
Cel mai iubit și respectat fiu al patriei
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A FOST ALES 
PREȘEDINTE AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

TRĂIASCĂ PREȘEDINTELE I 
TRĂIASCĂ ROMÂNIA!

■ Congresul Frontului Unității 
Socialiste. Congresul întregului 
nostru popor, a culminat prin, 
actul suprem hotărit intr-o im
presionantă unanimitate, al 
alegerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in inalta funcție de. 
președinte al Frontului Unită
ții Socialiste.

A fost o nouă și vibrantă ma
nifestare a unității și coeziunii 
tuturor fiilor țării, fără deose
bire de naționalitate, a tuturor 
făuritorilor' de bunuri materiale 
și spirituale, în jurul Partidului 
Comunist Român — forța poli
tică conducătoare a societății 
noastre.

A fost o nouă și vibrantă ex
presie a hotărîrii întregului po
por de a alege în fruntea Fron
tului Unității Socialiste care în
mănunchează toate organizații
le, toate forțele sociale ale țării, 
pe secretarul general al parti- 

-dului, primul președinte al Re
publicii. cu convingerea de ne
strămutat că sub conducerea sa. 
eforturile generale ale muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, 
ale întregii națiuni vor fi și 
mai puternic unite In vederea 
Înfăptuirii politicii interne și 
externe a partidului și statului, 
pentru făurirea cu succes a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Dînd glas sentimentelor de 
înaltă prețuire de dragoste 
fierbinte, atit de pregnant ex
primate de participanții la Con
gres, primul ministru al guver
nului, tovarășul Manea Mănescu 
a spus :

„Am ferma convingere că 
exprim dorința fierbinte a tutu
ror participanțiior la acest con
gres istoric, că întrunesc voința 

unanimă a întregului nostru 
popor, propunind să alegem ca 
președinte al Frontului Unității 
Socialiste pe cel mai iubit și 
respectat fiu al patriei, secreta
rul general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
făuritorul politicii de transfor
mare a României intr-o țară a 
progresului și civilizației, mi
litantul înflăcărat internaționa
list pentru izbinda cauzei oa
menilor muncii de pretutin
deni, pentru triumful dreptății 
și păcii in lume*'.

Congresul salută cu aclamații, 
cu urale care nu contenesc 
minute în șir, această propune
re. Se scandează numele 
secretarului general.

„Personalitatea proeminentă a 
conducătorului încercat ai 
partidului și statului nostru — 
spune in continuare primul mi
nistru — întruchipează cel mai 
fidel unitatea națională și de 
voință a tuturor cetățenilor țării. 
Caracterizat prin inaltă princi
pialitate, fierbinte patriotism, 
clarviziune și. realism, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întrunește 
cele mai alese virtuți ale po
porului român, constituie garan
ția sigură a înfăptuirii cu 
succes a programului de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României".

Din nou răsună în sală pu
ternice ovații expresie a gîndu- 
rilor și sentimentelor unanime 
pe care le nutresc in aceste 
clipe participanții la acest mo
ment istoric și, odată cu ei, 
Țara.

Bucuria și mîndria patriotică, 
entuziasmul nemărginit pe care 
le trăiește fiecare participant 
la acest moment solemn repre
zintă însuși votul unanim prin 
care delegații și invitații la 
Congres il aleg pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în inalta 
funcție de președinte al Frontu
lui Unității Socialiste.

„Avind in vedere voința con
gresului, votul dumneavoastră 
unanim, declar solemn alegerea 
in funcția de președinte al 
Frontului Unității Socialiste pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Trăiască Președintele ! Trăias
că România 1“

Urale nesfirșite, puternice 
aclamații marchează aceste clipe 
de neuitat. Sub imensa cupolă 
se scandează minute în șir. în- 
tr-un singur glas, într-o singură 
simțire „Ceaușescu—P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu—România".

Răspunzind aceste! vibrante 
manifestări de dragoste și 
devotament, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Frontu
lui Unității Socialiste a spus : 

..DORESC SA VA MULȚU
MESC PENTRU ÎNCREDEREA 
CE MI-AȚI ACORDAT-O ȘI VA 
ASIGUR PE DUMNEAVOAS
TRĂ, ASIGUR ÎNTREGUL PO
POR. CA VOI FACE TOTUL 
PENTRU A SERVI CU CRE
DINȚA POPORUL. CAUZA SO
CIALISMULUI SI COMUNIS
MULUI IN ROMANIA".

Acest legămînt găsește un 
puternic ecou în inimile și con
științele tuturor celor prezenți, 
care ovaționează îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

la încheierea lucrărilor Congresului

Frontului Unității Socialiste
Stimați tovarăși și prieteni,

Primul Congres al Frontului 
Unității Socialiste și-a desfă
șurat lucrările intr-un spirit 
de deplină unitate, spirit ce 
caracterizează, de altfel, în
treaga activitate a poporului 
nostru in opera de construcție 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate (Aplauze pu
ternice).

în cadrul lucrărilor Con
gresului, atit in plen cit și in 
comisii, s-au dezbătut pe larg, 
intr-un spirit de exigență și 
răspundere, problemele multi
ple ale activității economico- 
sociaie, sarcinile legate de în
făptuirea politicii interne a 
partidului și statului nostru, 
precum și a politicii externe 
de dezvoltare a colaborării cu 
toate statele lumii fără deo
sebire de orînduire socială.

în cadrul discuțiilor s-a a- 
dus o serie de critici îndrep
tățite la adresa unor lipsuri și 
neajunsuri din activitatea con
siliilor Frontului Unității So
cialiste. De asemenea, au fost 
formulate numeroase propu
neri privind activitatea de vi
itor a Frontului consacrată 
unirii eforturilor clasei mun
citoare, țărănimii, intelectua
lității, ale tuturor celorlalte 
categorii sociale, ale întregu
lui nostru popor pentru înfăp
tuirea în cele mai bune condi- 
țiuni a programului elaborat 
de Congresul al X-lea, pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen. (Aplauze puterni
ce).

Fără îndoială, concluziile ce 
reies atit din critici cit și din 
propuneri, vor trebui analiza
te de către Consiliul Național 
și Biroul Executiv, stabilin- 
du-se un program concret de 
activitate în vederea transpu
nerii lor in viață. Se poate 
spune că, prin adoptarea una
nimă a rezoluției Congresului 
Frontului Unității Socialiste, 
prin spiritul dezbaterilor din 
plen și comisii, Congresul a 

aprobat in unanimitate activi
tatea desfășurată pînă acum 
de Frontul Unității Socialiste, 
de organizațiile componente, 
politica de dezvoltare în ritm 
inalt a economiei, științei și 
culturii, de ridicare a bunăstă
rii materiale și spirituale a în
tregului nostru popor. (Aplau
ze puternice).

In același timp, putem a- 
firma că in cadrul Congresu
lui. prin hotărîrile adoptate, 
s-au aprobat orientările de 
pc. spectivă, continuarea dez
voltării României socialiste și 
în viitor intr-un ritm înalt în 
vederea realizării sarcinilor 
trasate de Congresul al X-Iea 
de a reduce intr-un timp cit 
mai scurt decalajul ce despar
te țara noastră de țările dez
voltate din punct de vedere 
economic, pentru apropierea 
de aceste țări, pentru egali
zarea nivelului de dezvoltare 
a României cu țările socia
liste dezvoltate — considerind 
că acesta este un factor de
terminant pentru făurirea so
cietății socialiste multilaterale 
și crearea condițiunilor mate
riale în vederea trecerii Ia 
făurirea comunismului pe pă- 
mintul patriei noastre. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Așa cum am menționat in 
expunerea mea. propunerile 
de viitor urmează să fie dez
bătute in următoarele luni cu 
masele largi de oameni ai 
muncii pentru ca programul 
ce va fi adoptat spre sfîrși- 
tul acestui an de Congresul al 
XI-Iea. să reprezinte voința 
întregului popor, înțelepciu
nea și forța sa eolectivă, să 
constituie expresia unanimă a 
hotărîrii sale de a asigura 
dezvoltarea in ritm tot mai 
inalt a României socialiste. 
(Aplauze puternice).

Frontului Unității Socialiste 
ti revin sarcini importante in 
coordonarea activității tuturor 
organizațiilor componente, a 
tuturor cetățenilor care acti
vează în cadrul organismelor 

și organizațiilor Frontului. în 
vederea înfăptuirii sarcinilor 
mari ce ne stau in față in vii
tor. Este necesar să facem to
tul pentru a uni forțele națiu
nii noastre socialiste intr-o 
singură.direcție, pentru a în
tări disciplina și ordinea in 
toate domeniile de activitate, 
pentru a spori răspunderea 
fiecăruia in domeniul său de 
activitate, astfel ca fiecare ce
tățean, fiecare activist, la lo
cul lor de muncă, să-și adu
că contribuția la înfăptuirea 
acestui minunat program me
nit să ridice poporul român, 
națiunea noastră socialistă pe 
noi culmi de civilizație și pro
gres, să-i asigure un loc demn 
în rîndul națiunilor lumii. 
(Aplauze puternice).

Putem spune că, prin unirea 
in cadrul său a tuturor cate
goriilor sociale, a tuturor or
ganizațiilor obștești, a diferi
telor organizații cooperatiste, 
a consiliilor naționalităților, 
asociații științifice și uniuni 
de creatori, a cultelor, Fron
tul Unității Socialiste cuprin
de in rindurile sale pe toți 
cetățenii patriei noastre, fără 

ÎN PAGINILE 3-4

■ Consiliul National al 
Frontului Unității Socialiste

■ Biroul Executiv al 
Consiliului Național

al Frontului Unității Socialiste

deosebire de naționalitate. El 
simbolizează unitatea de voin
ță și acțiune a întregului po
por. reflectă procesul, ce se 
accentuează continuu, de 
transformare a societății 
noastre socialiste într-o socie
tate tot mai unitară, de fău
rire a poporului muncitor 
unic al societății comuniste. 
(Vii aplauze). Aceasta consti
tuie. totodată, o expresie a 
dezvoltării tot mai largi a 
democrației noastre socialiste, 
a participării active a tuturor 
membrilor societății, a între
gului popor, la adoptarea 
hotărîrilor privind politica 
internă și externă, la condu
cerea diferitelor domenii de 
activitate, la făurirea viitoru
lui patriei de către poporul 
insuși, stăpin pe destinele sa
le, hotărit să-și făurească 
viața așa cum dorește. (Apla
uze puternice, prelungite) 
Fără Îndoială. Consiliului Na
țional, celorlalte consilii, 
Frontului Unității Socialiste

(Continuare în pag. a lll-a)
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Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația 
Departamentului 

Național 
al Tineretului 

și Sporturilor din 
Republica Zair

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
a primit dele jația

Partidului
Social-Creștin 

(flamand și valon) 
din Belgia
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REZOLUȚIA CONGRESULUI 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

In pagina a iii-a

încheierea lucrărilor primului Congres al Frontului Unității Socialiste
In paginile a v-a și a vi-a

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
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TINERI DE PE TOT CUPRINSUL ȚĂRII!

Faceți din muncă suprema voastră datorie, dăruiți întreaga energie, entuziasmul 
și priceperea voastră măreței opere istorice de construcție socialistă a patriei, 

făuririi viitorului comunist!

REZOLUȚIA
CONGRESULUI FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

I
In zilele de 23 și 24 mai a.c. 

și-a desfășurat lucrările la 
București primul Congres al 
Frontului Unității Socialiste, 
care a reunit 2 573 delegați, re- 
prezentind Partidul Comunist 

Român, Uniunea Generală a 
Sindicatelor. Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Uniunea Tineretului 
Comunist, Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști, Consiliul 
Național al Femeilor, uniunile : 
scriitorilor, compozitorilor, artiș
tilor plastici și ziariștilor, aso
ciațiile oamenilor de știință, ca
drelor didactice și cineaștilor, 
cooperația meșteșugărească și 
de consum, consiliile oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră. germană, sirbă și ucrainea
nă. alte organizații de masă, ob
ștești și profesionale, cultele — 
toate organizațiile politice și 
profesionale, toate clasele și pa
turile sociale din patria noastră.

Congresul a dezbătut, intr-un 
spirit de înaltă responsabilitate, 
problemele cele mai importante 
ale dezvoltării actuale și de 
perspectivă ale societății româ
nești. rolul și sarcinile ce re
vin Frontului Unității Socialiste 
în ansamblul vieții noastre po- 
litico-sociale, în unirea forțelor 
și energiilor întregului popor 
pentru realizarea programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in Româ-

sarcinile Frontului Unită- 
Socialiste in infăptui- 
programului de făurire a

tovarășul

nia.
Congresul a dat o înaltă apre

ciere și a aprobat in unanimi
tate expunerea privind ,.Rolul 
»i _
ții 
rea r_-„___
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a politicii externe a 
României de pace și colaborare", 
prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, președintele Fron
tului Unității Socialiste. Infâțt- 
șind marile succese obținute de 
poporul român in răstimpul ce
lor 30 de ani care au trecut de 
la eliberarea patriei, realizările 
istorice dobindite pe calea con
strucției socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o 
profundă Șl multilaterala ana- 
liză a stadiului actual de dezvol
tare a societății romanești, a 
problemelor esențiale ale robu
lui ei inainte pe calea socialis- 
^^^st^^fostdAfi-

contribuție tot mai 
jsrwrssș-

tuturor forțelor politice și so
ciale ale societății noastre, la 
dezvoltarea democrației socia
liste la atragerea tot mai acti
vă a maselor celor mai largi de 
la orașe și sate la conducerea 
statului, a treburilor obștești. 
Prin bogăția de idei și masurile 
concrete pe care le 
ză expunerea toxarașului
Nicolae Ceaușescu constituie un 
important indreptar teoretic și 
practic, un cuprinzător program 
de acțiune pentru Întreaga ac
tivitate a Frontului Unității So
cialiste. . ,

1 Desfășurindu-și lucrările .n 
atmosfera de puternic avint po
litic cu care întregul popor se 
pregătește să intimpine cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberam 
patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului. Congresul Frontului 
Unității Socialiste a prilejuit o 
amplă evocare a luptei eroice 
purtate de-a lungul vremii de 
cele mai înaintate forțe sociale, 
de întregul popor român pen
tru eliberarea socială și națio
nală — luptă care a fost ridi- 
cată pe o treaptă superioară și 
condusă la deplină victorie de 
mișcarea muncitorească. de 
partidul politic marxist-lenimst 
al clasei muncitoare — Partidul 
Comunist Român. Congresul a 
evidențiat însemnătatea deose
bită a unității de acțiune a for
țelor sociale și politice demo
cratice, progresiste, ca factor 
decisiv al victoriei in lupta de 
eliberare națională și socială. 
Făurirea acestei unități, in ju
rul și sub conducerea partidu
lui comunist, a avut un rol e- 
sențial în eliberarea țării de sub 
jugul fascist. în înlăturarea cla
selor exploatatoare și cucerirea 
întregii puteri de către clasa 
muncitoare și aliații săi, în asi
gurarea victoriei depline a noii 
orînduiri sociale in patria noas
tră. De la înalta tribună a Con
gresului a fost exprimată recu
noștința fierbinte a poporului 
față de eroii acestor lupte, s-a 
adus un cald și vibrant omagiu 
muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor din patria noastră, 
veteranilor mișcării revoluțio
nare și democratice, militanți- 
lor antifasciști. combatanților 
din războiul antihitlerist, tutu
ror celor care și-au adus con

tribuția la cucerirea și- consoli
darea independenței naționale, 
la făurirea statului național 
unitar, la victoria revoluției și 
construcției socialismului pe 
pămîntul românesc.

2. Congresul exprimă profun
da satisfacție pentru marile în
făptuiri obținute de poporul ro
mân sub conducerea Partidului 
Comunist Român, in răstimpul 
care a trecut de la eliberare în 
toate domeniile construcției noii 
societăți. în mai puțin de trei 
decenii, poporul român a par
curs mai multe etape ale dez
voltării sale istorice ; s-au rea
lizat profunde transformări în 
viața socială, s-a înfăptuit cu 
succes revoluția proletară. 
România burghezo-moșierească 
din trecut, slab dezvoltată eco
nomic, dependentă de marile 
puteri imperialiste, a devenit 
astăzi o țară socialistă, liberă 
și deplin stăpină pe soarta sa, 
cu o economie dinamică, o in
dustrie și agricultură în plin 
proces de dezvoltare și moderni
zare, cu un nivel de viață și de 
civilizație materială și spiritua
lă tot mai ridicat. Socialismul 
a învins definitiv în toate sfe
rele activității economico-sociale 
din patria noastră.

Congresele al IX-lea și al 
X-lea ale Partidului Comunist 
•Român, care au trasat liniile di
rectoare și obiectivele concrete 
în vederea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
in România, s-au înscris ca 
momente de o deosebită impor
tanță in Înnoirea întregii noas
tre vieți social-politice și de 
stat. Prin amploarea realizărilor, 
prin ritmurile înalte ale dez
voltării economice și sociale, 
prin perfecționările aduse orga
nizării societății, relațiilor soci
ale. tuturor sectoarelor de acti
vitate, anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea reprezintă 
perioada cea mai dinamică și 
mai fertilă nu numai din an
samblul celor trei decenii de la 
eliberare, ci și din întreaga is
torie a patriei.

Ca rezultat al tuturor înfăp
tuirilor din acești ani. România 
este astăzi o țară a libertății și 
democrației, a demnității și pro
gresului, ilustrind, prin realiză
rile sale în toate domeniile de 
activitate, forța pe care o do- 
bindește un popor deplin stăpin 
pe destinele sale, aducînd con
tribuții de seamă, alături de ce
lelalte țări socialiste, la întări
rea forțelor socialismului și pă
cii în lume, la afirmarea supe
riorității noii orînduiri sociale, 
la creșterea puterii de atracție 
și a influenței ideilor socialis
mului in lume.

3. Istoricele transformări re
voluționare petrecute în cei 30 
de ani care au trecut de la eli
berarea țării au determinat 
schimbarea fundamentală a 
structurii sociale a României. 
Au fost înlăturate pentru tot
deauna clasele exploatatoare, 
societatea românească de astăzi 
fiind alcătuită din clase și cate
gorii sociale de oameni ai mun
cii, strins uniți prin interese și 
aspirații comune, prin munca 
creatoare pentru edificarea so
cietății socialiste.

Unitatea societății noastre este 
indisolubil legată de rolul înde
plinit de clasa muncitoare, de
venită dintr-o clasă exploatată 
și asuprită, cum era in trecut, 
clasa conducătoare în stat o cla
să de proprietari ai mijloacelor 
de producție și de producători ; 
de alianța muncitorească-țără- 
nească — baza trainică, de ne
clintit. a orinduirii noastre —, 
ridicată pe o treaptă superioară 
prin transformarea țărănimii 
intr-o clasă nouă, omogenă, cu 
un ideal social unitar : de par
ticipare activă a intelectualității, 
alături de clasa muncitoare și 
țărănime. la revoluția și 
construcția socialistă.

O realizare istorică a orindui
rii socialiste și. totodată, un 
factor important de cimentare 
puternică a coeziunii societății 
noastre o constituie unitatea fră
țească dintre oamenii muncii 
români și cei aparținind națio
nalităților conlocuitoare — uni
tate închegată ca rezultat al po
liticii marxist-leniniste a parti
dului în problema națională, al 
asigurării deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, 
al dezvoltării economico-sociale 
a tuturor regiunilor țării.

Frontul Unității Socialiste 
constituie expresia unității tu
turor acestor forțe politice și 
sociale, a coeziunii de nezdrun
cinat ce caracterizează societa
tea noastră socialistă, a devota
mentului și încrederii nemărgi
nite cu care toți oamenii mun
cii, întregul nostru popor ur
mează Partidul Comunist Român 
în opera de edificare socialistă 
a țării.

4. Victoriile istorice dobindite 
în anii construcției socialiste 
constituie o strălucită confirma
re a justeței și realismului po
liticii partidului nostru care a- 
plică în mod creator adevăru
rile generale ale socialismului 
la condițiile concrete ale Ro
mâniei. Aceste mărețe realizări 
sint rezultatul muncii eroice a 

clasei muncitoare, al activității 
țărănimii cooperatiste, a între
gii țărănimi. al eforturilor inte
lectualității, ale tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, care înfăptuiesc cu 
entuziasm și abnegație politica 
marxist-leninistă a Partidului 
Comunist Român. Slujind cu 
credință neclintită cauza liber
tății și fericirii poporului, re- 
flectind in politica sa cerințele 
vitale ale dezvoltării sociale, ale 
progresului material și spiritual 
al României, partidul și-a do- 
bîndit o imensă autoritate și 
prestigiu in masele largi ale 
poporului. Dind glas sentimente
lor Întregului popor. Congresul 
Frontului Unității Socialiste își 
exprimă deplina adeziune la po
litica internă și externă a Parti
dului Comunist Român — forța 
politică conducătoare a societă
ții socialiste românești.

Congresul Frontului Unității 
Socialiste subliniază contribuția 
esențială, hotărîtoare adusă la 
elaborarea și înfăptuirea politi
cii partidului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. De numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sint indiso
lubil legate orientările și liniile 
directoare stabilite de congre
sele al IX-lea și al X-lea și con
ferințele naționale ale partidului, 
puternicul suflu înnoitor care a 
dinamizat toate sferele activită
ții sociale, accelerind ritmul ge
neral de dezvoltare social-poli- 
tică. economică și culturală a 
țării.

Congresul apreciază că ale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în inalta funcție de 
președinte al Republicii Socia
liste România constituie un act 
istoric in care și-au găsit ex
presia voința intregii națiuni, 
sentimentele unanime de pre
țuire și dragoste pentru intiiul 
fiu al țării, increderea in înal
tele sale calități de militant re
voluționar. de inflăcărat patriot 
și eminent om de stat, ce și-a 
dedicat întreaga sa viață cauzei 
partidului, fericirii și bunăstării 
poporului, propășirii României.

II
1. Congresul apreciază că în 

anii care au trecut de la crea
rea sa, Frontul Unității Socia
liste și-a dovedit pe deplin ma
rea însemnătate în viața social- 
politicâ a țării, in promovarea 
politicii interne și externe a 
României socialiste. Crearea 
Frontului Unității Socialiste — 
organism politic permanent, re
voluționar, democratic — a răs
puns unei necesități obiective 
de unire tot mai strînsă a tu
turor forțelor social-politice ale 
țării, de întărire continuă a u- 
nității și coeziunii întregii noas
tre națiuni socialiste în jurul 
Partidului Comunist Român. Re
unind toate forțele politico-so- 
ciale — Partidul Comunist Ro
mân și toate organizațiile de 
masă, obștești, profesionale, 
culturale, consiliile oameni
lor muncii aparținind na
ționalităților conlocuitoare pre
cum și cultele — Frontul 
Unității Socialiste constituie cel 
mai larg organism politic de
mocratic al României de astăzi, 
cadrul organizatoric adecvat 
pentru participarea maselor 
populare, a tuturor oamenilor 
muncii la viața social-politică a 
țârii, la întreaga operă de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. El este 
expresia cea mai grăitoare a 
schimbărilor fundamentale pro
duse în structura socială a țării, 
precum și a perspectivei de 
unire tot mai strînsă și apro
piere tot mai deplină a tuturor 
claselor și categoriilor sociale 
in făurirea noii societăți de oa
meni ai muncii, a societății co
muniste.

2. Tn cadrul Frontului Unită
ții Socialiste, rolul conducător 
revine Partidului Comunist 
Român — forța politică condu
cătoare a societății noastre, care 
poartă răspunderea fundamen
tală în organizarea și conduce
rea operei de construcție socia
listă. a intregii activități eco
nomice. politice și culturale. în
făptuirea conducerii de cătie 
partid in toate domeniile con
strucției socialiste. ale vieții 
materiale și spirituale a țării 
constituie garanția unor noi si 
mari succese pe drumul viito
rului comunist al României 
Congresul declară solemn că 
programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. de ridicare continuă a nive
lului de trai material și spiri
tual al întregului popor, consti
tuie programul Frontului Uni
tății Socialiste, pentru a cărui 
înfăptuire va milita neabătut, 
antrenînd larg în acest scop 
toate forțele și energiile na
țiunii noastre socialiste.

3. In actuala etapă istorică de 
dezvoltare a țării se afirmă în 
continuare rolul statului în so
cietate, cresc atribuțiile sale in 
organizarea și conducerea vieții 
sociale. Congresul subliniază 
necesitatea aplicării consecvente 

a principiului centralismului 
democratic în întreaga viață de 
stat, a Îmbinării centralismului 
cu dezvoltarea continuă a iniția
tivei organelor locale, a parti
cipării maselor largi populare 
la conducerea întregii activități 
economico-sociale.

Congresul trasează consiliilor 
Frontului Unității Socialiste 
sarcina de a milita pentru în
tărirea continuă a legalității 
socialiste, a ordinii și discipli
nei in toate domeniile de acti
vitate, pentru asigurarea res
pectării de către toate organis
mele sociale șl de stat, de către 
toți cetățenii a normelor de 
drept consfințite prin legile 
statului socialist.

4. Frontul Unității Socialiste 
va acționa pentru dezvoltarea 
și adîncirea continuă a demo
crației socialiste in direcțiile 
stabilite de Congresul al X-lea 
al P.C.R. și de conferințele na
ționale ale partidului, pentru a 
deveni elementul motor al 
acestui proces și a asigura ca
drul organizatoric cel mai co
respunzător pentru participarea 
întregului popor la conducerea 
treburilor obștești, a activității 
statului.

Apreciind rolul mereu sporit 
al opiniei publice, al inițiative
lor cetățenești in dezvoltarea și 
perfecționarea întregii noastre 
vieți sociale. Congresul trasează 
Frontului Unității Socialiste, 
Consiliului Național, consiliilor 
județene sarcina de a asiguri o 
judicioasă coordonare a efortu
rilor tuturor organizațiilor com
ponente in scopul participării 
unitare și in cele mai bune con
diții a tuturor cetățenilor lâ 
dezbaterea temeinică și organi
zată a problemelor politicii in
terne și externe a statului nos
tru, a tuturor proiectelor de ho- 
târiri și legi care privesc dez
voltarea generală a societății 
noastre.

Frontului Unității Socialiste 
ii revin sarcini importante in 
coordonarea activității tuturor 
crganizațiilor componente, ast
fel incit fiecare să-și poată în
deplini cit mai bine rolul ce-i 
revine in societate, să poată 
asigura o participare efectivă și 
cit mai activă a membrilor lor 
la viața politică și social-eco- 
nomică a țării. Frontul Unității 
Socialiste este chemat să asigu
re antrenarea la acțiunile pe 
care le intreprinde a tuturor 
organizațiilor din care este al
cătuit, precum și exercitarea 
unui control reciproc intre 
acestea, in vederea realizării cu 
forțe comune a obiectivelor 
unice care decurg din progra
mul partidului, ce corespunde 
intereselor vitale ale întregii 
noastre societăți.

Congresul relevă necesitatea 
de a se acorda o atenție deose
bită atragerii țărănimii în orga
nizațiile sătești ale Frontului 
Unității Socialiste, a femeilor și 
tineretului, precum și a cetă
țenilor din cartiere, astfel ca 
activitatea publică de masă să 
cuprindă toate sferele vieții 
noastre sociale, ca toți cetățenii 
României socialiste să poată lua 
parte în mod cît mai activ la 
întreaga viață economică și so
cială a țării.

Prin întreaga lor activitate, 
consiliile Frontului Unității So
cialiste trebuie să-și îndepli
nească mai eficient atribuțiile 
ce le revin, de a organiza, coor
dona și îndruma munca deputa- 
tilor Marii Adunări Naționale 
și ai consiliilor populare pentru 
realizarea mandatului lor de 
aleși ai oamenilor muncii, ai 
maselor largi populare de la 
orașe și sate.

în pregătirea alegerilor din 
1975 pentru Marea Adunare Na
țională și consiliile populare — 
în cadrul cărora se vor depune 
mai multe candidaturi pentru 
un loc de deputat —, Frontului 
Unității Socialiste îi revine în
datorirea de a se preocupa te
meinic de desemnarea candida- 
ților în alegeri, propuși din rîn- 
durile celor mai buni oameni ai 
muncii din toate domeniile, care 
prin activitatea lor au demon
strat și demonstrează că pun 
mai presus de orice interesele 
societății, că militează ferm 
pentru înfăptuirea neabătută a 
programului Partidului Comu
nist Român.

Apreciind pozitiv rezultatele 
obținute de consiliile Frontului 
Unității Socialiste în organiza
rea controlului obștesc. Con
gresul subliniază necesitatea a- 
plicârii consecvente a tuturor 
prevederilor legii care regle
mentează această formă demo
cratică de participare a maselor 
la îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață.

5. Activitatea politică și 
organizatorică a consiliilor Fron
tului Unității Socialiste, a tu
turor organizațiilor componente 
va fi orientată spre mobilizarea 
tuturor capacităților și energiilor 
oamenilor muncii pentru reali
zarea înainte de termen a pla
nului cincinal de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, a an
gajamentelor asumate în între
cerea socialistă. Se va acorda 
o atenție deosebită creșterii 
contribuției organizațiilor de 
masă și obștești la antrenarea 

celor ce muncesc în opera de 
realizare a sarcinilor privind 
creșterea producției și produc
tivității muncii, sporirea efici
enței economice și ridicarea ca
lității produselor, buna pregăti
re și utilizare a forței de mun
că, gospodărirea și valorificarea 
superioară a resurselor materia
le. a energiei și combustibilului, 
folosirea integrală a timpului 
de lucru și a capacităților de 
producție, reducerea cheltuieli
lor materiale de producție, a 
consumurilor de materii prime 
și materiale, promovarea și a- 
plicarea noului, a cuceririlor 
științei și tehnicii contemporane.

La sate, consiliile Frontului 
Unității Socialiste vor acționa 
in vederea dezvoltării și moder
nizării agriculturii, creșterii 
producției vegetale și animale, 
conservării și bunei gospodăriri 
a fondului funciar. realizării 
programului național de hidro
ameliorații și pentru aplicarea 
tuturor măsurilor de care de
pind sporirea producției și pro
ductivității muncii în acest im
portant sector al economiei na
ționale, ridicarea gradului de 
civilizație și cultură a satului 
românesc.

Frontul Unității Socialiste va 
lua parte activă la elaborarea și 
dezbaterea largă cu masele de 
oameni ai muncii a proiectului 
viitorului plan cincinal, a prog
nozelor, a întregului program 
de dezvoltare economică și so
cială a României pină in anul 
1990, care vor fi supuse aprobă
rii Congresului al XI-lea al 
partidului.

6. Congresul cere consiliilor 
Frontului Unității Socialiste să 
acorde o atenție deosebită pro
blemelor privind ridicarea nive
lului de trai al populației, dez
voltarea edilitară și social-cul- 
turală a județelor și localități
lor. inițiind, cu participarea or
ganizațiilor componente, dezba
teri și largi acțiuni de consulta
re a maselor privind sistemati
zarea comunelor și orașelor, 
construcția de locuințe și obiec
tive social-culturale, dezvoltarea 
rețelei sanitare, comerciale și 
de transport in comun, lărgirea 
sferei serviciilor publice ș.a., 
urmărind rezolvarea propuneri
lor făcute de cetățeni și mobi
lizarea maselor la înfăptuirea 
obiectivelor stabilite.

In vederea sporirii eficienței 
acțiunilor patriotice organizate 
în cadrul întrecerii pentru în
frumusețarea și buna gospodă
rire a localităților. îndrumarea 
acestei acțiuni de masă va fi 
realizată de către consiliile lo
cale ale Frontului Unității So
cialiste, care vor coordona par
ticiparea organizațiilor de masă 
și obștești și vor asigura 
— împreună eu consiliile popu
lare — organizarea unitară a lu
crărilor, o mai judicioasă folo
sire a forțelor.

7. Prin întreaga sa activitate, 
Frontul Unității Socialiste este 
chemat să aducă o contribuție 
importantă la dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, la 
formarea omului nou, construc
tor activ și conștient al socia
lismului și comunismului. Con
gresul trasează consiliilor Fron
tului Unității Socialiste sarcina 
să participe activ la transpune
rea consecventă în viață a pro
gramului partidului privind in
tensificarea activității politico- 
ideologice, de ridicare a nivelu
lui general al cunoașterii și 
educație socialistă a maselor, de 
așezare a relațiilor din societa
tea noastră pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste și 
comuniste.

Consiliile Frontului Unității 
Socialiste vor acorda o sporită 
atenție râspîndirii cunoștințelor 
științifice, în scopul ridicării 
nivelului de cunoaștere al ma
selor, al înțelegerii legilor na
turii și societății, pentru inter
pretarea justă a fenomenelor 
înconjurătoare, a dezvoltării so
ciale contemporane.

Consiliul Național și consiliile 
locale ale Frontului Unității So
cialiste vor dezbate și analiza 
periodic contribuția organizații
lor componente la desfășurarea 
muncii cultural-educative și vor 
asigura măsurile corespunzătoa
re pentru intensificarea acestei 
activități, pentru creșterea efi
cienței ei în viața social-poli
tică a țării.

întreaga activitate politică, e- 
ducativă. culturală și artistică 
trebuie să fie dominată de un 
puternic suflu revoluționar, să 
fie îndreptată în direcția com
baterii concepțiilor și mentali
tăților învechite, anacronice, să 
cultive spiritul nou, socialist, în 
gindirea și comportarea oame
nilor, în relațiile sociale, în în
treaga viață a societății noastre.

III
Congresul Frontului Unității 

Socialiste exprimă deplina sa 
aprobare față de activitatea in
ternațională desfășurată de con
ducerea partidului și statului în 
conformitate cu principiile și o- 
rientările fundamentale stabili
te de Congresul al X-lea și Con

ferința Națională ale Partidului 
Comunist Român — orientări 
confirmate intru totul de viață, 
de evoluția evenimentelor pe 
plan mondial. Relevînd cu sa
tisfacție că această activitate, 
bogată și multilaterală, cores
punde intru totul atit interese
lor poporului român, cit și in
tereselor generale ale cauzei so
cialismului, păcii și colaborării 
intre popoare, Congresul acordă 
o inaltă apreciere acțiunilor în
treprinse de România in slujba 
acestor nobile cauze, aportului 
său constructiv și consecvent la 
soluționarea problemelor majo
re ale contemporaneității, la 
consolidarea tendințelor poziti
ve, a cursului nou spre destin
dere in viața internațională.

In mod deosebit, Congresul 
subliniază rolul esențial și con
tribuția personală. hotărîtoare 
adusă la elaborarea și realiza
rea intregii politici externe a 
României de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 
Unității Socialiste, care prin ac
tivitatea sa dinamică, neobosi
tă, plină de pasiune și princi
pialitate revoluționară, prin ne
țărmuritul devotament pentru 
patrie și popor, prin internațio
nalismul său consecvent, serveș
te cu inaltă răspundere intere
sele României, interesele gene
rale ale socialismului, idealuri
le de pace și progres social, de 
colaborare și înțelegere interna
țională. Inițiativele și contactele 
internaționale ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vizitele în
treprinse în numeroase țări ale 
lumii — din Europa. Asia. Afri
ca. America de Nord și America 
Latină — acțiuni strălucite și de 
excepțională importanță ale po 
liticii externe românești, au a- 
vut drept rezultat adincirea re
lațiilor de prietenie și colabo
rare cu celelalte țări socialiste, 
cu partidele comuniste și mun
citorești, cu alte partide și or’ 
ganizații democratice progresis
te, au dus la extinderea legătu
rilor de solidaritate militantă cu 
tinerele state angajate pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, cu 
mișcările de eliberare naționa
lă. cu forțele revoluționare, anti - 
imperialiste și anticolonialiste, la 
amplificarea raporturilor cu nu
meroase alte state ale lumii. De
clarațiile solemne comune, tra
tatele, înțelegerile și comunica
tele comune semnate cu aceste 
prilejuri au pus baze trainice 
pentru intensificarea colaborării 
reciproc avantajoase, constituind 
în același timp contribuții de 
mare însemnătate ale României 
la afirmarea principiilor unor 
noi relații internaționale, baza
te pe deplină egalitate și res
pect reciproc, la îmbunătățirea 
generală a climatului politic și 
a înțelegerii între națiuni, la 
Stimularea cursului spre destin
dere și colaborare internațională.

Militînd pentru promovarea 
politicii externe a partidului șl 
stalului. Frontul Unității Socia
liste va acționa cu hotărîre pen
tru dezvoltarea și amplificarea 
în continuare a relațiilor Româ
niei cu toate țările socialiste, cu 
statele care au pășit pe calea 
dezvoltării economice și sociale 
independente, cu mișcările de 
eliberare națională, cu toate for
țele progresului care luptă pen
tru triumful păcii și bunei în
țelegeri dintre popoare.

Congresul relevă cu satisfac
ție consecvența cu care Româ
nia socialistă așează la temelia 
relațiilor și activității sale in
ternaționale principiile respec
tării suveranității și independen
ței naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului recioroc, 
ale nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța in raportu
rile dintre state, fermitatea cu 
care țara noastră militează ca 
aceste principii menite să asi
gure condiții favorabile pentru 
dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni și. totodată. conlucrarea 
pașnică, fructuoasă între toate 
națiunile să fie tot mai larg 
promovate în practica interna
țională. Frontul Unității Socia
liste își exprimă hotărîrea de a 
contribui și în viitor, prin în
treaga sa activitate, la promova
rea în viața internațională a a- 
cestor principii fundamentale ale 
unor noi relații, democratice, în
tre toate statele lumii.

Congresul subliniază activita
tea rodnică, multilaterală, des
fășurată de România, ca țară 
europeană, pentru instaurarea' 
unui climat de securitate și 
pace pe continentul nostru, con
tribuția concretă, activă, a tării 

■noastre la pregătirea și desfă
șurarea primei și celei de-a 
doua faze a Conferinței pentru 
securitate' și cooperare în Eu
ropa.

Pronunțîndu-se pentru acce
lerarea lucrărilor fazei a doua 
a Conferinței și întrunirea ce
lei de-a treia faze la nivelul cel 
mai înalt. Congresul iși expri
mă speranța că la Conferință 
vor fi adoptate documente cla

re. care să statornicească noile 
principii și relații pe continen
tul nostru, să dea tuturor sta
telor garanția unei depline 
securități, să pună bazele co
laborării economice, tehnico- 
științifice și cooperării neîngră
dite intre popoarele europene. 
De asemenea. Congresul consi
deră că ar fi deosebit de util 
să se ajungă la constituirea u- 
nui organism permanent, care 
să asigure continuarea contac
telor. intîlnirilor. consultărilor 
viitoare ale statelor europene 
asupra diferitelor probleme ce 
se cer soluționate in vederea 
întăririi securității și dezvoltă
rii cooperării pe continent. Con
gresul reafirmă hotărîrea Fron
tului Unității Socialiste de a 
milita neabătut pentru ca Eu
ropa să devină cu adevărat un 
continent al păcii și al colabo
rării.

Pornind de la ideea că des
tinderea și securitatea în Eu
ropa presupun dezvoltarea co
laborării și înțelegerii în toate 
zonele continentului, Congresul 
apreciază că intensificarea re
lațiilor de bună vecinătate și 
conlucrare pașnică in Balcani 
reprezintă o cauză de prim or
din pentru popoarele din a- 
ceastă regiune și de pe Întregul 
continent.

Congresul dă o înaltă apre
ciere activității neobosite des
fășurată, de România pentru re
zolvarea tuturor problemelor 
internaționale în spiritul păcii 
și înțelegerii intre națiuni, pen
tru stingerea focarelor de război 
si încordare din lume, pentru 
soluționarea, pe cale politică, 
prin tratative, a litigiilor dintre 
state. Trebuie făcut totul pen
tru a nu se mai admite sub nici 
un motiv recurgerea la forță și 
la amenințarea cu forța in =o- 
lutionareă diferendelor interna
ționale.

Frontul Unității Socialiste 
consideră că trebuie intensifi
cate eforturile pentru realizarea 
unei păci drepte și trainice in 
Orientul Mijlociu, pe baza re
zoluțiilor Consiliului de Secu
ritate. Apreciind pozitiv pașii 
întreprinși pină acum pe calea 
dezangajării militare. Congresul 
relevă necesitatea de a se ac
ționa pentru soluționarea poli
tică a conflictului, care să ducă 
la retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967. asi
gurarea independenței și inte
grității teritoriale a tuturor sta
telor din zonă, rezolvarea pro
blemei poporului palestinean în 
conformitate cu interesele sale 
legitime.

Tn ce privește situația din In
dochina. Congresul consideră 
că este necesar să se depună în 
continuare eforturi susținute în 
vederea înfăptuirii acordurilor 
de la Paris, asigurîndu-se o 
pace trainică în această zonă, 
respectarea dreptului popoare
lor vietnamez, khmer și laoțian 
de a-și soluționa singure pro
blemele. fără amestec din afa
ră. de a se dezvolta de-sine- 
stătător.

Congresul apreciază că o pro
blemă majoră a lumii de azi 
este lichidarea decalajului din
tre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare — decalaj 
determinat de politica imperia
listă. colonialistă și neocolonia- 
listă. de raporturile de inechi
tate pe care această politică 
le-a generat. Frontul Unității 
Socialiste va acționa cu țoală 
consecvența pentru înfăptuirea 
politicii României privind crea
rea unei ordini noi in viața in
ternațională. a unui raport e- 
chitabil între preturile materii
lor prime si ale produselor 
industrializate, pentru respec
tarea dreptului fiecărei națiuni 
de a fi stăpină De deplin pe bo
gățiile sale naționale și de a 
participa în condiții de deplină 
egalitate la schimbul mondial 
de valori.

Pornind de la realitatea că în 
nrezent cursa înarmărilor duce 
la irosirea unor uriașe fonduri 
materiale și energii umane, 
făcînd să planeze în permanen
tă asupra popoarelor pericolul 
unor noi războaie. Congresul 
apreciază că una din problemele 
cele mai stringente ale lumii 
de azi este intensificarea efor
turilor pentru înfăptuirea de
zarmării si. in primul rind, a 
dezarmării nucleare. Și în vii
tor. Frontul Unității Socialiste 
va acționa cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea politicii 
României în acest domeniu.

Congresul salută contribuția 
României, prin acte și inițiative 
concrete, la creșterea rolului și 
eficientei Organizației Națiuni
lor Unite în viața internațio
nală. El reafirmă cu putere 
convingerea poporului român 
că solutionarea problemelor 
mari și complexe ce confruntă 
în prezent omenirea trebuie să 
fie rezultatul conlucrării între
gii comunități mondiale, cu 
participarea egală in drepturi a 
tuturor țărilor, fără deosebire 
de orinduire socială, de mări
mea lor și de potențialul lor 

economic, uman sau militar. 
Totodată, Congresul subliniază 
că o cerință de mare importan
tă pentru rezolvarea acestor 
probleme în conformitate cu 
interesele popoarelor lumii este 
participarea mai intensă a ma
selor largi populare la viața in
ternațională. Constituie un 
imperativ arzător al zilelor 
noastre ca opinia publică să-și 
facă auzit ferm și răspicat gla
sul, să impună respectarea vo
inței și aspirațiilor popoarelor 
la independență și libertate, 
pace și progres.

In spiritul politicii externe 
constructive a partidului și sta
tului nostru. Frontul Unității 
Socialiste va dezvolta în conti
nuare relații internaționale cu 
organizații politice, obștești și 
de masă, cu partide democra
tice și progresiste din alte țări 
de pe toate continentele. cu 
mișcările de eliberare naționa
lă.' amplificind contactele, schim
burile de experiență, legăturile 
sale cu organizațiile similare 
din toate țările.

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

IV
Primul Congres al Frontului 

Unității Socialiste a constituit o 
puternică manifestare a unității 
de nezdruncinat a întregului 
nostru popor in jurul Partidului 
Comunist Român — forța poli
tică conducătoare a societății 
socialiste românești—-, a hotă- 
ririi întregii noastre națiuni de 
a transpune in mod exempl 
în viață politica internă și ex 
temă a partidului, a Rom 
socialiste. întrunit in anul jubi
liar 1974. anul împlinirii a t 
decenii de la eliberarea țării și 
anul celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, primul Con
gres al Frontului Unității So
cialiste cheamă muncitorii, ță
ranii. intelectualii, pe toți oa
menii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, să-și, consacra 
toate forțele și energiile crea
toare înfăptuirii grandioasei o- 
pere de construire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te pe pămîntul României !

Muncitori, tehnicieni, ingineri 
din uzinele și fabricile țării, de 
pe șantierele de construcții ! 
Dezvoltați și ridicați mereu mai 
sus strălucitele tradiții de mun
că și eroism ale clasei munci
toare. acționînd cu hotărîre 
pentru realizarea In cele mai 
bune condițiuni a programului 
de dezvoltare economică a tă
rii, pentru îndeplinirea și de
pășirea prevederilor planului 
din acest an, pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen !

Oameni ai muncii de pe o- 
goare ! Puneți toată priceperea 
și puterea voastră de muncă în 
slujba dezvoltării agriculturii 
noastre socialiste, a înfloririi 
satelor patriei ! Faceți ca anul 
1974 să fie anul producțiilor a- 
gricole record !

Specialiști din domeniul ști
inței. oameni de artă și cultu- 
ră ! Contribuit! cu întreaga ca
pacitate de gîndire și creație la 
propășirea științei și culturi; ro
mânești, la înflorirea continuă 
a vieții spirituale a poporului 
român, la progresul susținut al 
patriei pe calea civilizației so
cialiste !

Tineri de pe tot cuprinsul ță
rii ! Faceți din muncă suprema 
voastră datorie, dăruiți întrea
ga energie, entuziasmul și pri
ceperea voastră măreței oner 
Istorice de construcție socialistă 
a patriei, făuririi viitorului co
munist !

Femei din orașe și sate ! Par
ticipați activ la viața econom - 
că și socială a țării, transmite’ 
noilor generații înaltele virtu:; 
ale poporului nostru, sentimen
tul datoriei față de patrie, a' 
demnității, adevărului și drep
tății. al patriotismului, 
tului și prieteniei față de tor 
popoarele lumii !

Militari ai forțelor noastre ar
mate ! Fiți la' înălțimea emili 
acestui pămînt. pregătiți-vă 
abnegație pentru st sluji c ■; 
poporului, apărind cu ferm a 
cuceririle sale revoluționare '.

Cetățeni ai României, cetă’e 
ai minunatei noastre țări l Bu- 
curîndu-vă de drepturile de
mocratice cucerite prin lupta și 
munca eroică a a’it or genere 
ții de înaintași, de marile real, 
zări ale prezentului . sociali; 
strins uniți in jurul par 
consacrați »ă intreaga voastră 
energie și forță creatoare p. n- 
tru a spori strălucirea patrie;, 
pentru a asigura făurirea unui 
înalt nivel de bunăstare s. civi
lizație națiunii noastre sorta-- 
liste.

resp<

a
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Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

în general, le revin sarcini 
deosebit de mari în asigura
rea celor mai bune condițiuni 
pentru dezbaterea permanen
tă, cu toți cetățenii patriei a 
problemelor care privesc dez
voltarea societății socialiste, 
perfecționarea continuă a for
melor organizatorice, a con
ducerii și planificării vieții 
sociale. în direcția asigurării 
cadrului organizatoric de par
ticipare activă la viața poli
tică a țării, a tuturor cetățe
nilor — Frontului Unității, or
ganismelor sale de conduce
re. le revin sarcini deosebit 
de importante. Trebuie să 
facem totul pentru a răspun
de în cele mai bune condiții 
acestei misiuni de mare răs
pundere pentru progresul 
multilateral al societății, pen
tru viitorul poporului nostru! 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Congresul a adoptat Sta
tutul care stabilește normele 
organizării și activității vii
toare a organismelor și orga- 

• nizațiilor Frontului Unității 
Socialiste: de asemenea, el a 
ales Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
care, prin compoziția sa, 
este o expresie a însăși struc
turii sociale și politice a socie
tății noastre socialiste. în
suși Congresul nostru este ex
presia cea mai elocventă a 
largii unități a poporului nos
tru, expresia participării la 
viața politică și socială a tu
turor categoriilor sociale. a 
întregii națiuni.

Doresc să adresez, in nu
mele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
cele mai calde mulțumiri pen
tru încrederea acordată celor 
pe care i-ați desemnat și 
confirmat în acest Consiliu. 
(Aplauze puternice). Cred că 
toți tovarășii și prietenii din 
Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste sînt de 
acord să mulțumim Congresu
lui pentru încrederea acorda
tă, să mulțumim întregului 
nostru popor — considerind 
că încrederea unanimă a Con
gresului este, in realitate ex
presia voinței poporului. Do
resc să vă asigur pe dumnea
voastră, întregul popor, că 
vom face totul pentru ca ac
tivitatea viitoai e a Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste să corespundă ce
rințelor și exigențelor crescîn- 
de ale poporului, că vom ac
ționa pentru a realiza in cele 
mai bune condiții marile sar
cini ce stau în fața Consiliu
lui Național, în fața celorlalte 
organisme ale Frontului, in 
fața Frontului Unității Socia
liste. Fiți siguri că vom face 
totul pentru a ne îndeplini cu 
cinste marile îndatoriri ce ne 
revin ! (Aplauze puternice).

Doresc, încă o dată, să 
adresez mulțumirile mele 
Congresului, întregului popor, 
pentru încrederea acordată 
prin alegerea mea ca pre
ședinte al Frontului Unității 
Socialiste. Vă asigur pe dum
neavoastră. întregul popor că 
voi face totul pentru a asigu
ra înfăptuirea neabătută a 
programului trasat de Con
gresul al X-Iea, a programu
lui ce va fi elaborat de Con
gresul al XI-lea al partidului, 
avînd convingerea că aceasta 
corespunde pe deplin năzuin
țelor vitale ale întregului po
por, că de realizarea acestor 
programe depind bunăstarea, 
fericirea, viitorul însuși al na
țiunii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice). Voi face 
totul pentru a asigura unirea 
eforturilor Consiliului Națio
nal, Biroului Executiv, organi
zațiilor componente, a efortu
rilor întregului nostru popor, 
in direcția unică a înfăptuirii 
neabătute a programului de 
făurire a, societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a 
creării condițiilor trecerii spre 
societatea comunistă. (Aplauze 
îndelungate, se scandează : 
,,Ceaușescu-P.C.R.“). în strînsă 
concordanță cu voința po
porului nostru, voi face totul 
pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a orientărilor Con
gresului al X-lea și Conferin
ței Naționale — care, fără în
doială, vor fi confirmate și 
dezvoltate în noile condiții de 
Congresul al XI-lea — de 
dezvoltare a relațiilor de co
laborare și solidaritate ale 
României cu toate țările so
cialiste, de întărire a unității 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste. Voi acționa 
cu toată fermitatea pentru în
tărirea relațiilor cu statele 
care militează pentru dezvol
tarea economică socială inde
pendentă, pentru a fi stăpîne 
pe bogățiile naționale, pe 
destinele lor. Totodată, voi 
acționa cu consecvență pentru 
înfăptuirea politicii de dezvol
tare a colaborării României cu 
toate țările, fără deosebire de 
orînduire socială, inclusiv cu 
țările capitaliste dezvoltate,

pentru participarea activă a 
țării noastre la diviziunea in
ternațională a muncii, la solu
ționarea marilor probleme ce 
preocupă astăzi omenirea și 
care nu pot fi rezolvate decit cu 
participarea tuturor națiunilor 
lumii. (Aplauze îndelungate). 
Voi acționa consecvent pentru 
a spori contribuția României 
socialiste la politica de colabo
rare și de pace, deoarece a- 
ceastă politică corespunde pe 
deplin intereselor națiunii 
noastre, intereselor tuturor po
poarelor. Numai prin asigura
rea unei păci trainice se 
creează condiții pentru o ade
vărată egalitate în drepturi 
între toate națiunile, pentru 
dezvoltarea lor economică și 
socială. pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună, pentru 
progresul tuturor popoarelor. 
(Aplauze îndelungate).

In încheiere, doresc să ex
prim incă o dată convingerea 
conducerii partidului și statu
lui nostru, a mea personal, că 
toți participanții la Congres, 
toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate. între
gul nostru popor, vor face to
tul pentru realizarea planului 
cincinal înainte de termen, 
intimpinind cea de-a XXX-a

24 mai 1974. Această zi se în
scrie ca o dată memorabilă in 
istoria și in conștiința națiunii 
noastre, ea marcind alegerea de 
către Congresul Frontului Uni
tății Socialiste — exponent al 
voinței și hotăririi întregului 
popor — a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, în funcția de pre
ședinte al Frontului Unității 
Socialiste. Acest eveniment de 
excepțională însemnătate a fost 
trăit de miile de delegați la 
Congres și invitați cu sentimen
tul deplinei bucurii și mindrii 
patriotice, in votul unanim ai 
Congresului găsindu-și expre
sia încrederea nețărmurită a 
tuturor cetățenilor patriei — 
muncitori, țărani, intelectuali, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — în secreta
rul general al partidului, dra
gostea față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care conduce cu 
înțelepciune și clarviziune des
tinele țării pe drumul luminos 
al socialismului și comunismu
lui.

Sub semnul acestui istoric 
moment s-au încheiat lucrările 
primului Congres al Frontului 
Unității Socialiste, care a pri
lejuit o vie și rodnică dezbatere 
privind rolul și sarcinile F.U.S. 
in înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a poli
ticii externe a României de 
colaborare și pace.

Vineri, la reluarea lucrărilor 
in plen, după discuțiile in co
misii, delegații și invitații au 
salutat cu entuziasm și inde- 
lungi aplauze sosirea în sală a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți conducători ai parti
dului și statului.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de tovarășul Emil 
Bodnaraș.

Dezbaterile generale s-au a- 
xat pe problemele de importanță 

aniversare a eliberării țârii de 
sub dominația fascistă si Con
gresul al XI-lea al partidului, 
cu succese tot mai mari in 
toate domeniile de activitate. 
(Aplauze puternice. îndelun
gate)

Să ne intoarcem cu toții la 
locurile noastre de muncă cu 
convingerea fermă că trebuie 
să acționăm neabătut, in orice 
împrejurare. pentru a servi 
poporul, cauza socialismului și 
comunismului! (Aplauze în
delungate).

Să nu precupețim nimic 
pentru a asigura creșterea 
continuă a economiei naționa
le. a bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii, 
pentru a-i crea poporului nos
tru condiții de viață tot mai 
demne, tot mai fericite, asigu- 
rindu-i un loc demn in rindul 
națiunilor socialiste, a! tutu
ror națiunilor lumii. (Aplau
ze puternice. îndelungate, 
urale).

Cu această convingere urez 
participanților la Congres, tu
turor oamenilor muncii. între
gului nostru popor, succese 
și mai mari in toate domeniile 
de activitate, multă sănătate 
și multă fericire! (Aplauze 
puternice, urale și ovații; se 
scandează ..Ceaușescu — 

încheierea lucrărilor Congresului
majoră cuprinse in expunerea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in deschiderea lucră
rilor Congresului.

Congresul a aprobat Raportul 
Comisiei de validare, prezentat 
de tovarășul Ion Catrinescu. și 
a validat in unanimitate man
datele celor 2 573 de delegați 
aleși sau desemnați, reprezen- 
tind toate categoriile de oameni 
ai muncii.

în cadrul dezbaterilor generale 
de vineri dimineața au luat cu- 
vintul tovarășii : Gheorghe
Cioară, președintele Consiliului 
municipal București al F.U.S.. 
Dumitru Mihai, directorul între
prinderii de autoturisme din 
Pitești, județul Argeș, Manea 
Mănescu, primul-ministru al gu
vernului, Eugeniu Nistor, pre
ședintele C.A.P. Traian, jude
țul Brăila, Iosif Uglar, preșe
dintele Consiliului județean 
Satu Mare al F.U.S., general 
de armată Ion Ioniță. ministrul 
apărării naționale, Margareta 
Kraus, președinta Consiliului 
orășenesc Codlea al F.U.S.. ju
dețul Brașov, Tudor Lupulescu, 
strungar la Combinatul petro
lului din Tirgu Jiu. județul 
Gorj, Georgeta Cristoloveanu, 
directorul general al Centralei 
industriei mătăsii, inului și 
cinepii, Radu Beligan, ar
tist al poporului, directorul 
Teatrului Național din Bucu
rești, Zamfira Grosu, președin 
ta Consiliului comunal Munteni 
al F.U.S.. județul Galați, Istvan 
Peterfi, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară, luliana Drăgai- 
că, muncitoare la întreprinde
rea „Dorobanțul" din Ploiești, 
județul Prahova, Justin Moi- 
sescu, mitropolitul Moldovei și 
Sucevei.

Tovarășul Iosif Uglar, care a 
prezidat ședința de după-amla- 
ză, a informat pe delegați și 
invitați că pe adresa Congre
sului s-au primit telegrame din

PCR*. „Ceaușescu și po-

Trâiască Republica Socialis
tă România ! (Aplauze puter
nice. urale)

Trăiască Frontul Unității 
Socialiste, simbol al unității 
întregului popor in jurul 
Partidului Comunist Ro
mân — forța conducătoare a 
națiunii noastre spre comu
nism ! (Aplauze, urale. se 
scandează ..Ceaușescu — 
P.C.R.-k

Trăiască colaborarea și so
lidaritatea țărilor socialiste, a 
tuturor statelor care se dez
voltă independent, a tuturor 
forțelor antiimperialiste ! (A- 
plauze puternice, urale : se 
scandează ..Ceaușescu — 
P.C.R.").

Trăiască pacea și colabo
rarea internațională ! (A-
plauze, urale îndelungate).

Declar închise lucrările pri
mului Congres al Frontului 
Unității Socialiste și vă urez 
spor la muncă !

(Aplauze puternice, urale. 
Ce: prezenți in sală scandea
ză -Ceaușescu — P.C-R.'.
ovaționează minute în șir 
pentru partid, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).

partea organizațiilor de partid, 
a organizațiilor componente ale 
Frontului Unității Socialiste, a 
unor unități economice și so
cial-culturale. a unor persona
lități ale vieții noastre cultura
le și științifice și a unui mare 
număr de oameni ai muncii ro
mâni. maghiari, germani și de 
alte naționalități, telegrame in 
care se urează succes deplin 
lucrărilor Congresului și se dă 
o inaltă apreciere ideilor de o 
deosebită valoare teoretică și 
practică cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
exprimindu-se adeziunea depli
nă față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, precum și hotârirea de 
a depune toate eforturile pentru 
aplicarea in viață a programului 
făuririi societății socialiste mu! 
tilateral dezvoltate pe pămintul 
României, pentru triumful pă
cii și securității în lume.

în continuare. tovarâșui 
Gheorghe Blaj a prezentat sin
teza dezbaterilor din cele cinci 
comisii pe domenii și ramuri 
de activitate ale Congresului.

Au fost reluate, apoi,, dezba
terile generale. în cadrul că
rora au luat cuvîntul tovarășii • 
Mihai Dalea, președintele Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Ludovic 
Fazekas, președintele Consiliu
lui județean Harghita al F.U.S.. 
Petre Constantin, miner. șef 
de brigadă la Exploatarea mi
nieră Lupeni din județul Hu
nedoara, Eduard Eisenburger. 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană. Tamara Bobrin, mem
bră a Biroului Consiliului Na
țional ai Femeilor. Zaharia 
Stancu. președintele Uniunii 
scriitorilor. Ilie Bărăitaru, pre
ședintele C.A.P.-Gîrla Mare, ju
dețul Mehedinți, Constantin 
Boștină, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., președintele 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Romă-

Consiliul Național 
al Frontului 

Unității Socialiste
NICOLAE CEAUȘESCU

— secretar general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
Emil Bodnaraș — memeru a! 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Elena Ceaușescu
— membră a Comitetului Exe
cutiv al C-C. al P.C_R_ acade
mician. directe- general al Insti
tutului Central de Cercetăm du
mice. Marioara Adâmescu — 
muncitoare. întreprinderea chi
mică Orăștie. județul Hunedoara. 
Petru Alb — tumăioc. Uzina 
de mașini unelte „înfrățirea*. 
Oradea. Klein Albert — ejxscop. 
Biserica Evanghelică. Coofes.- 
unea Augustanâ. Ntcoiae AH»
— p-eșed-rte al Umumi Județeoe 
a Cooperativelor de Consum 
Vilcea. Zoitân Aiadar — compc- 
ntor. directorul Fiiarmomr— 
Tirgu Mureș. Agumța At-eca-.- 
drescu — secretar ai C— I I 
lui municipal al P.C.R. Bacău. 
II:e Alexe — vie» președăte al 
Uniunii Centrale a Cooperat - 
veior Meșteșugărești.. Vasele N. 
Alexe — generai coiooeL. coman
dant a! Comandameatuiuc apă
rării ar-faertene a ten tom ui u.. 
Ion .Ardor «■ — președinte a! 
Constituim Uniuni: AsocuțâJcr 
St udeu Iilor Cnemr- cri lași. Ște
fan Andrei — secretar a| C.C. 
al P.C.R.. Eugen îmi Andriesra
— general maroc. Dorica Ar - 
drișoiu — țărancă cooperatoa- 
C.A.P. Tulcești. județu. Ga Iau. 
Dorea Angbe'. — secretar al Co
mitetului P.C-B_ Secția poduri. 
întreprinderea de poduri meta
lice și prefabricate din beton 
Pitești. Corina Angbeiuță — 
artist grafician, membră a Uni
unii artiștilor plastici. Teoctist 
Arăpaș — mitropolitul Olteniei.

; Andrei Antalffv — vicepre
ședinte al Consiliului Oamer.xx 

; Muncii de Naționalitate Ma
ghiară. conferențiar Institutul 
de medicină și farmacie. Tg. 
Mureș. Francisc Augustin — 
conducătorul Arhiepiscopiei Ro- 
mano-Catolice. București. Anton

. Băcăoanu — președinte al Co
misiei județene a ingineri
lor și tehnicienilor, director 

I al Inspectoratului pentru con- 
; trolul calității produselor, jude

țul Bacău. Gheorghe Badea — 
j director. întreprinderea „Rul- 
■ mentul". Brașov, Costică Bădă- 
I rău — maistru. întreprinderea 
I de rulmenți Birlad. județul Vas- 
' lui. Elisabeta Bădescu — pre

ședintă a Comitetului județean 
al femeilor Mehedinți. Dumitru 
Băian — președinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean Brăila. Ștefan 

; Băaan — academician, vicepre
ședinte al Consiliului Național 

: al Inginerilor și Tehnicienilor. 
Dumitru D. Balaur — coman
dantul aviației civile, Iosif Banc
— membru supleant al Comi- 

! tetuluî Executiv ai C.C. al
P.C.R.. președintele Comitetului 
Executiv a! Consiliului popular 

I județean Mureș. Maria Banuș.

nia. Mihai Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Președintele ședinței a anun
țat că din cei 353 de delegați 
și invitați care s-au înscris la 
discuții in cadrul Congresului, 
au luat cuvintul 25 la dezbate
rile in plen și 90 in comisii. La 
propunerea prezidiului, s-a a- 
probat sistarea discuțiilor, ur- 
mir.d ca tovarășii care mai au 
dt expus probleme importante 
să Ie prezinte in scris Ia secre
tariat pentru a fi incluse in 
stenograma Congresului.

In unanimitate, in spiritul pro
punerii tăcute de numeroși de
legați. Congresul a aprobat in
cluderea in Statut a prevede
rii ca președintele Frontului 
Unității Socialiste să fie ales de 
către Congres.

Delegații au aprobat, apoi. 
Statutul Frontului Unității So
cialiste și Rezoluția primului 
Congres al F.U.S.

Ședința de inchidere a Con
gresului a fost prezidată de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

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

Propunerea este primită cu 
puternice aplauze și urale. In 
sala Palatului Republicii dom
nește o atmosferă de puternică 
însuflețire.

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

Participanții la Congres se 
ridică și ovaționează îndelung. 
Este o manifestare emoționantă, 
profund grăitoare, a unității și 
coeziunii poporului, in jurul 
partidului, a secretarului său 
general, a voinței unanime de 
a sluji cu abnegație cauza în
floririi multilaterale a patriei 
noastre socialiste, cauza socialis
mului și păcii în lume. 

scrinoare. membră in Consiliul 
Uniunii Scnitor.ior. Ladislau 
Banya. — membru corespon
dent ai Academiei R. S. Româ
nia. vicepreședinte ai Acade- 
miei de Sfiiztțe Sociale șt Poli
tii*. Eugen Barbu — scriitor, 
membru corespondent al Acade
miei R. S. Berna r.-a redactor 
șef al revistei JSâptămina*. Ma
na Bedelic. — confecțior.eră. 
secretară a Comitetului V.T.C.. 
întreprinderea de confecții Cra- 
jova. Dumitru Bejan — prege

Biroul Executiv 
al Consiliului National 

al Frontului 
Unității Socialiste

Președintele Frontului Unității Socialiste: 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Vicepreședinți ai Consiliului Național : tovarășii 
'.‘□nea Mănescu, Ștefan Voitec, Tamara Dobrin- 
Gheorghe Petrescu, Istvan Peterfi, Eduard Eisenbur
ger, Corne u Mănescu, Eugen Jebeleanu.

Secretari ai Consiliului Național : tovarășii losif 
Uglar și Ion Circei.

Membri : tovarășii Gheorghe Cioară, Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, Ion Ioniță, Emil Bobu, 
Ștefan Mocuța, Dumitru Bejan, Constantin Opriță, 
Costache Trotuș, loan Ursu, Nicolae Giosan, Ion 
Dumitrescu, Zaharia Stancu, Miron Nicolescu, Jozsef 
Meliusz, Radu Beligan, Cornel Pacoste, Maria Stă- 
nescu, Radu Enache, Titus Popescu.

dinte aj Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum. Radu 
Beligan — director al Teatrului 
Național din București, Eva 
Doina Bildea — croitoreasă. Coo
perativa ..Progresul", Alba Iulia. 
județul Alba. Herman Binder — 
vicar. Biserica Evanghelică. 
Confesiunea Augustană. Gheor
ghe Blaj — președinte al Co
mitetului executiv ai Consiliului 
popular județean Maramureș. 
Petre Blajovici — membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Bihor. 
Ștefan Booocea — arhitect, ju
dețul Galați. Ștefan Boboș — 
președinte al Comiieiului execu-

în continuarea lucrărilor. 
Congresul a aprobat propunerea 
de a se mări numărul membri
lor Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste de 
la 475 Ia 477.

Tovarășul Gbeorgbe Pană a 
prezentat, apoi, propunerile de 
candidați, reprezentind Partidul 
Comunist Român, organizațiile 
care fac parte din Frontul Uni
tății Socialiste.

Congresul a ales in unanimi
tate pe membrii Consiliului 
Național al F.U.S.

în aceiași cadru. Consiliul s-a 
întrunit in prima sa ședință 
plenară și a ales Biroul Execu
tiv, alcătuit din 31 de membri.

In încheierea lucrărilor pri
mului Congres al Frontului Uni
tății Socialiste, a luat cu
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Urmărite cu profund interes, 
inflâcăratele cuvinte ale pre
ședintelui Frontului Unității So
cialiste sint subliniate de repe
tate ori cu puternice aplauze și 
ovații.

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

Prin hotărîrile adoptate, în 
lumina expunerii secretarului 
general al partidului, Congresul 
Frontului Unității Socialiste, 
eveniment politic de excepțio
nală însemnătate, desfășurat în 
anul jubiliar al celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei de sub dominația fascis
tă, în anul celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, va exer
cita o puternică înrîurire în 
viața social-politică a țării, va 
da noi impulsuri energiei crea
toare a întregului popor pentru 
a ridica pe noi culmi de civili
zație și progres patria noastră 
socialistă. 

ți v al Consiliului popular jude
țean Neamț, Roman Bocanciuc 
— maistru, întreprinderea de 
prelucrarea lemnului Reghin, 
județul Mureș, Emil Bobu — 
ministru de interne, Pavel Bo- 
chian — pastor, președintele 
cultului penticostal, Gabriela 
Luiza Stoian Bocec — vicepre- 
ședintă a Uniunii Societăților 
de Științe Medicale, director 
adjunct al Centrului de perfec- 
iionare al asistentelor medicale. 
Rschița Bochiș — țesătoare, în-

treprinderea „România Munci
toare", Cluj, Pal Bodor — scrii
tor, redactor șef la Televiziunea 
Română, Geo Bogza — scriitor, 
academician. Viorica Boncea — 
președintă a Consiliului muni
cipal al sindicatelor Cluj, Petre 
Bondei — țăran cooperator. 
C.A.P. „Scinteia", județul Ialo
mița, Ion Bordeiu — colonel, 
Anca Borgovan, membră a 
Biroului Uniunii Arhitecților, 
proiectant principal la Institu
tul de proiectări „Carpați". 
Constantin Boștină — pre
ședinte al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România. loan Bo- 
tar — secretar general al Insti
tutului Român pentru Relațiile (Continuare în pag. a IV-a)

Culturale cu Străinătatea, 
Gheorghe Bratosin — maistru, 
întreprinderea de utilaj greu 
..Progresul", județul Brăila, 
loan Breazdan — lăcătuș, în
treprinderea de armături Zalău, 
județul Sălaj. Anton Breitenho- 
fer — vicepreședinte al Consi
liului Oamenilor Muncii de Na
ționalitate Germană. redactor 
șef al ziarului „Neuer Weg“, 
Ecaterina Briynărică — preșe
dintă a Comitetului județean al 
femeilor Teleorman, loan Bitc- 
șa — vicepreședinte al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum. Silvia Bucur — țăran
că cooperatoare, C.A.P. Boga- 
da, județul Mureș, Mihai Burcă
— general-colonel, președinte 
al Consiliului Național al Socie
tății de Cruce Roșie, Teodor 
Burghele — ministrul sănătății, 
losif Burian — președinte al 
Consiliului județean al sindica
telor Harghita, Eleonora Burlan
— croitoreasă, președintă a Co
mitetului sindicatului, între
prinderea de confecții Tîrgu- 
Jiu, județul Gorj, Cornel Bur
tică — membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R., Zoe Dumitrescu Bușu- 
lenga — membru corespondent 
al Academiei Republicii Socia
liste România, profesor univer
sitar. Eugenia Butcaru — șefă 
de echipă C.A.P. Cogealac, ju
dețul Constanța, Maria Călin
— țărancă cooperatoare, C.A.P. 
Vinători, județul Mehedinți, 
Gheorghe Caniuca — președin
te al Consiliului Oamenilor 
Muncii de Naționalitate Ucrai
neană, județul Maramureș. Ion 
Catrinescu — președinte al Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Prahova, 
Boris Cazacu — membru cores
pondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, vicepre
ședinte al Uniunii Societăților 
Științifice ale Personalului Di
dactic. președinte al Societății 
științifice de Filologie, Gheor
ghe Cazan — ministrul industri
ei ușoare. Stan R. Cazan — 
maistru, întreprinderea de sîr- 
mă și produse din sîrmă, Bu
zău. Nicu Ceaușescu — vicepre
ședinte al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România. Andrei Cer- 
vencovici — președinte al Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Arad. Ion 
Ceterchi — membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului legislativ, loan Chi- 
ribău — tehnician, Combinatul 
de industrializarea lemnului, ju
dețul Bacău. Maria Chirilă — 
muncitoare finisaj, întreprinde
rea de tricotaje „Moldova", Iașj,

. Maria Chiroșcă —- operator chi
mic, Combinatul de celuloză și 
hirtie, Suceava, Gheorghe Chi- 
riș — maistru. Combinatul de 
celuloză și hirtie Drobeta Tr. 
Severin, județul Mehedinți, 
Gheorghe Cioară — membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului popular
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al municipiului București, Lina 
Ciobanu — membră a Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintă a Consiliului Națio
nal al Femeilor, Constan
tin Ciopraga — profesor,
Facultatea de filologie Iași, 
Nicolae Cioroiu — vicepreședin
te al Comitetului Foștilor 
’Luptători Antifasciști, director 

al Muzeului de istorie a P.C.R., 
Ion Cîrcei — șef secție, C.C. al 
P.C.R., Dina Cocea — vicepre- 

„ șșdintă a Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale. Trandafir Cocîrlâ
— președinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Caraș-Severin, Con-

, stanța Cocoloș — bobinatoare, 
întreprinderea „Electronica11, 
București, Doina Petruța Cojo- 
caru — profesoară, Școala gene
rală nr. 13, Timișoara, sportivă 
de performanță, Edit Coiocaru 

„ T- tehnician, întreprinderea 
textilă „Oltul", Sf. Gheorghe, 
membră a Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor, 
Marius Cojocaru — președinte 
al Consiliului județean al sin
dicatelor Mehedinți, Ion Coman
— general-colonel, șef secție, 
C.C. al P.C.R., Teodor Coman — 
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Tulcea, Emilia Comișel
— folclorist, conferențiar Con
servatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“, București, Miron Constan- 
tinescu — membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, Petre 
Corneliu Constantinescu — ge- 
neral-locotenent, comandantul 
Serviciilor armatei, Petre Con- 
stantinescu-Iași — academician, 
profesor, președinte al Uniunii 
Societăților Științifice ale Per- 
sonalului Didactic, Petruța Con
stantinescu — președintă a 
C.A.P. Fierbinți, județul Ilfov, 
Teodor Constantinescu — prim- 
vicepreședinte al Consiliului ju
dețean de educație fizică și 
sport Prahova, Nicolae Cornea- 
nu — mitropolitul Banatului, 
Sorana Coroamă — regizor, Tea
trul Mic, București, Costache 
Cosma — maistru, întreprinde
rea mecanică Roman, județul 
Neamț, Maria Costache — re
dactor șef al revistei „Femeia", 
Dumitru Costea — activist, Con
siliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Maria Cotoc — 
lăcătuș, întreprinderea de cea
suri Arad, Nicolae Covaci — 
pastor, președintele cultului 
baptist, Ion Brăduț Covaliu — 
artist-pictor, președinte al Uniu
nii Artiștilor Plastici, Anastasia 
Cozma — țărancă cooperatoare, 
C.A.P. Surduc, județul Sălaj, 
Vasile Crăciun — țăran coope
rator, vicepreședinte al C.A.P. 
Crimpoaia, județul Olt, Adalbert 
Crișan — președinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean Bistrița-Nă- 
săud, Alexandru Crișan — pre
ședinte al Consiliului județean 
al sindicatelor Maramureș, 
Georgeta Cristoloveanu — di
rector general, Centrala indus
trială a mătăsii, inului și cine- 
pii, București, Nicolae Croitoru
— secretar al Comitetului Cen
tral al U.T.C., Dionisie 
Csegezi — președinte al 
C.A.P. Moldovenești, jude
țul Cluj, Andrei Csillag — 
secretar al Comitetului județean 
P.C.R. Cluj, Livia Utean — 
tricoteză, întreprinderea „Sebe
șul", județul Alba, Alexandru 
Czegoi — țăran cooperator, 
C.A.P. Viișoara, județul Bistri- 
ța-Năsăud, Mihai Dalea — mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ascanio Damian — ar
hitect, profesor, Florian Dănă- 
lache — membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești. 
Petre Dănică — președinte al 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean Vilcea, 
Constantin Dăscălescu — pre
ședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Galați, Elena Dembinschi — 
directoare a întreprinderii „Ar
ta textilă", Timișoara, Aneta 
Diaconu — maistru. întreprin
derea „Tinăra Gardă" Bucu
rești, Dobrița D. Dima — preșe
dintă a C.A.P. Platonești. ju
dețul Ialomița, Georgeta Dimi- 
triu — inginer agronom la Cen
trul de protecția plantelor, ju
dețul Vaslui, Carol Dina — loc
țiitor al secretarului Comitetului 
P.C.R., întreprinderea „23 Au
gust" București. Ion Dincă — 
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Argeș, Constantin Dlncu- 
lescu — membru corespondent 
al Academiei R. S. România, 
profesor, inginer, președinte al 

Comisiei de etică profesională 
al Consiliului Național al In
ginerilor și Tehnicienilor, Bucu
rești, Loghin Dineș — prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc P.C.R. Brad, județul Hu
nedoara, Elena Dinu — econo
mistă, șefă de birou Centro- 
coop, Maria Diță — directoare 
a întreprinderii „Crinul" Bucu
rești, Gheorghe Dirlea — mais
tru, președinte al comitetului 
sindicatului Combinatului Side
rurgic Hunedoara, Marcel Do
bra — președinte al C.A.P. Gir- 
bovi, județul Ilfov, Miu Do- 
brescu — membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popu
lar județean Suceava, Tamara 
Dobrin — profesor universitar, 
Universitatea București, Simion 
Dobrovici — președinte al Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Vrancea, 
Octav Doicescu — academician, 
profesor, arhitect, Geza Domo- 
kos — director al Editurii „Kri- 
terion", Tudor Done — pre
ședinte al Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de pro
ducție Suceava, Marin Dragnea
— general-locotenent, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului Na
țional de Educație Fizică și 
Sport, Nicolae Dragoș — redac
tor șef al revistei „Luceafărul", 
Iuliana Drăgaică — finisoare, 
întreprinderea textilă „Doro- 
banțu" Ploiești, Constantin Dră- 
gan — membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular jude
țean Ilfov, Mihai Drăgănescu
— membru corespondent 
al Academiei R. S. Româ
nia, vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie. Stana Drăgoi — 
secretar general al Consiliului 
National al Societății de Cruce 
Roșie, Coriolan Drăgulescu — 
academician, director al bazei 
Academiei R. S. România, Ti
mișoara, Stănică Dumbravă — 
director I.A.S. Cotești, județul 
Vrancea, Petre Duminică — 
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean Botoșani, Nicolae Du- 
mitrache — președinte al Consi
liului municipal al sindicatelor 
Roman, județul Neamț, Lionide 
Dumitrașcu — președinte al 
Uniunii cooperativelor meșteșu
gărești metal, lemn, București, 
Ion Dumitrescu — compozitor, 
profesor universitar, președinte 
al Uniunii Compozitorilor, Mi
hai Dumitriu — redactor șef al 
ziarului „Flamura lașului". Floa
re Duțescu — șef secție la Co
mitetul județean P.C.R. Arad, 
Radu Enache — secretar al 
Comitetului Central al U T.C., 
Eduard Eisenburger — preșe
dinte al Consiliului Oamenilor 
Muncii de Naționalitate Germa
nă, redactor șef al revistei „Kar- 
paten Rundschau", Brașov, Tă- 
nase Fanea — președinte al 
C.A.P., Luduș, județul Mureș 
Janos Fazekas — membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru, mi
nistrul comerțului interior, Lu
dovic Fazekas — președinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular ai județului Har
ghita. Elisabeth Feher — plani- 
catoare, Cooperativa de con
sum Beclean. județul Bistrița- 
Năsăud, Gheorghe Feneșer — 
președinte al Asociației Gene
rale a Vînătorilor și Pescarilor 
Sportivi, Ion Filipescu — deca
nul Facultății de drept, Bucu
rești, Nicolae Florei — solist li
ric, Opera Română, București, 
Eugen Florescu — redactor șef 
al ziarului „Scînteia tineretului", 
Alexandru Fodor — dulgher, 
Trustul de construcții industriale 
Gh. Gheorghiu-Dej, județul Ba
cău, Octavian Fodor — rectorul 
I.M.F.-Cluj, Samoilă Fodor — 
director, întreprinderea produse 
ceramice. Sighișoara. județul 
Mureș. Ion Foriș — secretar ai 
Comitetului județean P.C.R. 
Satu Mare. Dan Fruntelată — 
redactor șef al revistei „Viața 
studențească", Ștefania Funk — 
profesoară, membră a biroului 
Comitetului județean ai femei
lor, Timiș, Zsolt Galfalvi — 
scriitor, șef birou Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, Su- 
zana Galpa'il — membră în Bi
roul Executiv al Consiliului Na-. 
țional al Femeilor, președintă a 
Comitetului județean al Femei
lor Mureș, Ștefania Geleru — 
tricoteză, întreprinderea „Dra
pelul roșu" Sibiu, județul Sibiu, 
Ion C. Geoană — general-maior, 
comandant al apărării locale 
antiaeriene, Valeria Georgescu
— sortatoare. întreprinderea 
„Steaua electrică" Fieni, jude
țul Dîmbovița. Mihai Gere
— membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Dumitrina D. 
Gheba — muncitoare, Fabrica 

de conserve Dunărea. Tulcea. 
Silvia Ghelan — actriță. Tea
trul Național din Cluj, George 
Ghenoiu. prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
U.T.C.. Ion P. Gheorghe, gene- 
ral-coloneL prtm-adjunct al mi
nistrului apărării naționale, șef 
al Marelui Stat Major, Paulmn 
Ghimpu — operatoare textilis 
tă, Combinatul de fibre artifid 
ale Brăila, Nicolae Giosan — a 
cademician. președintele Aca
demiei de științe agricole și sil
vice, Vasile Giura — presedin 
te al Cooperativei de consum 
Strehaia. județul Mehedinți. Ion 
Giurea — delegat prim al Uniu 
nii Cultului Creștinilor după 
Evanghelie, Ion C. Gogiu — 
maistru mecanic la Atelierele 
Centrale ale Combinatului chi
mic Rm. Vilcea. Carol Gollner — 
cercetător, filiala Sibiu a Aca
demiei R.S. România, Gheorghe 
J. Gomoiu — general-maior, 
Iustina Popescu Grigore
— confecționeră piese ra
dio, membră a Consiliu
lui municipal al Sindicatelor 
București, Edda Inge Gross — 
directoarea Liceului nr. 2 Si 
biu, Eva Grosz — secretară a 
Comitetului P.C.R. fabrica de 
bere Timișoara, Maria Groza — 
membră in Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Femei 
lor, vicepreședintă a Marii A- 
dunări Naționale. Nicole Guină
— președinte al Comitetului 
foștilor luptători antifasciști, 
Grigore C. Guțu — director, 
schela Moreni, județul Dîmbovi
ța, Viacesiav Harnaj — pre
ședinte al Asociației Crescători 
lor de Albine, Erich Hellerman
— prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Sebeș al U.T.C., ju 
dețul Alba. Paula Johana 
Henning — directoare a Liceu
lui nr. 21, București, Andrian 
Henrich — secretar al Consiliu
lui județean al sindicatelor. Ca
raș-Severin. Elena Her- 
ceg — țărancă cooperatoare 
C.A.P. Mailat, județul Arad. 
Elena Holerbach — prim-secre- 
tară a Comitetului municipal 
al U.T.C., Gh. Gheorghiu-Dej. 
Gheorghe Hondor — croitor. 
Cooperativa „Unirea meșteșuga
rilor" Pitești, județul Argeș, 
Edita Horvath — elevă, secre
tară a Comitetului U.T.C., Li
ceul nr. 7 Cluj, George Homo»- 
tean — președinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular județean Alba, Cătălina 
Hornicar — filatoare, Filatura 
de bumbac Baia Mare, Ion C. 
Hoftopan — general-maior, Cluj, 
Gheorghe Hranisavlievici — vi
carul Bisericii Ortodoxe Sîrbe. 
Antonache Hristache — maistru 
șef de atelier, întreprinderea 
„23 August", București. Nicolae 
Hudițeanu — președinte al 
C.A.P. Comana, județul Con
stanța. Domnica Humeniuc — 
muncitoare, întreprinderea de 
conserve Caracal, județul Olt, 
Caius Iacob — academician, vi
cepreședinte al Societății de 
Științe Matematice, Mahmed Ia- 
cub — muftiul cultului musul
man, Ion D. Ilie — secretar al 
Uniunii Societăților Științifice 
ale Personalului Didactic, con
ferențiar, Facultatea geologie- 
geografie, Universitatea Bucu
rești, Elena T. Ilisei — țăran
că cooperatoare, C.A.P. „Arbo
re", județul Suceava, Petruț Iluț
— vicepreședinte al Cooperati
vei „Unirea" Baia Mare, jude
țul Maramureș, Constantin Ion
— președinte al Uniunii jude
țene a cooperativelor de con
sum Tulcea, județul Tulcea, 
Vasile St. Ionel — general-Co- 
lonel, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, Alexandru Io- 
nescu — redactor șef al ziaru
lui „Scînteia", Stelian Ionescu
— secretar al Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Tudor Ionescu — 
membru corespondent al Acade
miei R.S.R., președintele Comi
tetului Național pentru Apăra
rea Păcii, Veta Ionescu — pre 
ședința Comitetului județean al 
femeilor Constanța, Ion loniță
— membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
general de armată, ministrul a- 
părării naționale, Milan Iovano- 
vici — președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalita
te șirbă din județul Timiș. Cor
nelia Incze — tehnician, între
prinderea „Electro-ceramica" 
Turda, județul Cluj, Ion Istra- 
te — președinte al Comitetului 
Uniunii Sindicatelor din Indus
tria Chimică, Lazăr Istrate — 
brigadier C.A.P. Bistrița-Ghin- 
da, județul Bistrița-Năsăud, Ion 
Iștoc — secretar al Consiliului 
Național al Inginerilor și Teh
nicienilor, Margareta Ivan — 
țesătoare, întreprinderea textilă 
Botoșani, Adalbert Jambor — 
secretar al Comitetului comunal 

al P.C.R. Sâcueni, județul Bi
hor, Eugen Jebeleanu — scriitor, 
academician, membru al Birou
lui Uniunii Scriitorilor, Ion Jin- 
ga — vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, Constantin Jugurică — se
cretar al Uniunii Arhitecților. 
proiectant ia Institutul Proiect 
București. Aurel C. Juncă — 
șef de echipă C.A.P. Tătăruși. 
județul Iași. Elena Jurca — 
directoare a întreprinderii „Vic
toria", Sibiu. Arpad Kadar — 
miner, Exploatarea minieră Pe- 
trila. județul Hunedoara, Iu- 
liu Kadar — președinte al Co
operativei „Arta populară". 
Brăila. Konrad Kemweiss — 
protopop romano-catolic de Ti
mișoara, Alexandru Kopandi — 
secretar al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră, Ștefan Korodi — secretar al 
Comitetului județean al P.C.R. 
Covasna, Andras Koș — artist 
sculptor, conferențiar universi
tar, Institutul de arte plastice 
„Ion Andreescu", Cluj, Lajos 
Kovacs — episcop, Biserica Uni
tariană. Margareta Kraus
— , secretară a Comitetului' 
orășenesc Codlea al P.C.R.. ju
dețul Brașov, Helen Kremling
— studentă, membră a Biroului 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști Timișoara, 
Octavian Lambru — director 
al I.A.S. Murfatlar, județul 
Constanța, Peter Pal Lamoth — 
conferențiar universitar. Institu
tul politehnic Timișoara, Cezar 
Lăzărescu — președinte al 
Uniunii Arhitecților, rector al 
Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu" București, Dumitru Fe- 
lician Lăzăroiu — profesor, 
Institutul politehnic București, 
Cristina Luca — secretară a 
C.C. al U.T.C., Ana Lupaș — 
artist decorator, președintă a 
Filialei Uniunii Artiștilor Plas
tici Cluj, Tudor Lupulescu — 
strungar, întreprinderea de 
transport și fabricarea oxigenu
lui, Tg. Jiu, George Macovescu
— ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Manea — lăcătuș. 
Depoul C.F.R. Palas, județul 
Constanța, Dirăyr Mardichian
— episcopul Bisericii Armene, 
Anicuța Manolache — tehnician, 
întreprinderea „Electroputere" 
Craiova, județul Dolj, Mihai 
Marian — președintele Consi
liului Oamenilor Muncii de 
Naționalitate Sirbă, județul 
Caraș-Severin, Iustinian Mari
na— patriarhul Bisericii Orto
doxe Române, Vasile Martin — 
președinte al Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de pro
ducție, Ialomița, Iuliu Martini
— secretar al Comitetului co
munal al P.C.R. Roșia, județul 
Sibiu, Aron Marton — episcop 
romano-catolic de Alba Iulia, 
președintele Conferinței epis- 
copilor romano-catolici din 
România. Constantin Matei — 
adjunct șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Nicolae Matei — secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Francisc 
Marx — profesor la Liceul nr. 
6 din Arad. Henri Mălineanu — 
compozitor și dirijor, membru 
al Uniunii Compozitorilor, 
București. Dumitru Mănăilescu
— președinte al Cooperativei de 
consum „Nehoiul", județul 
Buzău, Corneliu Mănescu — 
președintele Grupului român din 
Uniunea Interparlamentară, Ma
nea Mănescu — membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., academician, prim-mi- 
nistru al guvernului, Dumitru 
Mărgineanu — redactor șef al 
ziarului „Drapelul roșu", Timi
șoara. Ion Mărgineanu — direc
tor general al Agerpres, Iozsef 
Meliusz — scriitor, membru 
corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, 
Ileana Mesaroși — muncitoare, 
Topitoria de in, județul Bistrița- 
Năsăud, Ecaterina Meltzer — 
croitoreasă, organizatoare de 
grupă sindicală. întreprinderea 
„Steaua roșie" Sibiu, Angelo 
Miculescu — ministrul agricul
turii. industriei alimentare și ape
lor. Ecaterina Mihalcic — croito
reasă. întreprinderea „Mon
diala" Satu Mare, Călin 
Mihăileanu — conferențiar uni
versitar. doctor inginer, director 
al ICENENERG, Anica Mi- 
hăilescu — filatoare, între
prinderea textilă, Galați, 
Mihai Mihăilescu — cercetător, 
Institutul de cercetări și pro
iectări pentru rafinării, Ploiești, 
Ștefan Milcu — academician, 
vicepreședinte al Academiei Re
publicii Socialiste România, Va
sile Milea — general-locote- 
nent, Aldea Militaru — pre
ședintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Nicolae D. Militaru 
— general-locotenent, Adalbert

Miiitz — secretar al Consiliu—

calitate Germană. Tudor Mitn- 
țoaea — vicepreședinte al C-A.P. 
Amărăști de Jos, județul Dolj. 
Taiche Mi'.roescu — colonei co
mandant, Școala militară ofi
țeri activi „N. Bălcescu", Nico
lae Mladic — mitropolitul Ar
dealului, Miorița Moare ăș — 
procuror. Procuratura Genera
lă București, Ștefan Mocuța — 
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Cluj, Ioachim Moga — 
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Hunedoara. Iustin Moi- 
sescu — mitropolitul Moldovei 
și Sucevei, Jean Moldoveanu — 
general-maior, adjunct al mi
nistrului de interne, șef al In
spectoratului General al Mili
ției, Gheorghe Molnar — pre
ședinte al C.A.P. Beța, județul 
Alba, Adriana Moraru — prim- 
secretar al Comitetul P.C.R. 
sectorul 2 București, Rodica 
Moraru — secretară a Comite
tului județean Neamț al U.T.C.. 
Stratica I. Morozan — țărancă 
cooperatoare. C.A.P. Costești, 
județul Vaslui, Teodor Moscalu
— vicepreședinte al secției a- 
gricultură a Consiliului Națio
nal al Inginerilor și Tehnicieni
lor, Elisabeta Moszoryak — 
rihtuitoare, vicepreședintă a 
Comitetului județean al femei
lor Bihor, Gheorghița Muntia- 
nu — laborantă. Combinatul de 
fibre și fire sintetice Săvinești, 
județul Neamț, Ana Mureșan — 
președintă a Comitetului Uniu
nii sindicatelor din comerț. Mir
cea Mureșan — vicepreședinte 
al Asociației Cineaștilor. Vio
leta Mureșan. vicepreședintă a 
Uniunii județene a cooperative
lor agricole de producție, Satu 
Mare. Ferdinand Nagy — pre
ședinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului popular Covasna, 
Gyula Nagy — episcop. Biseri
ca reformată, Cluj, Paul Nagy
— secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Dumitru Năs- 
tase — director al Trustului de 
construcții pentru îmbunătățiri 
funciare, Galați, Valeria Neac- 
șu — țesătoare, secretară a Co
mitetului U.T.C., întreprinderea 
„Dacia" Buzău, Ion Nedelcu — 
student, Institutul politehnic 
București, Otilia Nedelcu — 
tehnician, membră în Biroul or
ganizației U.T.C., întreprinderea 
de oțeluri aliate . Tîrgoviște, Je- 
nică Nedelcuță — maistru, 
Combinatul chimic Tr. Mă
gurele, județul Teleorman, 
Elena Negoiță — inginer, între
prinderea de in și cînepă Buzău, 
Miron Negrilă — maistru, Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
Marin Negru — țăran coopera
tor, C.A.P. Dunărea, județul Te
leorman, Ignat Nestor — pre
ședinte al Uniunii Ziariștilor, 
Anton Nica — țăran cooperator, 
C.A.P. Vinători, județul Vrancea, 
Miron Nicol eseu — academician, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, Con
stantin Nicu — director, între
prinderea de mașini grele Bucu
rești, Rodica N. Nicula — mun
citoare. întreprinderea de piele 
și încălțăminte. Rm. Vilcea, Paul 
Niculescu-Mizil — membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul educației și 
învățămintului, Eleonora Ni leș
— director, întreprinderea tex
tilă Cisnădie, județul Sibiu, 
Eugeniu Nistor — președinte al 
C.A.P. „Traian" județul Brăila, 
Emilian Nucescu — președinte 
al Asociației Juriștilor, pre
ședintele Tribunalului Suprem, 
Constantin Olaru — maistru, 
membru al Comitetului sindical 
întreprinderea mecanică Nicolina 
Iași, Radu Olaru — colonel, re
dactor șef al ziarului „Apăra
rea patriei", Elena Olteanu — 
președinta Comitetului județean 
al femeilor Botoșani, Miron Ol
teanu — secretar al Consiliului 
național de educație fizică și 
sport, Cornel Onescu — președin
te al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Te
leorman, Tănăsache Oprea — e- 
lectrician, Combinatul de în
grășăminte chimice Slobozia, ju
dețul Ialomița, Elena Oprescu
— președintă a Uniunii județene 
a cooperativelor agricole de 
producție Dîmbovița, Constantin 
I. Oprița — general-maior, ad
junct al ministrului apărării 
naționale, secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei, Pa- 
raschița Oracă — țărancă coo
peratoare. C.A.P. Văcăreni, ju
dețul Tulcea, Carol Orban — ar
hitect, județul Bihor, Cornel Pa
coste — adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Octavian 
Paler — redactor șef al ziarului 
„România liberă", Gheorghe Pa
loș — președinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
județean Gorj, Gheorghe Pană
— membru ai Comitetului Exe

cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
loan Pantilimonescu — co
lonel, Dumitru Papa — lă
cătuș, șef de echipa. Șantierul 
naval Turnu-Severin, județul 
Mehedinți, Laszio Papp — epis
cop Biserica reformată Oradea. 
Florica Paraschiv. rihtuitoare 
întreprinderea Dîmbovița Bucu
rești. Viorica Paraschivescu — 
profesoară, președinta Consiliu
lui județean Iași ai Organizației 
pionierilor, Aristina Parotă — 
directoare a întreprinderii Dero 
Ploiești, Iuliana Partenie — ță
rancă, comuna Maieru, județul 
Bistrița-Năsăud. Rozalia Pataki
— țesătoare, întreprinderea tex
tilă Arad, Ștefan Pavel — se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Vasile Pălimaru — 
președinte al Uniunii județene 
a cooperativelor de consum 
Botoșani, Viorica Pătru — ță
rancă cooperatoare, C.A.P. 
Hirtiești, județul Argeș. Adrian 
Păunescu — poet, redactor șef 
al revistei „Flacăra", Silvia Pe- 
nea — urzitoare, Țesătoria Te
leorman, Roșiorii de Vede, Cor
neliu Penescu — profesor uni
versitar, secretar al Asociației 
oamenilor de știință, Vaier 
Perșa — director S.M.A. Copal- 
nic Minăștur, județul Maramu
reș, Iștvăn Păterfi — academi
cian, președintele Consiliului 
Oamenilor Muncii de Naționali
tate Maghiară, prorector al Uni
versității „Babeș Bolyai" — 
Cluj, Ilona Petho — președintă 
a Comitetului județean al fe
meilor Harghita, Gheorghe Pe
trescu — președinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean Dolj, Gheor
ghe Petrescu —'vicepreședinte 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Nicoleta Petrescu — 
tricoteră, întreprinderea de con
fecții și tricotaje București, Ga- 
vril Petric — maistru. întreprin
derea „23 August" Satu Mare, 
Vasile V. Petruț — general-lo
cotenent, comandantul trupelor 
de grăniceri, Anastasia Pînzar — 
țesătoare; întreprinderea textilă 
Pitești, Iulian Ploștinaru — 
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Mehedinți, Pavel Iosif 
Polen — fierar, Atelierele C.F.R. 
Timișoara, Rodica Oană Pop — 
muzicolog, decanul Conservato
rului „Gheorghe Dima" Cluj, 
Aurica Aurelia Popa — mașinis- 
tă, întreprinderea de confecții 
Focșani, județul Vrancea, Du
mitru Popa — lăcătuș, între
prinderea utilaj chimic Ploieștii 
Gheorghe Popa — vicepreședin
te al Uniunii Naționale S 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Gheorghe Popa — ingi
ner energetician Schela Mo
reni, George Popa — colo
nel, Alexandrina. Popescu — 
lector universitar, Facultatea de 
biologie, Universitatea Bucu
rești, Dumitru Popescu — 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Radu Popescu — pre
ședintele Filialei Uniunii scri
itorilor Cluj, Emanoil Popescu
— secretar general al Uniunii 
societăților de științe medicale, 
Ion Popescu Gopo — președinte 
al Asociației cineaștilor, Ion I. 
Popescu — general-locotenent, 
Maria V. Popescu . — ra- 
botoare, întreprinderea iheca- 
nică Nicolina. Iași, Pe
tre Popescu scriitor, Silvia 
Popescu — țesătoare, întreprin
derea textilă Dunărea Giurgiu, 
județul Ilfov, Stelian Popescu — 
general-maior, Țitus Popescu
— vicepreședinte al Uni
unii Naționale a Coopera
tivelor de Producție, Marcela 
Adela Popovici — cercetător 
principal, redactor responsabil 
revista „Microbiologia", Gheor
ghe Posea — prim-vicepre- 
ședinte al Societății de științe 
geografice, decanul Facultății 
geografie-geologie. Universita
tea București, Vasile Potop
— președinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
județean Iași, Marin Preda — 
scriitor, membru corespondent al 
Academiei R.S. România, vice
președinte al Uniunii scriitorilor, 
Traian Pușcașu — director gene
ral adjunct al Radioteleviziunii. 
Ion Popescu-Puțuri — directorul 
Institutului de științe istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., Dumitru Radu — ge
neral-maior, șef al Inspectora
tului județean Bacău al Minis
terului de Interne, Virgiliu Ra- 
dulian — președinte al Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor, Sanda Rangheț — 
secretară a Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii, Ma
ria Rațiu — inginer, Filatura 
Oltenița, județul Ilfov, Remus 
Răduleț — academician, pre
ședintele Comisiei centrale pen

tru răspindirea cunoștințelor a 
F.U.S., Odon Retyi — președin
te al C.A.P. Arcuș, județul Co
vasna, dr. Moses Rosen — șef 
rabin, cultul mozaic, Gheorghe 
Roșu — președinte al Comite
tului executiv al Consiliu
lui popular județean Ba
cău, Gheorghe Rusu — di
rector al S.M.A. Pecica, ju
dețul Arad, Oliviu Rusu — pre
ședinte al Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor, 
Constantin Sandu — președinte 
al Comitetului executiv al Con-, 
siliului popular județean Olt, 
Elena Sandu — țărancă coope
ratoare, C.A.P. Căldăraru, ju
dețul Argeș, Vasile Sandu — e- 
lectrician șef de echipă, între
prinderea utilaj petrolier Tîr
goviște, Dionisie Santa — su
dor, președintele Comitetului 
sindical din întreprinderea con
strucții forestiere Brașov, loan 
Sălișteanu — artist pictor, vice
președinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici, Richard Schuster — 
președintele Cooperativei de 
consum Dumbrăveni, județul 
Sibiu, Ioana C. Sercăianu — 
țărancă cooperatoare C.A.P. 
Cernâtești, județul Buzău, loan 
Gh. Sfercocea — prim-secretar 
al Comitetului municipal Reșița 
al P.C.R., Ileana Silai — richtui- 
toare, Fabrica „Clujeana", atletă, 
sportivă de performanță, Ștefan 
Simion — președinte al C.A.P. 
Crasnaleuca, județul Botoșani, 
Cristofor Simionescu — acade
mician, rector al Institutului 
politehnic Iași, Angela Sincu — 
președintă a C.A.P. „Unirea" 
Corabia, județul Olt, Iolanda 
Sinka — repansatoare, între
prinderea de stofe Brașov, Ion 
Sirbu — președinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean Buzău, Zam
fira Sîrghie — inginer, membră 
în Biroul executiv al Consiliu
lui județean al sindicatelor Vas
lui, Leon Spătaru — miner, pre
ședintele Comitetului sindical, 
Exploatarea minieră Leșu Ursu
lui, județul Suceava, Aneta 
Spornic — președintă a Comite
tului municipal al femeilor 
București, Zaharia Stancu — 
președinte al Uniunii Scrii
torilor, Ana Stănculescu — 
președintă a C.A.P. Bistri
ța, comuna Hinova, jude
țul Mehedinți, Gheorghe Stăn
culescu, redactor șef. ziarul „Se
cera și ciocanul" Pitești, Ion 
Stănescu — membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președinte al Comite
tului executiv al Consiliului
popular județean Dîmbovița,
Maria Stănescu — președintă a 
Comitetului Uniunii Sindicate
lor din învățămînt și Cultură, 
Nicolae Stîhea, președinte al 
Tribunalului județean Hunedoa
ra, Chivu Stoica — președintele 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R., Gheorghe Stoica — mem
bru al Comitetului Executiv al' 
C.C. al P.C.R., membru al Con
siliului de Stat, Ștefan M. Stro- 
ia — brigadier, C.A.P. Dăieni, 
județul Tulcea, Ilona Szasz — 
țesătoare, întreprinderea textilă 
Oltul, Sf. Gheorghe, județul Co
vasna, Paul Y. Szedress — vi
car eparhial. Biserica Evanghe
lică S. P„ Dezideriu Szilagyi — 
redactor șef al ziarului „Eldre", 
Ion Șandru — președinte al U- 
niunii județene a cooperativelor 
de consum Olt, Bela Șântha —> 
lăcătuș, șef de echipă, atelier 
revizie C.F.R. Ciceu, județul 
Harghita, Dumitru Șerban — 
general-maior, șef al. Inspecto
ratului județean Brașov al Mi
nisterului de Interne, Corneliu 
Ștefanache — redactor șef al 
revistei „Convorbiri literare", 
Iași, Ion Traian Ștefănescu — 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, Tudor Șuteu — direc
tor, Combinatul chimic Făgăraș, 
județul Brașov, Ion A. Șuța — 
general-maior, Constanța Tăios 
— țărancă cooperatoare C.A.P. 
Stoicânești, județul Olt, loan 
Tăchici — pastor, președintele 
cultului adventist de ziua a 7-a, 
Gheorghe Tănase — președinte 
al Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Vaslui, 
Iacob Teclu — general de ar
mată, președintele Comitetului 
organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist, Victoria Te- 
ianu — țărancă cooperatoare 
C.A.P. Mozăceni, județul Argeș, 
Mihai Telescu — membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Timiș, 
Nicolae Victor Teodorescu — 
academician, profesor, Faculta
tea de matematici, Universita
tea București, Gheorghiță Te- 
peniș — laborant, Combinatul 
chimic Craiova, județul Dolj, 
Friederich Teutsch — președin

tele Comisiei județene a ingine
rilor și tehnicienilor Sibiu, in
giner la întreprinderea „Balan
ța", Ana Theil — profesoară, di
rector adjunct Școala generală 
nr. 2 Cisnădie, județul Sibiu, 
Ioasaf Timotei — mitropolit, 
cultul creștin de rit vechi, Spi
ridon Toma — maistru la în
treprinderea „1 Mai" Ploiești, 
județul Prahova, Vasile Tomes- 
cu — muzicolog, secretar al U- 
niunii Compozitorilor, Vasilica 
Tone — țărancă cooperatoare 
C.A.P. Fundulea, județul Ilfov, 
membră în comisia femeilor, A- 
tanasie Trică — general-maior, 
Maria Trifescu — laboran
tă, membră a Consiliului ju-» 
dețean al sindicatelor Dîmbovi
ța, Virgil Trofin — membru al 
Comitetului Executiv al C.C, 
al P.C.R., președinte al Comite» 
tului executiv al Consiliului 
popular județean Brașov, Cos- 
tache Trotuș — director al Com
binatului Siderurgic Hunedoa
ra, Iosif Tripșa — director al 
Institutului de cercetări meta
lurgice București, Athanasie 
Trutia — profesor, Facultatea 
de fizică, Universitatea Bucu
rești, Dina Tudor — croitorea
să. președintă, a Comitetului 
sindical întreprinderea de con
fecții Craiova, Laurean Tulai 
— președinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Sălaj, Iosif Uglar — 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinte al Comitetului pen
tru problemele consiliilor popu
lare, Sebastian Gh. Ulmeanu — 
contra-amiral, comandantul Ma
rinei Militare, Constanta, Cle- 
mansa Ungureanu — bobinatoa
re, întreprinderea „Electropre- 
cizie" Săcele, județul Brașov, 
Elena Ungureanu — filatoare, 
întreprinderea „Libertatea", ju
dețul Sibiu, Mihai I. Ungurea
nu — lăcătuș. întreprinderea de 
prelucrare mase 'plastice, Bu
zău, Aurora Uros — țărancă co
operatoare, C.A.P. Ianova, ju
dețul Timiș, Ion Ursu — acade
mician, președinte al Consiliu
lui Național pentru Știință și 
Tehnologie, Marin Vasile — 
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Ialomița, Elena Vasi- 
lescu — lăcuitoare, Combina
tul de prelucrare a lemnului 
Caransebeș, județul Caraș-Se
verin, Victoria Vasilescu — pre
ședintele Cooperativei „Arta 
casnică", Breaza, județul Pra
hova, Gheorghe Vasilichi —• 
președinte de Comisie perma
nentă a Marii Adunări Națio
nale, Francisc Vass .— șef sec
ție cercetări și proiectări, în
treprinderea de autocamioane. 
Brașov, Iuliana Vlăsceanu — 
președintă a C.A.P. Tășnad, ju
dețul Satu-Mare, Ilie Verdeț — 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretar 
al C.C. al P.C.R., președinte al 
Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, Ion Ver- 
meșan — director I.A.S. Urziceni, 
județul Ilfov, Gheza Vida — ar
tist sculptor, vicepreședinte al 
Uniunii Artiștilor Plastici, Teofil 
Vilcu — actor. Teatrul Națio
nal din Iași, Vasile Vilcu — 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
te al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean 
Constanța, Ion Vilsan — pre
ședinte al Consiliului județean 
al sindicatelor Constanța, Geor
geta Voia -- arhitect, județul 
Dolj, Ștefan Voicu — redactor 
șef al revistei „Era Socialistă", 
Marin Voiculescu — membru 
corespondent al Academiei 
R.S.R., președinte al Uniunii 
societăților de științe medicale, 
Alexandrina Voinea — țărancă 
cooperatoare C.A.P. Albești, ju
dețul Ialomița, Radu Voinea — 
academician, rector al Institu
tului politehnic București, Ște 
Ian Voitec — membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Elisabeta Vura 
— țărancă cooperatoare, șefă 
de echipă C.A.P. Finiș, județul 
Bihor, Iosif Weininger — lăcă
tuș, șef de echipă. întreprinde
rea constructoare de mașini Re
șița, județul Caraș-Severin, 
Richard Winter — membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președinte al 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean Sibiu, 
Gheorghe Zaharia — general- 
locotenent în rezervă, secretar 
al Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul anti
fascist, Ilarion Zahariciuc —
profesor, președintele Consiliu
lui Oamenilor Muncii de Na
ționalitate Ucraineană Suceava, 
Emilia Zahariuc — inginer. în
treprinderea textilă „Moldova* 
Botoșani.
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CONGRESUL FRONTULUi UNITĂȚII SOCIALISTE
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE CIOARĂ Din cuvîntul participanților
A intrat in conștiința națiunii 

noastre cu puterea de adevăr a 
.faptelor, prezența dinamică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la toate evenimentele înscrise in 
cronica anilor socialismului, la 
toate prefacerile înnoitoare pe 
care le cunoaște România, toate 
indisolubil legate de proeminenta 
ea personalitate, de numele și 
prestigioasa sa activitate. Toc
mai de aceea, doresc să relev 
și cu acest prilej că expunerea 
prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie un docu
ment de o deosebită valoare 
principială și practică, ce sinte
tizează in mod creator experien
ța dobindită și jalonează cu o 
deosebită clarviziune științifică 
obiectivele de viitor ale Frontu
lui Unității Socialiste.

Subliniind că primul Congres 
al Frontului Unității Socialiste 
își desfășoară lucrările intr-un 
moment important al istoriei 
patriei, anul alegerii primului 
președinte al României socia
liste, cel mai iubit fiu al națiu
nii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. anul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
țării și a celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, vorbitorul a spus : 

împreună cu întregul popor, 
oamenii muncii din Capitală, in 
frunte tu comuniștii, sărbătoresc 
acește evenimente printr-o acti
vitate intensă. încununată de un 
bilanț de rodnice înfăptuiri.

în această activitate de mare 
însemnătate economică, politică 
ți socială. Frontul Unității So
cialiste se înscrie ca o forță mo
trice de profundă actualitate ți 
eficiență. Activitatea desfășu
rată în perioada care a trecut de 
la constituirea sa. sub îndruma
rea nemijlocită a partidului, a 
președintelui Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. reprezintă o strălu
cită dovadă a justeții hotâririi 
conducerii partidului privind 
crearea acestui larg for național

Raportăm Congresului că 
realizările obținute pină in pre
zent, precum și prevederile de 
plan pe 1975. asigură condițiile 
necesare îndeplinirii angajamen
tului) de onoare asumat. Astfe1. 
In primii trei ani ai cincinalu
lui. industria Capitalei și-a în
deplinit sarcinile inițiale mai 
devreme, realizind suplimentar 
o producție de aproape 13 mi
liarde lei.

Sporurile de producție s-au 
realizat în condiții de creștere 
a eficienței economice. Producti
vitatea muncii a crescut in a- 
ceastă perioadă cu peste 25'/, 
față de 1970.

Realizări însemnate au fost 
obținute și în primele patru luni 
ale acestui an. Astfel. întreprin
derile din Capitală și-au înde
plinit și depășit sarcinile de 
plan și angajamentele pe aceas
tă perioadă, dînd suplimentar o 
producție industrială globală în 
valoare de peste 440 milioane 
lei și o producție marfă de peste 
500 milioane lei.

Colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile Capitalei sint 
hotărîte să realizeze in cinstea 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării tării de sub domina
ția fascistă o producție indus
trială suplimentară in valoare 
de un miliard de lei.

Realizările in dezvoltarea mai 
rapidă a economiei au creat noi 
condiții pentru continua ridicare 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Acționind pentru înfăp
tuirea politicii partidului in a- 
cest domeniu, organizațiile com
ponente ale Frontului Unității 
Socialiste au acordat o deosebită 
atenție îmbunătățirii aprovizio
nării populației, realizării pro
gramului de construcții de lo
cuințe și social-culturale, înfru
musețării și dezvoltării edilitar- 
urbanistice a Capitalei. Ca ur
mare. volumul fondului de măr
furi desfăcut prin comerțul so
cialist a fost, in 1973. mai mare 
cu peste 21’, o față de anul 1970. 
în folosința oamenilor muncii 
au fost date in aceeași perioadă 
60 300 apartamente ; s-au con
struit 433 săli de clasă și labo
ratoare. De asemenea. spațiul 
comercial s-a mărit cu aproape 
17®». iar numărul locurilor in 
unitățile spitalicești a crescut 
considerabil. La toate aceste 
realizări se adaugă cele peste

5 000 de aparoan 
comerciale. pr« 
biective sociăl-ct 
fost date in fi 
mele patru Iun:

Pe baza angajamec 
mat de organiza' 
te ale Frontului

1 iunie să Se i 
toate cele 8 000 
și grădinițe, iar

și 
uA rare

Unităî-i Șe
zi ca pină la 
ate în folosmiă 
locuri in trese 

_ ____ . pină la 1 au
gust. toate rele peste 100 de 
săli de ciasâ. prevăzute de pia
nul pe arest an. De asemeoea. 
pină ia sfirșitul lunii iunie se 
vor încheia lucrările ia Parcu- 
Tineretului de peste 80 ba șt la 
sala polivalentă de 8 000 jocuri, 
care se construiesc în Capitală 
din inițiativa secretarului gene
ral al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Prin organizațiile compocer.te 
și cu sprijinul deputaților. al 
comitetelor de cetățeni. Consi
liul municipal al Frontului Uni
tății Socialiste și conr.Lt'.e sec
toarelor au acționat pentru mo
bilizarea populație; la acțiuni 
de muncă patr.otică. pentru re
alizarea unor obiective de in
teres obștesc. Numai in prime
le 4 luni ale anului 1974- valoa
rea muncii patriotice efectuate 
de cetățenii Capitalei se ridică 
la peste 250 milioane lei. Orga
nizațiile care fac parte din 
Frontul Unității Socialiste din 
municipiul București au colec
tat de la populație însemnate 
cantități de deșeuri, care au 
fost redate circuitului economic, 
în organizarea și desfășurarea 
controlului obștesc asupra di
feritelor domenii de activitate 
au fost antrenați in Capitală, 
in ultimii doi ani. peste 17 800 
de oameni ai muncii. Constituiți 
in aproape 3 600 de echipe, a- 
ceștia au efectuat controale, sol
date cu peste 88 000 de propu
neri. care au contribuit la îm
bunătățirea muncii in sectoare
le respective.

Punind pe prim plan întărirea 
rolului conducător al organelor 
și organizațiilor de partid, 
ne-am preocupat in același timp 
de asigurarea unirii eforturilor 
și îndrumării unitare a tuturor 
organizațiilor componente ale 
consiliilor Frontului Unității So
cialiste. de organizare in așa fel 
a muncii, incit toate organis
mele Frontului Unității Socia
liste — și toți membrii lor — 
să cunoască cit mai bine, să-și 
îndeplinească atribuțiile cu care 
au 
cit practica de a se repartiza 
sarcini cit mai concrete pe or
ganizații pentru realizarea unor 
acțiuni inițiate de Comitetul 
municipal de partid și _de Con
siliul 
Unității

Ținînd 
deosebit 
blemele 
banistice 
în continuare vorbitorul — ur
mează să supunem în curind 
unei largi dezbateri schița de
sistematizare și dezvoltare în
perspectivă a municipiului Bucu
rești. Doresc ca și de la această 
înaltă tribună să aduc tovară
șului Nicolae Ceaușescu mulțu
miri pentru grija deosebită pe 
care o poartă in stabilirea și 
promovarea unor noi orientări 
in dezvoltarea urbanistică și 
arhitectonică a Capitalei, pentru 
grija permanentă manifestată 
față de dezvoltarea acestuia ca 
un oraș modern și frumos, demn 
de capitala României socialiste.

în incheiere. exprimind ade
ziunea deplină cu conținutul ex
punerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cu Rezoluția 
greșului și Statutul F.U.S.. 
bitorul a spus :

Dind glas sentimentelor 
animă comuniștii, toți oamenii 
muncii din Capitală, asigurăm 
Congresul. pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că organizația de 
partid a Capitalei, toate orga
nizațiile componente ale Fron
tului Unității Socialiste vor mi
lita neobosit pentru aplicarea 
hotâririlor ce vor fi adoptate de 
către Congres, pentru înfăptui
rea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru 
— întruchipare strălucită a in
tereselor și aspirațiilor intregu- 
lui popor, a cerințelor actuale 
și de perspectivă ale dezvoltării ' 
României socialiste.

bU apCor se ne irAeemnă să au 

«sere că ridicarea ccctroa* a ni
velului calitativ al procuri^®— 
adaptarea ei operativă ia sse- 
voue ș. exigențele petei acțâ»- 
-.eaza ca o necnivaunre legitate

Orga.-_za;;..e rn-apw~r-*r ale 
Frontalul Unități: Soc.a—-e 
aduc, 4e aaemeaea. o prețsoasâ 
roetnourie la cultivarea sptmo- 
iui gospodăresc. a <r.j.. pensra 
materii prune f maier.ale pen
tru reducerea «xwwaruriior spe
cifice. pentru ecnootnu- Ca ar
mare. de la începutul anulai 
pirj acum, in uzina noastră au 
fost economisiți 1560 IN klo- 
wați oră energie electrică. 3M 
tone metal. 1 238 tone combusti
bil convențional f materiale 
consumabile in valoare de peste 
3 208 000 Iei.

Desigur. s-au realizat multe 
lucruri bune in ceea ce prr.eșie 
unirea eforturilor orgacizațiiloc

cocripooente ale Frontului Um- 

ira miilte de făc-ut^Ln această 
privință. Trebuie să ne stra
ta—r mai Mh pentru a asigura 
■r. indice bun de fap^e-țe a uti- 

atro'je namertățn. in special in 
prima decadă a turn: să imbu- 
3âiât_st ia continuare ipcovi- 
nenarea în mod deosebit, con
tăm pe apoeț-u organ.rațiilor 

lătu Socialiste la imprimarea 
unei d.mpiine muncitorești 
ferme, ia toate nivelele. cu aut 
mai mult cu cit trebuie să spu
nem. in mod autocritic, că aba
terile de la tLsctpima munci: 
n-au dispărut in totalitate. Deși 
am obținut rezultate foarte oune 
in ce privește raiitutee. consi
derăm că este necesar in conti
nuare un efort de g-wt -e de 
creație pentru a imtxmâtăți și 
ma_ mult performanțele auto- 
mobUiaim nostru.

In încheiere, voctxtoruî a ex
primat angajamentul soleam al 
coiectimha de salanafi al în
treprindem de autoturisme de 
a in timpi-ia cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al partidu
lui nostru cu rezultate dintre 
cele v’ bune.

economiei noastre — rmtiBtria 
și agricultura — « deaermanot 
creșterea aste-nat .~â a emnriat 
național. ceea ce a pe__ te-
faptmrea unor ample programe 
de investiți: p apUcarea mâlu
rilor de r.dxare substanțială a 
aiveMaă de trai al poporatm.

In ontinuare. vorbitorul a 
arăta: că rezultatele remarcatele 
obținute in prunii trei an> ai ac
tualului cinemaabnegat-a cu 

z.r.d chemări: partidului acțio
nează per.tru iadepimuea cu 
succes a pianul u. pe anul ia 
curs și pregânrea tease.r.ică a 
activității eeoeomice pe 1675. 
oferă cerrittiinea rea :zâ—.: nsa- 
reiu: ob.ecriv național — cnci-

Guvernui va artiotă cv toată 
botârirea pentru —binălățirea 
activității min sterejor. centra
lelor și intreprir.deriier pentru 
punerea in vajoare a tarpetnan- 
telor rezerve Încă tnoaferent 
fructificate, folos .rea ;ud:rioasâ 
a capacităților de producrle r. a 
forței de muncă. gospodărirea 

selor de matern prime p ener
gie. punerea in rimetr—*.e ia ter
men a obiectivelor de urvestipL 
reducerea cbelturelSor materiale, 
modernizarea structuri: produc
ției in scopul creșteteficien
ței economice in toate sectoarele, 
al sporirii avuției întregului

:plin------ ------- ------—------
fost investite. S-a statorni-

al Frontuluimunicipăl 
Socialiste.

seama 
pe care-1 
dezvoltării edilitar-ur- 
a Capitalei — a spus

de interesul 
prezintă pro-

Con- 
vor-

ce

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI DUMITRU

Doresc, în primul rînd, să ex
prim, in numele delegației Ar
geșului. adeziunea față de ex
punerea magistrală a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. docu
ment programatic de însemnăta
te istorică in viața politică și so
cială a poporului nostru, des
chizător d: noi și îndrăznețe 
orizonturi spre Înălțarea patriei 
socialiste. Exprim, de asemenea, 
acordul deplin cu Proiectul Sta
tutului Frontului Unității Socia
liste și rezoluția Congresului.

Anii care au trecut de la con
stituirea Frontului Unității So
cialiste constituie o perioadă 
deosebit de bogată și pentru 
viața economică, socială și cul
turală a județului Argeș. Con
tinuarea in ritm impresionant 
a industrializării socialiste se 
regăsește astăzi intr-o industrie 
nouă, modernă. Tocmai datori
tă acestei dezvoltări accelerate 
— rod nemijlocit al politicii 
partidului — Argeșul de astăzi 
realizează o producție industria
lă de 43 de ori mai mare de- 
cit cea realizată în 1950.

Unindu-ne sentimentele cu ale 
întregului popor, noi, toți arge
șenii. mulțumim din inimă par
tidului pentru politica sa 
înțeleaptă, științifică, a cărei 
puternică ferță înnoitoare este 
demonstrată din plin și de noi
le realizări ale județului Argeș. 
Vă mulțumim, in primul rind. 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru spri
jinul nemijlocit și direct. pe 
care ni-1 acordați permanent, 
pentru cuvintele de îmbărbăta
re și pentru îndrumările date, 
pentru tot ce faceți pentru Ar
geș. Asemenea multor alte co

lective de muncă din județ și 
din țară, muncitorii uzinei noas
tre nu vor uita niciodată că 
dumneavoastră ați fost alături 
de noi și in ziua cind s-a pus 
piatra de temelie a uzinei și pe 
parcursul construcției, și in ziua 
cind de pe banda de montaj au 
ieșit primele autoturisme, de ne
numărate alte ori, dîndu-ne un 
ajutor de cel mai mare preț in 
îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere ce ne-au fost în
credințate.

Doresc să mă opresc aici la 
un exemplu care demonstrează 
grija. încrederea și exigența se
cretarului general al partidului 
față de uzina noastră. în prima 
parte a anului trecut, datorită 
unor neajunsuri, am înregistrat 
mari restanțe față de prevederi
le planului. în aceste condiții 
deosebite pentru noi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a adresat 
o scrisoare, indicindu-ne cu cla
ritate ce măsuri să întreprin
dem pentru redresarea situației. 
Am dezbătut această scrisoare 
in toate organizațiile de partid, 
sindicat. U.T.C., în comitetul 
oamenilor muncii, practic cu 
toți cei 14 000 muncitori, ingi
neri și tehnicieni ai uzinei. Ac
ționind in spiritul indicațiilor 
date, sub îndrumarea Comitetu
lui județean de partid, nu nu
mai că am reușit să recuperăm 
restanțele, dar am încheiat pla
nul anual cu o depășire de 
peste 49 400 000 lei. Aceas
ta ne-a dovedit încă o 
dată cit de prețioasă este indi
cația conducerii partidului de a 
dezbate deschis toate probleme
le cu întregul colectiv, de a sta
bili împreună măsurile și de a

Raportul Comisiei de validare
prezentat de tovarâțul 

ION CATRINESCU
_ Pe baza hotâririi Consiliului 

Național al F/ontului Unității 
Socialiste, ia începutul acestui 
an au avut loc conferințele ju
dețene și a municipiului Bucu
rești ale Frontului Unității So
cialiste. care au dezbătut acti
vitatea desfășurată de consilii 
și de organizațiile de masă, 
obștești și profesionale compo
nente pentru înfăptuirea sarci
nilor ce le revin din hotăririle 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român. 
Conferințele au ales consiliile 
locale și delegații pentru Con
gresul Frontului Unității Socia
liste.

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

Verificind documentele cu pri
vire la alegerea și desemnarea 
delegaților. Comisia de validare 
a constatat că s-au respectat 
normele stabilite in acest scop 
de Consiliul Național, asigurin- 
du-se participarea la Congres a 
reprezentanților tuturor catego
riilor sociale din patria noastră.

Din totalul delegaților. 990 sint 
muncitori. 608 țărani. 368 oameni 
de știință, artă și cultură. 402 
cadre ale or-tanizațiilor care

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

în nndul delegaților 1 486 sint 
membri ai Partidului Comunist 
Român, iar 1 010 sint membri ai 
organizațiilor de masă, obștești, 
cooperatiste și profesionale care 
compun Frontul Unității So
cialiste. De asemenea. 1060. 
respectiv 41 la sută din totalul 
delegaților. sint femei.

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

Informăm Congresul că din 
totalul delegaților. 1 325 sint 
decorați cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

La Congres sint prezenți 
2 492 delegați ; lipsesc moti
vați 81 delegați. La lucrările 
Congresului participă, de ase
menea și un număr de 427 in
vitați.

Comisia de validare, analizînd 
documentele conferințelor jude
țene și a municipiului Bucu
rești ale Frontului Unității So
cialiste cu privire la alegerea 
delegaților, cît și modul în care 
au fost desemnați de către or
ganizațiile componente delegații 
la Congres, constată că s-au 
respectat întocmai normele sta
bilite de Consiliul Național și 
supune spre aprobare validarea 
mandatelor tuturor delegaților 
prezenți la lucrările Congresului 
Frontului Unității Socialiste.

popor
Vom acorda in cont.nuare o 

atenție deosebită perfecționării 
producției industriale F- agricole, 
investițiilor și comerțul x exte
rior. activității de planificare, 
aprovizionare tehnico-materială 
cercetării ș: tehnologie-, dome
niului financiar-vaiuta- F 
comerțului interior, astfel in
cit să obținem o crește
re substanțială a rentabilității 
economice. Vom acționa cu
perseverență pentru pregătirea 
temeinică ți ridicarea perma
nentă a calificării cadrelor, po
trivit necesităților economiei 
naționale, pentru modernizarea 
invățămintului și îmbunătățirea 
ocrotirii sănătății populație:.

Conceptul de conducere știm- 
țifieă a societății socialiste, dc 
perfecționare a organizării și 
planificării vieții economice și 
sociale. — consecvent promovat 
de partidul nostru — situează

pe uu Ioc central atragerea 
maselor largi populare la elabo
rarea f înfăptuirea programe
lor noastre de dezvoltare, par
ticiparea la conducerea tuturor 

mtasri:. făuritor: a; bunurilor 
materiale și spirituale, de la 
unitățile de bază p:nă la eșalo
nul suprem al edificiului nostru

în oriaduirea roastră socia- 
IMă și de stat: mde poporul — 
deținătorul întregii puteri, stă- 
pcmal avuție: naționale — de
cide asupra tuturor probleme
lor dervostăriL tot el este aceia 
care exercită controlul asupra 
îndeplinirii betărirtkr Guver
nul întregul aparat de stat, de 
vas f pină jos. se află și tre
buie să se aCe sub controlul 
poporul- . al partidului, a! pre- 
ședmtelu; RepubUciL

Gvreraol va duee la Îndepli
nire necoedîtionat programul de 
măsuri elaborat pe baza indi
cațiilor secretarului general al 
partidului. date la recenta 
roesfâtuire pe tară eu cadrele 
«fin ministere «. «mgane tm- 
traje. va acționa botărit per.tru 
întronarea ordine: f disciplinei 
desăvirFte in toate unitățile și 
oegamsmele ecococnice-soeiale. 
a sptnroltit de economie si a 
intransigenței față de risipă si 
risipitori. pentru respectarea 
mguroasâ a ’.egalități: socialiste.

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

Vom urmări respectarea stric
tă a pronciptul'Ji socialist. al 
retribuție:, al echității socia-

îr. încheiere, doresc să-mi 
exprim eocv.ngerea că lucrările 
actualului Congres al Frontului 
Unității Socialiste, hotăririle 
acestui înalt for politic națio
nal vor da o nouă strălucire 
coeziunii națiunii române in 
jurul clase: muncitoare și avan
gărzii sale — partidul comu
nist. al conducătorului nostru 
iubit. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

producție. Acționind ia deplină 
unitate la înfăptuirea grandioa
selor programe aie partidului, 
săimăre.*:: — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— sint astăzi ber.efician egali 
ai roadelor politicii care asigu
ră ir.florirea rapidă și armoni
oasă a economie: tuturor jude
țelor. a nivelului general de 
civilizație din țara noastră.

Aceasta este o expresie deo
sebit de grăitoare a justețe: șt 
eficacității cu care partidui a 
acționar ș: acționează in solu
ționarea problemei naționale, in 
concordanță cu principiile so
cialiste. asigurind întărirea ne
contenită a frăției ți a solidari
tății tuturor celor ce muncesc 
in lupta pentru făurirea unui 
viitor nou, socialist și comunist, 
ai patriei noastre.

In mobilizarea eforturilor in 
acest sens, un aport important 
il are Consiliul județean al oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară și Consiliul județean 
al oamenilor munci: de naționa
litate germană. Coordonmdu-și 
tot mai bine eforturile cu cele 
aie celorialte organiza;:: de masă 
ș: obștești din cadrul Consiliu
lui județean al Frontului Unită
ții Socialiste, sub conducerea 
organizație: județene de partid, 
ele acvunează pr.or.tar per.tru 
atragerea camenJor munci: la 
întrecerea socialistă, la soldț.h- 
nare- sarcinilor economice și 
valorificarea- cit mai deplină a 
resurselor materiale și de muncă 
din orașele și satele județului 
nostru. Totodată, aceste consilii 
și-au sporit contribuția ia inten

sificarea muncii politico-educa
tive in rindul populației ma
ghiare și germane, in spiritul 
hotâririlor Plenarei Comitetului 
Central al partidului din noiem
brie 1971.

în prezent, oamenii muncii din 
județul nostru, ca și din întrea
ga țară, sint antrenați cu toate 
forțele in uriașa întrecere socia
listă consacrată marilor eveni
mente politice ale acestui an — 
a XXX-a aniversare a eliberă
rii de sub dominația hitleristă 
și al XI-lea Congres al partidu
lui nostru. Declanșarea etapei a 
doua a întrecerii s-a produs in 
județul nostru sub semnul ma
jorării unora dintre angajamen
tele luate la începutul anului. 
Astfel, ia producția industrială 
vor fi date suplimentar produse 
in valoare de 36 milioane lei, 
iar prin munca patriotică a cetă
țenilor se vor executa de două 
ori mai multe lucrări decît anul 
trecut.

Infățișind aceste obiective su
plimentare. doresc totodată 
să-mi îndeplinesc mandatul în
credințat de sătmăreni — ro
mâni, maghiari, germani și de 
aii» naționalități — de a asigura 
încă o dată conducerea superi
oară de partid și de stat, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
de hotărirea noastră nestrămu
tată de a face tot ce ne 
stă in putință pentru înde
plinirea planului de stat și 
a ar.gajamepțelor asumate în 
atest an jubiliar, pentru asigu
rarea înfăptuirii cu șase luni 
mai devreme a sarcinilor actua
lului cincinal.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION IONIȚĂ

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
EUCENIU NISTOR

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
MANEA

Primul Congres al Frontului 
Unității Socialiste — a spus 
vorbitorul — iși desfășoară lu
crările în atmosfera de entuzi
asm și puternic avint creator 
cu care toți oamenii muncii ac
ționează pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen și 
intimpinarea cu un bilanț cit 
mai rodnic a marilor eveni
mente — aniversarea a trei de
cenii de la eliberarea patriei și 
Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român.

Cu patriotismul fierbinte ca
re-1 caracterizează, președintele 
țării a evocat in mod strălucit 
trecutul glorios de luptă al bra
vului popor român pentru in
dependență și unitate națională, 
pentru eliberare socială ; ne-a 
înfățișat prezentul cu uriașele 
transformări revoluționare și a 
previzionat sarcinile viitorului 
pentru înaintarea mai rapidă 
pe drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Crearea Frontului Unității So
cialiste — a spus in continuare 
vorbitorul — iși are temeiuri 
obiective în evoluția societății 
românești contemporane, în mu
tațiile petrecute în structura ei, 
în dezvoltarea și adîncirea de
mocrației noastre socialiste, in 
creșterea rolului organizațiilor 
de masă, obștești și profesiona
le in viața publică a țării. Or
ganizarea Frontului exprimă și, 
totodată, asigură intărirea ro
iului conducător al clasei mun
citoare in societate, cimentarea 
tot mai puternică a alianței 
muncitorești-țărănești, unitatea 
cu intelectualitatea. înfrățirea 
in muncă și aspirații a tuturor 
cetățenilor patriei noastre.

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

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

De aproape un deceniu, trăim 
perioada cea mai fertilă in în
noiri și realizări din toți anii 
construirii socialismului in țara 
noastră. Larga deschidere spre 
viitor, spiritul cutezător și rea
list promovate de Congresul al 
IX-lea al partidului au avut 
o profundă rezonanță in viața

MĂNESCU
socială a țârii, dinamizind crea
ția maselor pentru îmbogățirea 
patrimoniului material și spiri
tual al țării noastre.

Punind la baza activității sale 
Programul Partidului Comunist 
Român. Frontul Unității Socia
liste. prin acțiunile pe care Ie 
desfășoară, aduce o valoroasă 
contribuție la concentrarea e- 
forturilor tuturor forțelor so
ciale. a tuturor organizațiilor 
de masă și obștești, spre dezvol
tarea și modernizarea sectoare
lor hotăritoare pentru progresul 
societății, spre creșterea bunăs
tării celor ce muncesc, ridica
rea conștiinței socialiste și a 
spiritului revoluționar al po
porului.

Frontul Unității Socialiste se 
manifestă ca un factor activ in 
înfăptuirea politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
politică ale cărei trăsături e- 
sențiale — înaltă principialita
te. clarviziune, realism. spirit 
dinamic — sint indisolubil le
gate de personalitatea creato
rului și promotorului ei con
secvent. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat și 
revoluționar internaționalist, 
militant pentru izbînda cauzei 
oamenilor muncii de pretutin
deni. pentru făurirea unei lumi 
a dreptății și a păcii. Coordo
natele distinctive ale acestei po
litici — respectul independenței 
și suveranității naționale, de
plina egalitate in drepturi, ne
amestecul in treburile interne — 
se bucură de o tot mai larjrâ 
recunoaștere pe arena mondială 

în concordanță cu această po
litică. Frontul Unității Socialis
te situează pe un loc centra! 
dezvoltarea continuă a legătu
rilor de prietenie, alianță și co
laborare frățească ale României 
cu toate țările socialiste. în a- 
celași timp, el participă activ la 
extinderea colaborării cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, in spiritul 
principiilor coexistenței pașnice, 
ale progresului și păcii.

Elaborînd strategia făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, conducerea partidului 
a orientat consecvent resursele 
materiale și umane ale țării, e- 
nergiile creatoare ale clasei 
muncitoare, țărănimii. intelec
tualității. ale întregului popor 
spre creșterea accelerată a pro
ducției materiale, sporirea pro
ductivității muncii, mărirea e- 
ficienței și a rentabilității in 
toate domeniile de activitate.

Opțiunea fundamentală. de 
dezvoltare in ritmuri inalte a 
celor două ramuri principale ale

Constituirea Frontului Unității 
Socialiste, în urmă cu aproape 
șase ar.i, a însemnat un mo
ment important al vieții politi
ce din România socialistă. As
tăzi. la primul său congres, pri
vind înapoi pe firul timpului, 
putem fi mîndri de ceea ce am 
realizat. Obiectivele de mare 
însemnătate politică care îi de
finesc rolul, expuse cu clarita
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au unit forțele a mi
lioane de oameni și putem vor
bi de o intensă activitate, de o 
participare tot mai activă a ma
selor largi populare la viața po
litică și de stat. 13 elaborarea 
și înfăptuirea Dolitirii interne 
și externe a Partidului Comu
nist Român.

Vorbitorul s-a referit in con - 
tinuare la acțiunile întreprinse 
de consiliile locale ale Frontu
lui Unității Socialiste din jude
țul Brăila, pentru mobilizarea 
cooperatorilor. mecanizatorilor, 
specialiștilor, a tuturor oameni
lor muncii de la sate la înfăp
tuirea programului de dezvolta
re și modernizare a agriculturii, 
de creștere a producției de ce
reale. plante tehnice, legume și 
fructe, sporirea șeptelului și a 
producției animaliere, la înde
plinirea i.ndatoririlor către stat.

Ayind la bază programul par
tidului. prețioasele indicații date 
de dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in cadrul 
Conferinței pe țară cu cadrele 
de conducere din agricultură — 
a spus vorbitorul — consiliile 
locale și organizațiile compo
nente din județul nostru, sub 
conducerea organelor de partid, 
au întreprins o serie de măsuri 
care vor duce la eliminarea 
lipsurilor existente, în ce pri
vește folosirea integrală a re
zervelor. conducerea și organi
zarea muncii, folosirea bazei 
materiale, păstrarea și apărarea 
avutului obștesc, pentru mobili
zarea tuturor forțelor materia

le și umane in vederea realiză
rii sarcinilor planificate, răs- 
punzind in felul acesta chemă
rii de a face din anul 1974 an 
record în agricultură.

Lucrez câ președinte al coo
perativei agricole de producție 
din comuna Traian, județul 
Brăila. Comuna noastră, pe te
ritoriul căreia se află o între
prindere agricolă de stat, o sta
țiune pentru mecanizarea agri
culturii și două cooperative a- 
gricole de producție, dispune de 
o suprafață arabilă de 14 000 ha 
cu un teren foarte iun. care prin 
sprijinul acordat de stat a fost 
amenajat pentru irigat pe în
treaga suDrafață.

încadrați în ampla acțiune pa
triotică pentru realizarea cinci
nalului inainte de termen, 
membrii cooperatori. în frunte 
cu comuniștii din unitatea noas
tră. s-au angajat să depășească 
sarcinile de plan pe 1974 : 3 750 
kg griu la hectar. 6 300 kg po
rumb Ia hectar. 60 000 kg sfe
clă și 30 000 kg cartofi la hec
tar. Producția totală a unității 
noastre în acest an se ridică la 
peste 30 milioane lei. Prin mă
surile luate, avem convingerea 
că planul va fi realizat și chiar 
depășit

Dind expresie gindurilor și 
sentimentelor lucrătorilor de pe 
ogoarele brăi’.ene. asigurăm con
gresul, pe dumneavoastră per
sonal. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru însușirea și aplicarea in 
viață a hotâririlor de partid și 
de stat, a măsurilor ce vor fi 
adoptate de către primul Con
gres al Frontului Unității So- 
c.*al*Ște, întimpinind cu noi rea
lizări în muncă cele două mari 
evenimente din acest an : 30 de 
ani de la eliberarea patriei 
noastre de sub dominația fas
cistă și Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
IOSIF UCLAR

Exprimind gindurile de înaltă 
apreciere și mulțumire ale locui
torilor plaiurilor sătmărene — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — la adresa 
Comitetului Central al Partidu
lui. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru marea înțe
lepciune si fermitate revoluțio-
nară cu 
destinele 
și 
lui, 
un
dului. al secretarului său gene
ral. înțelegerea necesității isto
rice de a se asigura noilor rea
lități social-politice un nou ca
dru organizatoric de manifestare 
plenară. Activitatea de mai bine 
de cinci ani a Frontului Unită
ții Socialiste, perfecționată ne
contenit din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. a făcu4 
din acest organism politic larg 
reprezentativ un adevărat forum 
în care cele mai diferite cate-

sînt 
de 
ale 

a

care 
țării, 

prosperitate 
vorbitorul 

merit strălucit

călăuzite 
civilizație 

viitoru- 
spus : Este 

al parti-

gorii ale poporului iși spun pă
rerea liber și deschis despre 
mersul construcției socialiste, 
participind în același timp la 
optimizarea proceselor de con
ducere și organizare a activită
ții sociale.

în ultimul timp. Consiliul ju
dețean Satu Mare al Frontului 
Unității Socialiste, cu ajutorul 
și îndrumarea comitetului jude
țean de partid, a desfășurat o

activitate politico-organizatorică 
mai vie, de coordonare a efortu
rilor organizațiilor componente, 
inițiind acțiuni importante pe 
linia punerii in valhare a unor 
noi resurse pentru realizarea 
înainte de termen a cincinalului. 
De asemenea, s-a asigurat o mai 
bună legătură cu masele de ce
tățeni, stimulîndu-se inițiativa 
și contribuția lor de muncă pa
triotică pentru înfrumusețarea 
și gospodărirea localităților. Con
siliul județean și cele locale 
și-au sporit aportul la generali
zarea experienței pozitive din 
industrie, agricultură, investiții- 
construcții, la educația prin 
muncă și pentru muncă a tine
rei generații, la afirmarea mai 
activă a femeilor în viața so
cială.

Un cimp larg de acțiune îl 
constituie coordonarea activită
ții organizațiilor componente in 
domeniul controlului obștesc, al 
răspindirii cunoștințelor științi
fice. al promovării principiilor 
și normelor eticii și echității so
cialiste, ai organizării dezbate
rii. popularizării și însușirii di
feritelor proiecte de legi și ho- 
tăriri.

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

Am ascultat cu viu interes și 
profunda satisfacție expunerea 
prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Document de o ex
cepțională însemnătate teoretică 
ș. practică, expunerea reprezin
tă o strălucită analiză, in spirit 
de înalta exigență, a modului in 
care se înfăptuiesc sarcinile ce 
revin Frontului Unității Socia
liste din hotăririle Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Na
ționale aie partidului. Sint ja
lonate, totodată, cu claritate di
recțiile de acțiune pentru spo
rirea contribuției Frontului Uni
tății Socialiste la consolidarea 
coeziunii tuturor forțelor socia
le și politice aie societății noas
tre, la organizarea efortului ci
vic de înfăptuire a programului 
construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pâ- 
mintul românesc.

Unind in jurul partidului, ca 
forță politica conducătoare, toa
te organizațiile de masă, ob
ștești și profesionale, toate cla
sele și păturile societății, Fron
tul Unității Socialiste acționea
ză neabătut pentru îndeplinirea 
politicii interne și externe a 
Partidului Comunist Român, la 
elaborarea și aplicarea căreia un 
rol hotăritor il are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent con
ducător al națiunii noastre, mi
litant revoluționar, luptător neo
bosit pentru cauza socialismu
lui, colaborării și păcii in lume.

Transformările innoitoare care 
au Ioc in societatea noastră — 
înflorirea multilaterală a națiu
nii. perfecționarea statului so
cialist și sporirea rolului său, 
dezvoltarea democrației socialis
te, întronarea spiritului de drep
tate și echitate in toate sferele 
vieții sociale — exercită in mod 
direct o puternică influență po
zitivă și asupra armatei, deter
mină. in continuare, mutații în
semnate de ordin calitativ în 
toate compartimentele organis
mului militar.

Caracterul de monolit al so
cietății noastre se materializea
ză și in coeziunea rindurilor ar
matei, in unitatea indestructibi
lă dintre armată și popor.

Parte inseparabilă a statului, 
expresie a voinței poporului, ar
mata nu cunoaște alte interese 
decit slujirea fără preget a cau
zei socialismului, apărarea cu
ceririlor revoluționare ale po
porului. a independenței și su
veranității patriei.

Vă rog să-mi îngăduiți să sub
liniez de la această tribună con
tribuția determinantă adusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
prin activitatea sa teoretică și 
practică, la fundamentarea ști
ințifică a doctrinei noastre mi
litare, a concepției privind sis
temul național de apărare, a 
Întregii politici a partidului și 
statului nostru în domeniul mi
litar. Nu există problemă im
portantă de care depinde spori
rea potențialului de luptă al 
armatei noastre care să nu fie 
în atenția conducerii partidului, 
să nu constituie obiectul grijii 
personale a secretarului general 
al partidului.

Folosesc și acest prilej pentru 
a vă exprima, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cele mai cal
de sentimente de dragoste și re
cunoștință. din partea tuturor 
ostașilor țării, pentru grija per
manentă ce o acordați întăririi 
capacității de apărare a patriei, 
perfecționării înzestrării, pre
gătirii și educării armatei noas
tre.

în atmosfera de puternic 
entuziasm și avint in muncă 
generată de marile evenimente 
politice ale acestui an — a 30-a

aniversare a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă și 
Congresul al XI-lea al parti
dului — militarii de toate gra
dele iși sporesc eforturile pen
tru însușirea unor temeinice 
cunoștințe militare și tehnice de 
specialitate, pentru formarea lor 
ca ostași cu inalte calități mo
rale și de luptă, gata in orice 
moment să îndeplinească ordi
nele patriei, ale Comandantului 
nostru suprem.

îndeplinindu-și rolul de școa
lă de educație politică și cetă
țenească. armata iși aduce con
tribuția la activitatea desfășu
rată de Frontul Unității Socia
liste de înfăptuire a programu
lui elaborat de partid privind 
educarea socialistă a maselor, 
sarcină complexă ce se reali
zează pe multiple planuri — in 
familie, școală, in organizațiile 
de tineret, in toate instituțiile 
de stat și obștești. Comandanții, 
organele și organizațiile de 
partid și ale Uniunii Tineretu
lui Comunist din armată acordă 
o deosebită atenție educării mi
litarilor in spiritul patriotismu
lui socialist, al răspunderii față 
de destinele patriei. în conștiin
ța și inima fiecărui ostaș sint 
dezvoltate zi de zi respectul și 
admirația față de glorioasele 
tradiții de luptă ale poporului, 
ale neînfricatei noastre clase 
muncitoare. ale comuniștilor, 
mî.ndria față de prezentul so
cialist și viitorul nostru comu
nist. Totodată, militarii sint 
educați in spiritul internațio
nalismului proletar, al respec
tului față de celelalte popoare.

Conștienți de faptul că armata 
noastră dispune de mari și în
semnate posibilități de a contri
bui la realizarea sarcinilor ce 
stau în fața Frontului Unității 
Socialiste in domeniul muncii 
educative; în lumina indicațiilor 
date de Comandantul nosiru 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. vom lua măsuri 
pentru participarea mai susți
nută a cadrelor militare la ac
tivitatea de educare a maselor 
in spirit revoluționar, la dezvol
tarea responsabilității sociale a 
tineretului, a tuturor cetățenilor.

După ce s-a referit la contri
buția pe care armata o aduce 
la dezvoltarea economiei națio
nale, vorbitorul a arătat :

Asemenea întregului popor, 
armata susține și înfăptuiește 
neabătut politica internațională 
a partidului și statului nostru. 
Traducînd în vjațâ sarcinile 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la intilnirea cu acti
vul de partid al armatei, dez
voltăm colaborarea pe linie mi
litară cu țările participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu toate 
statele socialiste. Totodată, ex
tindem legăturile cu armatele 
țărilor <?are pășesc pe calea ■ci
nei politici independente, cu 
armatele altor state, contribuind 
prin aceasta la înfăptuirea poli
ticii generale a partidului de 
dezvoltare a relațiilor cu toate 
țările, indiferent de orînduirea 
lor socială.

în incheiere, doresc să încre
dințez Congresul, pe dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că armata, profund 
devotată patriei, poporului și 
partidului, va acționa cu întrea
ga sa energie pentru înfăptui
rea neabătută a politicii parti
dului nostru, va sprijni acțiu
nile întreprinse de Frontul Uni
tății Socialiste, iși va inzeci for
țele pentru a intimpina cu noi 
realizări cea de-a 30-a aniver
sare a eliberării patriei și cel 
de-al XI-le.a Congres al parti
dului nostru.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
MARGARETA KRAUS

Eveniment de o deosebită în
semnătate in viața poporului 
nostru, con^trisul la care parti
cipăm reprezintă un moment 
prielnic pentru bilanțuri temei
nice și. deopotrivă, un prilej de 
reliefare a acelor idei prețioase 
izvorîte din propunerile formu
late de oamenii muncii, care au 
dezbătut cu interes. în cadrul 
conferințelor locale, activitatea 
desfășurată de la înființare și 
pină în prezent de consiliile 
Frontului Unității Socialiste.

Consiliul orășenesc Codlea al 
Frontului Unității Socialiste, 
precum și organizațiile sale 
componente, au contribuit, prin 
activitatea desfășurată, la mobi
lizarea energiei și capacității

creatoare a maseloț, a inițiati
vei și puterii lor de muncă pen
tru înfăptuirea neabătută a pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate pe pămintul patriei noastre. 
Considerăm edificator, în acest 
sens, faptul că planul producției 
globale industriale din orașul 
Codlea. pe primii trei ani ai ac
tualului cincinal, a fost înde
plinit inainte de termen, obți- 
nindu-se un spor de aproape 
74.2 milioane lei.

Prezentînd un amplu tablou al'* 
realizărilor oamenilor muncii 
din orașul Codlea, vorbitoarea a 
arătat in continuare :

La chemarea partidului. Con
siliul orășenesc ai Frontului

(Continuare în pag. a Vl-a)
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CONGRESUL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
(Urmare din pag. a V-a)

Unității Socialiste a pus in fața 
organizațiilor sale sarcina de a 
antrena toate forțele pentru în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen. în acest scop, am 
adoptat programe concrete de 
acțiuni in vederea folosirii mai 
chibzuite a capacităților de pro
ducție, a forței de muncă, pen
tru calificarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale a cadre
lor. Creșterea responsabilităților 
și creativității locuitorilor, 
gospodărirea judicioasă a mate
riilor prime, materialelor, ener
giei și combustibilului.

Corespunzător politicii profund 
științifice, principiale, marxist- 
leniniste pe care o promovează 
partidul nostru. Consiliul orășe
nesc Codlea al Frontului Uni
tății Socialiste colaborează cu 
consiliile județene ale oameni
lor muncii de naționalitate 
maghiară și germană și organi
zează îh rindul acestor catego
rii de locuitori acțiuni de ex
plicare a politicii partidului 
nostru, acțiuni social-culturale.

Referitor la acest aspect, aș 
dori să-mi exprim deplinul meu 
acord cu tezele cuprinse în ex
punerea prezentată de tovarășul

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
TUDOR LUPULESCU

Vin la primul Congres al 
Frontului Unității Socialiste de 
la Combinatul petrolului Tg. Jiu 
și am mandatul să exprim to
tala adeziune a colectivului a- 
cestei moderne unități la poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, să mul
țumesc fierbinte tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secijetarul 
generai al partidului. întîiul pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, pentru vasta și neo
bosita activitate pe care o de
pune în vederea întăririi și în
floririi continue a patriei noas
tre. creșterii prestigiului ei în 
lume.

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

Ținînd seama de structura și 
particularitățile unităților ce 
intră in sfera controlului ob
ștesc, în județul Gorj au fost or
ganizate și își desfășoară acti
vitatea 710 echipe, din care fac 
parte 3 250 oameni ai muncii, 
cărora li s-au repartizat pentru 
control 2 218 unități. Ca ur
mare a intensificării con
trolului s-au obținut rezul
tate mai bune în unitățile pres
tatoare de servicii, in creșterea 
parametrilor calitativi ai pro
ducției cooperației meșteșugă
rești, in diversificarea sortimen
telor, îmbunătățirea asistenței 
sanitare și a activității din ca
drul unităților culturale.

Apreciind rezultatele bune ob
ținute în activitatea de control

CUVINTUL TOVARĂȘEI
GEORGETA CRISTOLOVEANU

în contextul efortului general 
ce asigură dezvoltarea accelera
tă a economiei țării, colectivele 
de muncă din Centrala indus
triei mătăsii, inului și cinepii 
sint antrenate in acțiunile pen
tru îndeplinirea angajamentului 
patriotic de a realiza actualul 
cincinal înainte de termen. Față 
de sarcinile inițiale ale actualu
lui cincinal, pe baza angajamen
telor asumate, noi vom realiza 
o producție suplimentară de a- 
proape 1,3 miliarde lei, care se 
vor materializa în peste 40 mi
lioane mp țesături.

Sarcini importante revin co
lectivelor de muncă din între
prinderile centralei noastre in 
viitor, urmînd ca pînă in anul 
1930 producția de țesături din in 
să crească de trei ori și jumă
tate. iar cea de mătase de peste 
două ori, creștere ce se va reali
za m proporție de peste 50 la 
sută pe seama productivității 
muncii. în această perioadă, vor 
fi date in funcțiune 20 de o- 
biective noi și se vor dezvolta 
capacitățile de producție la 30 
din întreprinderile existente, ca
pacități care vor avea baza de 
materii , prime asigurată in cea 
mai . mare parte din țară.

Pornind de la faptul că in 
centrala noastră ponderea fe
meilor în totalul salariaților este 
de peste 70 la sută, urmînd ca 
in cincinalul următor, pină in 
anul 1980. să ajungem la o pon
dere de 80 la sută, aș dori să 
mă refer la unele probleme pri
vind munca acestora. Deși am 
întreprins unele acțiuni pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ale. femeilor, prin con
struirea de creșe și cămine de 
copii: cămine de nefamiliști. a- 
menajarea de bufete, puncte a- 
limentare și de desfacere, totuși 
în acest domeniu mai este încă 
mult de făcut. Consider că or
ganismele Frontului Unității So
cialiste ar trebui să se preocupe, 
mai mult de unirea eforturilor 
organizațiilor de femei și ale

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
RADU BELIGAN

îngăduiți-mi să-mi arăt entu
ziasmul pentru expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, im
pecabilă radiografie a vieții 
noastre economice, sociale, po
litice. materiale, proiecție clară 
a sarcinilor care revin Frontului 
Unității Socialiste, reprezentînd 
accepția cea mai largă a demo
crației pentru înfăptuirea pro
gramului de făurire a societății 
noastre socialiste multilateral 
dezvoltate.

Mulțumim președintelui nos
tru pentru acest prețios docu
ment care va constitui o busolă 

Nicolae Ceaușescu, cu statutul 
și cu rezoluția ce ne-au fost 
prezentate, privind sarcinile 
Frontului Unității Socialiste de 
a milita pentru înfăptuirea po
liticii marxist-leniniste a parti
dului șl statului nostru în pro
blema națională, pentru întă
rirea continuă a prieteniei și 
frăției dintre oamenii muncii 
români și cei aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, pentru 
participarea lor activă la înflo
rirea continuă a României so
cialiste.

în încheiere, vorbitoarea a 
asigurat Congresul Frontului 
Unității Socialiste, personal pe 
tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că și in 
viitor Consiliul orășenesc Codlea 
al Frontului Unității Socialiste 
și organizațiile componente, sub 
conducerea organului orășenesc 
de partid, vor depune toate 
eforturile pentru aplicarea în 
viață a sarcinilor ce le revin în 
etapa actuală a făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în România socialistă, 
pentru a întimpina cu noi suc
cese cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al P.C.R.

obștesc, trebuie să arătăm în a- 
celași timp că mai persistă ne
ajunsuri, atît în ceea ce pri
vește servirea populației și cali
tatea produselor de larg con
sum, cit și în ceea ce privește 
ritmicitatea și profunzimea con
troalelor efectuate. în unele u- 
nități s-a constatat o slabă 
preocupare la întreprinderi
le producătoare pentru ca
litatea unor sortimente dc 
bunuri de consum, pentru 
studierea cererii populației.

Pentru îmbunătățirea contro
lului obștesc. Consiliul județean 
al Frontului Unității Socialiste, 
împreună cu consiliile teritoria
le ale sindicatelor și celorlalte 
organizații de masă cu atribuții 
de control, va acorda atenția 
prioritară modului în care con
ducerile unităților controlate și 
organele lor superioare rezolvă 
propunerile și constatările echi
pelor de control obștesc. Un ac
cent deosebit se va pune pe spri
jinirea organizațiilor sindicale și 
U.T.C. pentru a organiza dez
bateri asupra rezultatelor con
troalelor. în vederea desfășură
rii unei munci susținute, poli
tice și organizatorice, pentru 
formarea opiniei de masă împo
triva abaterilor de la conduita 
civilizată a lucrătorilor din di
ferite domenii de servire pu
blică.

Liniile directoare cuprinse in 
expunerea prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și hotărîrile ce le va adopta 
Congresul Frontului Unității 
Socialiste, constituie și pentru 
oamenii muncii din județul Gorj 
un prețios îndreptar pentru îm
bunătățirea intregii activități e- 
conomico-sociale. de mobilizare 
a tuturor forțelor de la orașe și 
sate la înfăptuirea marilor sar
cini ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

celorlalte organizații de masă 
pentru găsirea de noi soluții care 
să ducă la creșterea timpului 
disponibil al femeilor, pentru 
participarea lor in mai mare 
măsură la activitățile obștești, 
la acțiunile care să le dezvolte 
personalitatea.

Evident că pentru ușurarea 
muncii femeilor în producție, 
pentru lărgirea cimpului lor de 
activitate in diferite meserii, 
sarcini importante ne revin 
nouă, conducătorilor de unități, 
în acest sens, vom intensifica 
acțiunile de mecanizare și mai 
ales automatizare a proceselor 
de producție, vom introduce pe 
scară mai largă procesele teh
nologice continue, mai ales in 
finisaje, care să înlăture mane
vrarea și transportul manual al 
produselor.

Ținind seama de continua 
dezvoltare a forței de muncă 
utilizate în industrie, de afluxul 
de tineret de la sate, conside
răm de asemenea necesar ca 
ministerele să acorde o atenție 
mai mare construirii de cămine 
pentru nefamiliști. de creșe și 
grădinițe pentru copii in zonele 
industriale, chiar odată cu con
struirea noilor obiective de pro
ducție.

Ca o chezășie a profundului 
nostru devotament, a spus în 
încheiere vorbitoarea, cei 35 000 
de oameni ai muncii din cen
trală asigură Congresul, pe to
varășul secretar general. Nicolae 
Ceaușescu. că se vor strădui 
să-și îmbunătățească stilul și 
metodele de muncă, vor munci 
fără preget pentru îndeplinirea 
sarcinilor, neprecupețind nici un 
efort pentru îndeplinirea anga
jamentelor pe care și le-au a- 
sumat. De asemenea. îmi exprim 
totala adeziune față de expune
rea făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și asigur că vom face 
totul pentru aplicarea în viață 
a rezoluției ce se va adopta.

sigură în drumul nostru spre 
bunăstare și ferici.re.

„S-au deprins popoarele, prin 
trăire, să-și fructifice seva cea 
mai fină in cele ale spiritului 
frumos, în scrisele, în zugrăvea
la. în cintecele lor". scrie Tudor 
Arghezi într-una din tabletele 
sale rămase în manuscris, ta
bletă în care marele nostru poet 
condamnînd societatea de con
sum, „excesul de civilizație ex
terioară fără alt ideal decît al 
belșugului putred; spaima și obo
seala de a trăi", elogiază vigoa
rea civilizației și artei socialiste

Din cuvîntul participanților
românești. „N-aș vrea să par 
exagerat — notează Arghezi — 
dar sint comparații obiective, pe 
documente, de făcut... Vitalita
tea se mută... Azi noi sintem 
printre cei dinții care producem 
cantități de valori".

Este o realitate crescută din 
revoluția de trei ori decenară, 
trăită de un popor tinăr, dornic 
să se împlinească și să se desă- 
virșf.ască în cadrul unei civili
zații și ale unei culturi în mă
sură să-l exprime și să-1 repre
zinte.

Izvoarele acestei renașteri 
care a mers mină in mină cu 
procesul. însumind mereu alte 
realizări, al dezvoltării econo- 
mico-sociale, temeiurile acestei 
ascensiuni care au determinat 
ca intr-un timp istoric scurt 
România să-și reducă handi
capul față de țările cu o înaltă 
creștere economică. științifică, 
artistică, iar în anumite privințe 
să le întreacă, sursele acestei 
spectaculoase evoluții, girate de 
contribuția efectivă a statului 
nostru la soluționarea unora din 
cele mai acute probleme ale lu
mii contemporane se află in po
litica Partidului Comunist Ro
mân. O politică zidită pe prin
cipiul slujirii cu devoțiune și 
credință a intereselor fundamen
tale ale celor ce muncesc, a a- 
firmării neabătute a ideii de in
dependență și suveranitate na
țională, a fidelității neclintite 
față de țelurile marii familii in
ternaționale. O politică al cărei 
strălucit exponent este tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Contribuția teatrului la reali
zarea acestui program a sporit 
an cu an și o seamă de succese 
în domeniul dramaturgiei și al 
artei interpretative, ratificate de 
mase largi de spectatori, stau 
mărturie a importanței tot mai 
însemnate pe care o deține tea
trul in viața culturii noastre.

Adîncirea și diversificarea mo
dalităților de dialog cu publicul, 
mai ales cu publicul tinăr, este 
o chestiune vitală pentru teatru. 
Prezența tineretului la teatru 
înseamnă nu numai garanția vi
itorului, adică asigurarea unei 
continuități în frecventarea să
lilor de spectacol, dar și garan

CUVINTUL TOVARĂȘEI
ZAMFIRA GROSU

Este o zi de sărbătoare pentru 
mine, pentru cei 11 000 de locui
tori ai comuniei Munteni din 
județul Galați, pe care-i repre
zint la acest forum suprem al 
Frontului Unității Socialiste, ca. 
de la inalta tribună a Congre
sului. să-mi unesc glasul cu cel 
al întregii țâri, pentru a aduce 
omagiu de statornică recunoș
tință și nesfirșită prețuire con
ducerii partidului și statului 
nostru, celui mai iubit Cu a! 
poporului, tovarășul Nicol te 
Ceaușescu. pentru izbinzile și 
bucuriile vieții de astăzi, pen
tru certitudinile viitorului co
munist al scumpei noastre pa
trii.

Sint mindră că am posibilita
tea de a vă face cunoscut fe
lul in care locuitorii comunei 
noastre au știut să sădească și 
să culeagă roadele marilor idei 
ale partidului izvoritoare de bu
năstare. de prosperitate, de ci
vilizație.

Viața așezării noastre se în
noiește de la o zi la alta.Oa- 
menii se află intr-o adevărată 
întrecere cu timpul. Am deschis 
larg porțile comunei pentru e- 
lementele civilizației moderne, 
în toate cele șase sate ale co
munei avem cămine culturale, 
școli, magazine modeme. De 
curind. celor două dispensare 
din comună li s-a adăugat unul 
nou. modern utilat ; iar lumina 
electrică a pătruns pină in cea 
mai indepârtată casă. Tineiii 
din Munteni dispun astăzi de 
două stadioane pentru practica
rea sportului, iar prin munca 
voluntar-patrioticâ a tuturor lo
cuitorilor. am transformat co
muna intr-o grădina.

Intr-un timp relativ scurt, 
credem că vom împlini dorința 
fiecărui locuitor ca Muntenii să 
devină o așezare mai prosperă, 
mai frumoasă, mai bine gospo
dărită. Prin muncă voluntar-pa- 
triotică în acest an am și rea
lizat lucrări in valoare de pes
te 5 000 000 lei. Construim trei 
blocuri pentru specialiștii din 
comună, o nouă școală cu patru 
săli de clasă, un nou magazin

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
PETERFY ISTVĂN

Permiteți-mi ca, in numele 
tuturor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară dm Repu
blica Socialistă România, să ex
prim deplina adeziune la conți
nutul științific, profund realist, 
al raportului prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. . 
în fața participanților la primul 
Congres al Frontului Unității 
Socialiste.

Succesele remarcabile dobin- 
dite de poporul nostru in toate 
domeniile vieții social-economi- 
ce sint rodul activității desfă
șurate cu pricepere și hărnicie 
de oamenii muncii de la orașe 
și sate, fără deosebire de na
ționalitate. Sintem conștienți că 
marile noastre înfăptuiri se da- 
toresc în primul rînd prezenței 
în fruntea țării a Partidului 
Comunist Român, forță condu
cătoare încercată, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, patriot și revoluțio
nar înflăcărat și internaționalist 
consecvent.

împreună cu întregul nostru 
popor, oamenii muncii de națio
nalitate maghiară își exprimă 
adeziunea lor deplină la politica 
internă și externă a partidului 
și statului, satisfacția față de 
cuceririle revoluționare dobin- 
dite în procesul istoric de fău

ția prezentului. Un teatru la 
care tineretul vine, este, după 
părerea mea, un teatru bun, 
sincron cu timpul său.

Examinînd cu răspundere si
tuația teatrului, din perspectiva 
necesităților ca și a fondului de 
talente de care dispune, se cu
vine să recunoaștem răspicat că 
uneori am rămas datori așteptă
rilor. Am rămas datori sub ra
portul tematicii, capitole întregi 
din istoria luptei poporului nos
tru pentru eliberarea națională 
și socială, pentru edificarea u- 
nei orinduiri superioare, mo
mente esențiale ale realității 
noastre extrem de semnificative 
pentru noile relații umane, ne- 
găsindu-și reflectarea. Am ră
mas datori sub raportul calită
ții artistice, al atractivității. Cită 
dreptate are tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cind spune : „Și o 
idee bună dacă e prezentată în- 
tr-o formă plictisitoare. poate 
avea citeodată o influență mai 
rea decit dacă n-ar fi prezen
tată deloc... Numai in măsura în 
care este accesibil, plăcut, inte
resant, filmul poate avea o in
fluență puternică asupra spec
tatorilor". Acest exemplu este 
esențial și pentru teatru și pen
tru orice operă de artă.

A îndepărta tot ceea ce consti
tuie incă o răminere in urmă 
față de sarcinile și potențialul 
de valori al teatrului românesc 
e o misiune urgentă și pe care, 
n-am nici o îndoială, o vom în
deplini. E un legămint pe care-1 
facem in anuț în care s-au dat 
în folosință trei noi și foarte 
moderne edificii teatrale, ceea 
ce reprezintă o extraordinară 
investiție culturală unică in ul
timul deceniu in întreaga lume 
— la ora cind s-a ridicat in în
treaga țară o amplă rețea de 
case de cultură, perfect dotate 
tehnic pentru orice fel de spec
tacol. Este un legămint pe care 
îl facem primului Congres al 
F.U.S. în fața celor care repre
zintă pentru noi toți înțelesul 
unitar al cugetării și al faptei, 
al dăruirii și al exigenței, al 
tradiției și al înnoirii puse in 
serviciul celor ce muncesc, al 
patriei, al omenirii. In fața to
varășului Nicolae Ceaușescu.

universal și două grădinițe, o 
casă a specialistului și alte o- 
biective de interes economic și 
social.

Un temei de profundă medi
tație pentru noi il constituie in 
viitor s-radi ni diferit de dezvol
tare a celor două cooperative a- 
gr.cole de producție din comu- 

rattve și anume C-A.P dir. 
Negrilești — obține rezul
tate mult mai bune. mai 
aproape de posibilitățile pe care 
le avem, decit cooperativa a- 
gricolă de producție din Mun
teni. Preocuparea noastră, a or
ganizațiilor componențe ale 
Frontului Unității Socialiste, 
este dezvoltarea ambelor coope
rative in ritm rapid, cunoscut 
fiind că dispunem de toate con
dițiile pentru obținerea unor 
producții mari.

Vorbitoarea a spus in in- 
cheiere :

Putem spune că niciodată in 
istoria sa. România nu a desfă
șurat o politică internațională 
atit de activă și nu a avut atit de 
mulți prieteni ca astăzi. Dum
neavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. prin activitatea neo
bosită ce ați depus-o. ați făcut 
ca România socialistă să fie cu
noscută in lume ca o țară că
reia ii este scumpă pacea și 
care știe să lupte pentru trium
ful ei. spre binele tuturor po
poarelor. De aceea. numele 
dumneavoastră se asociază în 
arena internațională, in chip fi
resc, cu numele României. Ma
gistrala dumneavoastră expu
nere. prezentată Congresului, 
constituie un document progra
matic mobilizator pentru între
gul nostru popor.

Noi locuitori comunei Mun
teni. ne angajăm solemn să 
contribuim cu toate puterile 
noastre in cadrul Frontului U- 
nității Socialiste la înfăptuirea 
aspirațiilor de prosperitate și 
fericire ale poporului, la înflo
rirea continuă a României so
cialiste. la lupta pentru trium
ful cauzei păcii, democrației și 
socialismului in lume.

rire, in patria noastră, a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Ei participă activ și 
creator, umăr la umăr, cu oa
menii muncii români și cu cei 
aparținînd celorlalte naționali
tăți conlocuitoare la realizarea 
sarcinilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale, științei și cul
turii.

în cadrul dezvoltării generale 
a orinduirii noastre se desfășoa
ră și procesul adincirii demo
crației socialiste. în ultimii ani, 
mase tot mai largi de oameni 
ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate, sint atrași la per
fecționarea formelor și structu
rilor politice, prin care se rea
lizează tot mai eficient partici
parea poporului la conducerea 
treburilor țării.

Analiza făcută de Conferința 
Națională a partidului cu pri
vire la înflorirea națiunii so
cialiste și la problema națională 
în Republica Socialistă România 
ne-a înarmat cu concluzii clare 
privind dezvoltarea in perspec
tivă a națiunii socialiste, a na
ționalităților din țara noastră și 
a stabilit importante sarcini 
pentru întărirea continuă a fră
ției dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare. 
Experiența istorică și rezulta
tele obținute confirmă că în 
activitatea partidului nostru s-a 
bucurat de mare atenție rezol

varea problemei naționale în 
spiritul înfăptuirii reale a prin
cipiului deplinei egalități in 
drepturi in toate domeniile vie
ții, între toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 

în acest context, doresc să 
relev valoarea deosebită a 
orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu referitor la 
importanța pe care o reprezintă 
pentru asigurarea deplinei ega
lități în drepturi a tuturor ce
tățenilor, dezvoltarea armoni
oasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, crearea 
unei puternice baze economico- 
sociale în toate județele.

Rezultatele practice ale aces
tei orientări sint ilustrate de 
impetuoasa creștere a poten
țialului economie, de mutațiile 
sensibile pozitive în structura 
populației, de procesul urbani
zării și de creștere a nivelului 
de trai — fenomene caracteris-’ 
tice tuturor zonelor, inclusiv 
județelor în care, împreună cu 
oamenii muncii români, trăiesc 
și muncesc naționalitățile con
locuitoare.

Consiliul nostru își propune 
ca in cadrul Frontului Unității 
Socialiste să-și aducă întreaga 
sa contribuție la desfășurarea

CUVINTUL TOVARĂȘEI 
IULIANA DRĂGAICĂ

Vă rog să-mi permiteți să-mi 
exprim mai întîi bucuria și re
cunoștința pentru prilejul ce 
mi s-a oferit de a participa la 
Congresul Frontului Unității 
Socialiste și să dau glas de ia 
această tribună sentimentelor 
de nemărginită dragoste pe care 
colectivul întreprinderii de 
stofe ..Dorobanțul" din Ploiești 
le nutrește față de partid, față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
întîiul președinte al Republicii 
Socialiste România, in a cărui 
activitate avem cu toți exem
plul cel mai înalt de dăruire 
pentru bunăstarea și fericirea 
ponorului.

în întreprinderea noastră, or
ganizațiile componente ale Fron
tului Unității Socialiste desfă
șoară sub conducerea organiza
țiilor de partid, o intensă acti
vitate politico-organizatorică 
pentru a ridica tot mai sus șta
cheta întrecerii socialiste, in 
cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de 
-ub dominația fascistă și a 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român.

întreprinderi.
Antrenați m acțiunea „Flecar : 
specialist — un cadru de con
cepție-. aceștia și-au propus să 
efectueze o serie de studii ten- 
nico-economice care să conducă

CUVINTUL MITROPOLITULUI 
JUSTIN MOISESCU

Participarea cultelor religioa
se din țara noastră la Congre
sul Frontului Unității Socialis
te. formă superioară de manifes
tare a unității și solidarității po
porului român, are pentru noi 
semnificația trăirii aspirațiilor 
tuturor cetățenilor patriei, în
seamnă comuniunea noastră cu 
realitățile sociale in mijlocul că
rora ne aflăm. De altfel, in tot 
cursul istoriei noastre naționale. 
Biserica ortodoxă română s-a 
simțit integrată in viața poporu
lui nostru.

In condițiile grele de viață ale 
trecutului nostru. Biserica or
todoxă s-a dovedit vatră de cul
tură. sprijinind dezvoltarea li
teraturii și a artelor. Știința de 
carte se invăța odinioară in prid- 
voarele bisericilor : cele dinții 
tipărituri in limba română au 
fost cărți religioasei Mitropoli
tul Dosoftei de la Suceava, din 
veacul ai XVII-lea este socotit 
astăzi ctitoful poeziei noastre 
culte. Operele de arhitectură și 
sculptură sint răspindite in toa
te provinciile românești ; iar 
frescele bisericilor din Bucovi
na sint incluse în tezaurul de 
artă al întregii omeniri.

Pe tărim social, in țara noas
tră. biserica a desfășurat, fără 
îndoială, o activitate de ajuto
rare, dar de o participare a ei 
la un program de edificare so
cială largă și de însănătoșire a 
întregii vieți obștești nu poate 
fi vorba, fiindcă un asemenea 
program n-a existat niciodată 
în trecutul societății românești.

Această operă cuprinzătoare, 
fundamentată științific și urmă
rită consecvent.’ a inceput să se 
înfăptuiască abia odată cu în
scăunarea regimului democrat 
la cîrma statului nostru și se 
desfășoară pe toate tărimurile 
vieții obștești. în condițiile so
cialismului. Dacă astăzi fiecare 
sector de activitate de stat sau 
obștească poate înregistra în
făptuiri majore, in domeniul său 
propriu, contribuind astfel la 
propășirea patriei, faptul aces
ta se datorează condițiilor de 
viață și de muncă pe care le 
creează fără încetare poporul 
nostru, neîntrecut in hărnicie și 
omenie, șut îndrumarea înțe
leaptă a cirmuitorilor țării, în 
frunte cu domnul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii. ctitorul României so
cialiste.

Ca și alte instituții, asociații 
sau organizații obștești, Biseri
ca însăși beneficiază astăzi de 
noua orînduire statornicită în 
societatea noastră românească, 
în urma cuceririlor revoluționa
re ale poporului. Prin acordarea 
și garantarea libertății religioa

muncii politice pentru mobili
zarea oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară la înfăptui
rea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, 
în același tin p va sprijini or
ganizațiile de partid in exami
narea problemelor specifice ale 
naționalității maghiare cu 
scopul de a găsi cele mai bune 
soluții în concordanță cu inte
resele generale ale societății 
noastre socialiste și ale cetățe
nilor din rîndurile acestei na
ționalități.

în încheiere permiteți-mi să 
aduc mulțumiri sincere pentru 
grija și preocuparea continuă a 
conducerii partidului, a secre
tarului său general, față de so
luționarea problemelor care pri
vesc viața Oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară. în de
plină unitate și coeziune cu în
tregul popor român, oamenii 
muncii de naționalitate maghia
ră vor munci cu devotament și 
abnegație pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului, 
pentru întîmpinarea cu succese 
cît mai mari a celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei, a 
celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

în acest an la o eficiență eco
nomică de peste _ 2 000 000 lei. 
în cele 4 luni care'au trecut au 
fost rezolvate 12 studii cu o 
eficiență economică totală de 
351 000 lei.

Organizația U.T.C. din rindul 
căreia fac și eu parte se ocupă 
în mod activ de mobilizarea ti
nerilor la îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă 
sub deviza ..Tineretul, factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen". Nume
roși tineri se află în primele 
rinduri în lupta pentru folosi
rea mai completă a mașinilor 
și utilajelor,. a timpului de lu
cru. pentru introducerea noului 
în producție.

Apreciez foarte mult faptul 
că in expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
celelalte documente ale Con
gresului. se acordă o atenție 
deosebită problemelor formării 
și dezvoltării conștiinței socia
liste a oamenilor muncii, in ve
derea mobilizării lor active la 
realizarea sarcinilor economice 
și obștești. la conducerea socie
tăți: noastre. îndeplinirea sar- 
cimlor cs «icîi-
vitale culturală și obștească -ă 
se desfășoare unitar și să fie 
pusă total in slujba ridicării ni
velului de conștiință socialistă 
a maselor, va constitui una din 
preocupările noastre de prim 
ordin.

se de către stat, cultele își pot 
îndeplini acum atit îndatoririle 
lor religioase, în rîndurile cre
dincioșilor, cît și datoriile cetă
țenești, în viața obștească.

Ne bucurăm, așadar, de liber
tate deplină ; libertatea însă 
comportă responsabilitate. De a- 
ceea libertatea nu poate fi so
cotită scut sau acoperămînt al 
dezordinei și anarhiei sau al 
izolării de societate. Dimpotri
vă, ea trebuie înțeleasă ca bază 
a ordinii in societate, a colabo
rării dintre oameni și a spriji
nirii binelui obștesc. în acest 
context, se poate vorbi și de 
coordonarea libertății religioase 
cu îndatoririle cetățenești, legea 
fundamentală a bunelor relații 
dintre stat și biserică.

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

întreaga noastră lucrare sa- 
cro-umană. in domeniul obștesc, 
se desfășoară intr-un anumit 
scop, adică in scopul slujirii pa
triei noastre socialiste : ea are 
loc aici, pe pămintul nostru stră
bun și acum, in etapa de con
struire a socialismului. înfrățiți 
cu toți fiii poporului nostru, noi 
sintem călăuziți pe aceeași cale 
spre viitor, de aceeași lumină; 
de la aceeași vatră aprindem cu 
toții văpaia comună a dragostei 
noastre de patrie : același elan 
ne însuflețește spre întărirea și 
propășirea Republicii noastre 
Socialiste România.

In încheiere, mitropolitul Jus
tin Moisescu a spus :

Cu recunoștință adincă și aleasă 
prețuire imiindrept acum glasul’ 
meu către dumneavoastră, dom
nule președinte al Republicii, 
mulțumindu-vă călduros, în nu
mele tuturor cultelor, pentru cu
vintele rostite ieri cu privire Ia 
Statutul cultelor religioase în 
țara noastră și asigurîndu-vă de 
întregul nostru devotament față 
de poporul nostru, de dragostea 
noastră fierbinte de patrie și de 
hotărîrea noastră neclintită de 
a aduce contribuția noastră 
cinstită, statornică și dinamică la 
zidirea României noi, României 
socialiste, României fericite.

Sinteza dezbaterilor 
care au avut loc în Comisiile 

de lucru ale Congresului 
Frontului Unității Socialiste 

prezentată de tovarășul
GHEORGHE BLAJ

în cadrul celor 5 comisii de 
lucru s-au înscris 353 și au luat 
cuvîntul 90 de delegați și invi
tați — cadre de partid și de 
stat, ale organizațiilor compo
nente ale Frontului Unității 
Socialiste, oameni ai muncii din 
industrie, unități agricole, în- 
vățămint, știință și cultură.

Delegații și invitații și-au ex
primat, intr-o atmosferă de pu
ternică angajare politică, ade
ziunea și deplina aprobare 
față de expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU — do
cument de o excepțională im
portanță politică și practică, în 
care sint fundamentate princi
piile de bază și direcțiile acti
vității Frontului Unității Socia
liste. față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, elaborată de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională 
ale partidului.

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

Dind o înaltă apreciere poli
ticii de industrializare socialistă, 
vorbitorii s-au referit la nece 
sitatea intensificării eforturilor 
organizațiilor de sindicat, de 
tineret și femei, a celorlalte or
ganizații componente pentru 
promovarea mai largă a progre
sului tehnic, asimilarea de noi 
produse, pentru reducerea cos
turilor de producție, a consu
murilor, pentru dezvoltarea ba
zei proprii de materii prime și 
resurse energetice, pentru îm
bunătățirea aprovizionării teh- 
nico-materiale, a cooperării in 
producție și întărirea discipli
nei contractuale ; s-a insistat a- 
supra necesității de a pregăti 
temeinic investițiile și de a con
juga toate eforturile pentru rea
lizarea lor Ia timp.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN BOȘTINĂ

Expunerea prezentată de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
amplă și profundă analiză mul
tilaterală a vieții social-politi- 
ce din țara noastră, constituie 
un îndreptar teoretic și practic 
de o inestimabilă valoare pen
tru întreaga activitate' a Fron
tului Unității Socialiste, a orga
nizațiilor sale componente. Ac
tivitatea neobosită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru 
progresul și bunăstarea între
gii națiuni, pentru pace și În
țelegere între popoare, consti
tuie pentru noi, tînăra genera
ție, un strălucit exemplu de dă
ruire și angajare hotărîtă pen
tru cauza partidului și poporu
lui.

Permiteți-mi să folosesc pri
lejul Congresului pentru a ra
porta, in acest cadru, conduce
rii partidului că tînăra genera
ție, integrată in efortul între
gului popor de a da viață orien
tărilor și obiectivelor Partidului 
Comunist Român, participă ac
tiv și responsabil la eforturile 
intregii națiuni pentru realiza
rea cincinalului Înainte de ter
men — sarcină politică de ma
re Însemnătate in opera de fă
urire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Expresie a preocupării per
manente a partidului față de ti
neret și organizația sa revolu
ționară, intilnirea de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu Biroul C.C. al U.T.C. și Bi
roul Comitetului Executiv al 
Consiliului U.A.S.C.R. care a a- 
vut loc la inceputul acestui an, 
a constituit un moment politic 
de mare însemnătate, așezînd 
la temelia intregii noastre ac
tivități imperativul educării 
multilaterale a tinerei generații, 
formarea sa in spiritul înaltei 
exigențe revoluționare, al anga
jării și responsabilității sociale. 
Doresc să arăt că indicațiile și 
concluziile dumneavoastră, to
varășe secretar general, larg 
dezbătute cu toți tinerii și stu
denții in organizațiile U.T.C. 
și asociațiile studenților comu
niști au prilejuit reafirmarea 
adeziunii depline și unanime la 
politica internă și externă a 
partidului nostru, au determinat 
o puternică înviorare a muncii 
in toate domeniile de activitate, 
în educarea in spirit comunist 
a tinerei generații.

Vorbitorul s-a referit in con
tinuare la contribuția tineretu
lui, alături de toți oamenii mun
cii la accelerarea ritmului de 
dezvoltare economico-socială a 
țării,

Preocuparea de a traduce în 
viață indicația secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca școala să 
devină, cu adevărat, o școală a 
muncii. U.T.C. și U.Â.S.C.R., 
împreună cu Ministerul Educa
ției și învățămîntului, se preo
cupă de creșterea răspunderii 
elevilor și studenților față de 
îndeplinirea exemplară a obli
gațiilor școlare și universitare, 
de extinderea activităților prac
tice, productive, în special în 
laboratoarele și atelierele-școalâ 
dind astfel expresie hotărîrilor

în discuții, s-a reliefat grija 
deosebită a partidului și statu
lui pentru continua ridicare a 
nivelului de trai al populației, 
făcîndu-se observații critice și 
propuneri privind perfecționa
rea activității comerciale, stu
dierea mai atentă a cererii de 
consum, corelarea mai judicioa
să a fondului de marfă cu ce
rințele și preferințele consuma
torilor,

însușindu-și întrutotul orien
tările date în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la activitatea cultural-edu- 
cativă de masă, participanții Ia 
dezbateri au subliniat necesita
tea intensificării activității con
siliilor Frontului și a organiza
țiilor componente pentru în
făptuirea programului ideolo
gic al partidului și perfecționa
rea activității de educație so
cialistă a maselor, accentuîn- 
du-se asupra sarcinilor privind 
educația comunistă a tineretu
lui, formarea sa pentru muncă 
și viață, asupra sporirii contri
buției culturii, literaturii și ar
tei la formarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii.

Acordînd o înaltă apreciere 
politicii externe a partidului și 
statului nostru, activității inter
naționale desfășurate de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorii au eviden
țiat aportul Frontului Unității 
Socialiste și organizațiilor com
ponente la dezvoltarea și diver
sificarea relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească, cu ță
rile socialiste, cu organizații ale 
clasei muncitoare, cu mișcările 
de eliberare națională, cu parti
de, organizații progresiste, for
țe politice și personalități de
mocratice din toate țările lumii. 
De o înaltă apreciere s-a bucurat 
în dezbateri activitatea con
structivă a partidului și statului 
nostru pentru soluționarea pro
blemelor majore care confruntă 
omenirea, realizarea securității 
europene, rezolvarea pe cale po
litică a problemelor din Orien
tul Mijlociu și Indochina, rea
lizarea dezarmării, pentru așe
zarea raporturilor dintre state 
pe baze principiale noi. de jus
tiție și echitate internațională.

și sarcinilor trasate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 
1973 cu privire la integrarea in- 
vățămintului, cercetării și pro
ducției.

Orientările și indicațiile date 
de secretarul general al partidu
lui în intilnirea cu Biroul C.C. 
al U.T.C. și Biroul Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui U.A.S.C.R. au pus în fața 
organizațiilor U.T.C. și A.S.C. 
sarcini de mare importanță pen
tru educarea politică, patriotică 
și revoluționară a întregului ti
neret. sarcini pe care sintem 
hotăriți să le ducem la înde
plinire acționînd permanent sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid. Ca membre 
ale Frontului Unității Socialiste, 
organizațiilor comuniste de ti
neret și studenți le revine sarci
na unei influențe active în toa
te domeniile vieții sociale pen
tru promovarea cu consecvență 
a unui spirit al responsabilității, 
al intransigenței, al spiritului 
revoluționar. Prin întreaga acti
vitate politico-ideologică promo- 
vînd cîntecul revoluționar, poe
zia patriotică, dansul tematic, 
va trebui să acordăm în conti
nuare o atenție deosebită for
mării la tineri a unei conștiințe 
civice active, a spiritului 
combativ și militant, pentru a 
determina în rindul tuturor ti
nerilor înțelegerea faptului că 
măsura reală a eficienței între
gii activități politico-educative 
este atitudinea concretă față de 
muncă, creșterea aportului la 
înfăptuirea sarcinilor economice, 
manifestarea și dezvoltarea ati
tudinii responsabile față de te
meinica pregătire profesională.

Permiteți-mi ca în continuare 
să exprim adeziunea întregului 
nostru tineret la politica externă 
profund științifică a partidului 
și statului, la elaborarea căreia 
o contribuție inestimabilă și-a 
adus-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. U.T.C. și U.A.S.C.R.- 
ul în cadrul acestei politici, și-a 
intensificat contactele cu orga
nizațiile de tineret din toate ță
rile socialiste, cu organizațiile 
progresiste și democratice ale 
tineretului și studenților din în
treaga lume. Plecînd de la idei
le prețioase cuprinse în expu
nerea dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de la hotări- 
rile de maximă importanță pe 
care actualul congres le va a- 
dopta pentru activitatea viitoare 
a Frontului Unității Socialiste, 
U.T.C. și U.A.S.C.R. exprimîn- 
du-și adeziunea la rezoluție și 
Ia proiectul de statut sint deci
se ca să participe împreună cu 
celelalte organizații de masă și 
obștești, sub conducerea parti
dului, la realizarea sarcinilor 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate.

Organizațiile revoluționare de 
tineret, exprimînd recunoștința 
tinerei generații față de grija 
părintească a partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru condițiile op
time de afirmare oferite tinerei 
generații, pentru încrederea ce 
i se acordă, se vor angaja cu 
toate forțele în munca de rea
lizare a obiectivelor politico- 
economice și sociale ale parti
dului.

â «
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Delegafia Departamentului National 
al Tineretului și Sporturilor din Republica Zair

Tovarășul NicoLae Ceaușascu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit vineri dimineața, delega
ția Departamentului Național al 
Tineretului și Sporturilor din 
Republica Zair, condusă de Sam- 
passa Kaweta Milombe, mem
bru al Biroului Politic al Miș
cării Populare a Revoluției, co
misar de stat al Departamentu
lui Național al Tineretului și 
Sporturilor, care la invitația 
C.C. al U.T.C., face o vizită in 
țara noastră.

La primire au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru. ministrul educației și 
învățămîntului, Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Vasile Nicol- 
cioiu. secretar al C.C. al U.T.C., 
Nicu Ceaușescu. vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.C.R.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Bokingi Embe Yola. ambasado
rul Republicii Zair la București.

Șeful delegației zaireze a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din partea președin
telui Republicii Zair, Mobutu 
Șese Seko. un mesaj de priete
nie și solidaritate precum și u- 
rări de succese tot mai Însem
nate in construcția noii socie
tăți. In numele membrilor de
legației, Sampassa Kaweta Mi
lombe. a exprimat gratitudinea 
pentru deosebita onoare de a fi 
primiți de șeful statului român, 
pentru prilejul oferit de a cu
noaște poporul român, tineretul 
său. realitățile României so
cialiste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită președintelui Mobutu 
Șese Seko un cordial salut îm
preună cu cele mai bune urări 
de succes în lupta pentru pro
pășirea economico-socială de-

La 24 mai. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ai 
Partidului Comunist Roman, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 
Unității Socialiste, a primit de
legația Partidului Social-Creștin 
(flamand și valon) din Belgia, 
care, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac Darte Wil
fried Martens, președintele Par
tidului Social-Creștin flamand, 
Albert Parisis, vicepreședinte al 
Camerei Deputaților. membru 
al Comitetului directorial al 
P.S.C. valon, Ferdinand de 
Bondt, senator, membru al Bi
roului P.S.C. flamand, Georges 
Monard, deputat. Jose Desma- 
erts, deputat, membru al Comi
tetului directorial al P.S.C. va
lon, Albert Lernoux, deputat, 
Genevieve Ryckmans. deputat. 
Daniel Souris, șef de cabinet al 
P.S.C. valon.

La primire au participat to
varășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S., Ion Ceterchi și 
Aurel Vijoli, deputați in Marea 
Adunare Națională.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Jacques Graeffe, ambasadorul 
Belgiei ia București.

Membrii delegației au exprimat 
vii mulțumiri pentru invitația 
din partea Frontului Unității 
Socialiste de a vizita țara noas
tră, pentru primirea delegației 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu și pentru posibilita
tea de a cunoaște realitățile
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sinc-stătâtoare a țării. Arătind 
că actuala vizită a delegației 
zaireze este o expresie a bune
lor relații care s-au stabilit in
tre Româfiia și Zair, președin
tele Nicolae Ceaușescu a trans
mis tineretului. întregului popor 
zairez. urări de noi și impor
tante succese in dezvoltarea pa
triei sale pe calea progresului 
și bunăstării.

în cadrul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția pentru dez
voltarea ascendentă a relațiilor 
dintre cele două țări, subliniin- 
du-se că in urma intilnirilor și 
convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mobutu 
Șese Seko au fost puse bazele 
unor relații de prietenie fră
țească ce influențează în mod

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

României socialiste. Evocind vi
zita făcută de președintele 
Nicolae Ceaușescu în Belgia, 
oaspeții au arătat că poporul 
belgian păstrează o profundă 
admirație și respect față de șe
ful statului român, față de e- 
forturile sale consacrate promo
vării păcii și înțelegerii intre 
națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
salutînd pe membrii delegației, 
a exprimat. în numele Frontului 
Unității Socialiste, satisfacția 
pentru realizarea vizitei dele
gației belgiene, apreciind aceas
tă vizită ca o manifestare a do
rinței de a dezvolta o colabo
rare fructuoasă intre forțele po

pozitiv colaborarea romănc-zai- 
rezâ. intensificarea schimburilor 
din toate domeniile de activita
te. inclusiv a celor de delegați: 
pe linie de tineret.

A fost relevată dorința comu
nă de a acționa pentru traduce
rea integrală în viață a acordu
rilor și înțelegerilor convenite 
între cele două țări, in folosul 
ambelor popoare, al cauzei pă
cii și progresului in lume.

Totodată s-a sublimat că 
dezvoltarea colaborăm între or
ganizațiile de tineret din Româ
nia și Zair, dintre tineretul din 
toate țările lumii reprezintă un 
factor important In lupta pen
tru promovarea unei noi politici 
in viața internațională, la în
făptuirea idealurilor de liberta

litice din cele două țări, dintre 
popoarele României și Belgiei.

In timpul convorbirii a fost 
relevată buna colaborare pe 
multiple planuri dintre Româ
nia și Belgia, conlucrarea din
tre reprezentanții celor douâ 
țări in diferite foruri și organi
zații internaționale. A fost ex
primată speranța că relațiile 
dintre Partidul Social-Creștin 
(flamand și valon) din Belgia 
și Frontul Unității Socialiste se 
vor dezvolta in interesul ambe
lor popoare, al realizării unui 
climat de înțelegere și securita
te pe continentul european. în 
acest context, s-a subliniat ne

te. pace »' progres ale neienini. 
la tetenrea pnetenie: ș: tațele- 
gert: tetre satiu-

Tovarășul N-.colae Ceaușescu 
a reafirma: spnjmui șt solidari
tatea militantă a poporului 
-.-An cu popoarele Africii care 
luptă pentru o dez-.xdtare ir.de- 
pe—deotă cu popoarele din An
gola. Mozamtac 5 Gumeea- 
B.ssah. apreciind că schimbări
le pozitive car? au loc pe plan 
internațional, inclusiv schimbă
rile din Portugalia, creează con
diții tot mai favorabile acestor 
popoare de a obține indepen
dența cit nu rapidă, de a fi 
stăpine pe prop—le lor destine.

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

cesitatea unirii eforturilor tu
turor popoarelor europene pen
tru a impune încheierea cu re
zultate cit mai bune a Confe
rinței general-europene care sâ 
ducă la dezvoltarea pe o cale 
nouă a colaborării intre toate 
popoarele continentului. La eli
minarea oricăror discriminări 
și bariere artificiale.

S-a subliniat, de asemenea, 
necesitatea întreprinderii de 
măsuri concrete, practice. în 
domeniul dezarmării reale și 
in primul rind ai dezarmări: 
nucleare.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Prim-ministrul Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU. a trimis primului-ministru, ministrul de 
externe ți al apărării. ZEID SÂMEER RIFAI, următoarea tele
gramă :

Cu ocazia zilei naționale a Iordaniei permiteți-mi, excelență, 
ca in numele guvernului Republicii Socialiste România și al 
meu propriu, să vă transmit cele mai călduroase urări de feri
cire personală, de noi succese in activitatea dumneavoastră de 
răspundere. .
———in U ■ II IU IJWMB» .1 . IWJ«■■■»—

CU PRILEJUL ZILEI
ELIBERĂRII AFRICII

T-mateS- IOSIF «ROZ TTTO ■ =r=s fortertrisf NICOLAE 
CEAVSESCV urml iroa «•ețra-J :

Vi —afa med rorta. Bas -aavoasriă r. pcpcrulri 
ronten poeeen pentru fejcteroie adrearte ca prilejul realege
ri. mele te fcaa» da prepetn» al ASf lagabra

Adrested poporaos e- Tecn eeie ma kze nrăr. de suc
cese te <tamrr:te cocazmcpei wa i'ni ' ' im: exprim
depitea teeredere te smtemaiea. tețetețecea F respectul reci
proc vor caracteriza F ia coc—Tara roteț.te fi-.—e pamdeie, 
țărue F popoareâe noastre

Președririele Repcbiicfi Socaliste România. NICOLAE 
CEAUSESCU, a tr-.- « generalrin TAJLVBl GOWON. șef al 
CBranMim atttar fodaaaL cramtatai suprem al forțelor ar
mate ale Repubuc: Federale N-.gena. președintele te exeiri- 
țtu al Organizația Cmtețh Africane, urmă'oarea telegramă :

Cu prilejui cetei fle-a Xl-a aniversări a Organizației Vnitețfi 
Africane ș; a Zile: ebbrră-- Air.cn. îmi este deosebit de plă
cut sâ vi adresez dumrșeavoastră F- pnr. dumneavoastră, po- 
poarelor Afn.ru. rendutetenjor acestora un călduros salut și 
cete mr confiate feuc-.ter. te manete poporului rumân, al gu
vernului r- «1 meu personal.

Per—_i:eu-—:. Excelente, să fbiosese acest prilej pentru a re
afirma profunda solidaritate mutante a poporului român cu 
lupta popcarelor africane, pentru prepăș-rea ’.or economică și 
scoală de sine stetetoare. pentru lichidarea vestirilor domina
ției străine, pentru as.gunarea dreptului la o existență liberă 
și indeper.de-.te. _r.pcu.ra imperialismului colonialismului și 
ne-xolon.alismuhx. Doresc sâ reînnoiesc înalta noastră prețuire 
pentru rolul important al țârilor africane in democratizarea 
vieții miertiapocial-. in «.im narea politicii imperialiste de do
minație șâ dictat, ia constr-jctia unei hm mai drepte și mai 
bune.

îmi exprim, uxodate. convingerea te reiațille de prietenie, 
cooperare ș: solidaritate statornicite tetre Bosnânia ș: Nigeria 
intre țara mea ți «tetele membre ate rt-ga-raț-ri Unității Afri
cane — cane au cunoscut • imim i nirâ fezvoătare m ultimii ani 
— vor continua să se extindă și sâ se consolideze tot mai mult, 
potrivit intereselor și aspsrafiuor popoarelor noastre, in slujba 
cauze: păcii, independentei naționale ți progresului in lume.

WILLIAM GOPAIXAWA. președ_r.te.e Republici; Sri Tanim, 
a tnm:s tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Re
publicii Socialiste Romania, următoarea telegramă :

Poporul și guvernul Republici Sr-. Lanka mi se alătură in a 
mulțumi Excelenței Voastre, gu vernului și poporului țârii dv. 
pentru amabilul dv. mesaj de felicitări transmis cu ocazia celei 
de-a doua aniversări a Republicii Sri Lanka.

La rindul meu. vă transmit sincere salutări și cele mai bune 
urări.

Plecarea delegației Departamentului 
Național al Tineretului și Sporturilor 

din Republica Zair
Ieri după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Depărta, 
meniului Național al Tinere
tului și Sporturilor din Re
publica Zair, condusă de 
Sampassa Koweta Milombe. 
membru al Biroului Politic 
al Mișcării Populare a Re
voluției, comisar de stat al 
Departamentului Național al 
Tineretului și Sporturilor, ca.

RECEPȚII
Cu prilejul sărbătorii naționa

le a Argentinei, ambasadorul 
acestei țări la București. Juan 
Carlos Marcelino Beltramino, a 
oferit vineri după-amiază o re
cepție.

Au participat Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperări! 
economice internaționale. Geor
ge Macovescu. ministrul aface
rilor externe, și alți membri ai 
guvernului, reprezentanți ai 
conducerii unor instituții cen
trale. oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 

re la invitația C.C. al U.T.C.. 
a efectuat o vizită in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul 
București — Otopeni, delega
ția a fost salutată de repre
zentanți ai Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, ai Consiliului Na
țional pentru Educație Fizi
că și Sport.

București și alți. membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres).

★

Cu prilejul celei de-a 25-a a- 
niversări a R. F. Germania, 
Erwin Wickert, ambasadorul a- 
cestei țări la București, a ofe
rit. vineri seara, o recepție.

Au participat Maria Gro
za. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice, Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai condu
cerii unor instituții centrale, oa
meni de știință, artă și cultură, 
ziariști.

Au fost prezenți. de aseme
nea. șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

Prsșo<nt«.« Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEKUSEECl. a trxus pre*ed:nteiui națiunii argentiniene, ge- 
neral-locotenent JUAN DOMINGO PERON, următoarea tele
gramă :

Cea de-a IM-i aniversare a sărbătorii naționale a Republic 
c_ Argentina mu șferâ plăcutul prilej să adresez Excelenței 
Van?.» ți poparulu. argentinian prieten, in numele Consiliului 
i. Stat, al guvernului ți poporului român, precum și al meu > '• 
persccal. cele mai caide felicitări, sincere urări de noi și im- 
pertante succese in nobila misiune de edificare a unei socie- 
teu care să răspundă pe dep’.ir. idei.urilor ți intereselor funda- 
tpertale ale națiunii argentiniene. ? u-.<. ‘

Constatăm cu vie satisfacție că relațiile tradiționale de prie- : ” 
tenie dintre România și Argentina se dezvoltă continuu, lavorie 
râie de afinitățile de .imbă ți cultură ale celor două popoare, t ■ 
de dorința lor comună de apropiere, cunoaștere și cooperare, pe 
muaupie planuri. >

Păstrez cele mai frumoase amintiri despre vizita efectuată. 
!u frumoasa dv tară, despre convorbirile cordiale, sincere și v 
fru.mioase pe care le-am avut cu Excelența Voastră și îmi ex- • - 
prim încă c datâ convingerea că documentele încheiate cu acest 
prilej vor contribui !a dezvoltarea bunelor relații de prietenie și . I 
colaborare dintre țările noastre, in interesul popoarelor român ii. 
și argentinian, al cauzei păcii si cooperării internaționale,

Exprimând sentimentele de caldă prietenie pe care poporul 
român le nutrește față de poporul argentinian prieten, reînnoi^ 
iese Excelenței Voastre asigurarea Înaltei și distinsei mele 
coasiderațîuni. e

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Democratice, .' T, 
Sudan. GAFF AR MOHAMED NUMEIRI, următoarea telegramă t

Cu prilejul celei de-a V-a aniversări a Zilei revoluției, iriiî’ 
face • deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre cele mâi: 
bune urări de sănătate și ferici-e, de prosperitate și bunăstare 
poporului prieten sudanez.

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

îmi exprim convingerea că. in spiritul convorbirilor și înțe
legerilor convenite cu prilejul vizitei dv. de anul trecut în 
Republica Socialistă Romania, relațiile de colaborare prieteneas
că dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, in folosul ce
lor două popoare, <J cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU. a trimis Regelui Regatului Hașemit al Iordaniei, 
HUSSEIN IBN TALAL. următoarea telegramă :

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

îmi amintesc cu deosebită plăcere de vizita Maiestății Voas
tre in România, de schimburile de vederi avute, care au marcat 
c r.cuă și importantă etapă in istoria relațiilor de colaborare 
prietenească româno—iordaniană.

îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea dintre 
România si Iordania se vor dezvolta și Întări continuu, in fo
losul celor două popoare, al cauzei păcii in lume.

Vineri după-amiază, în Capi
tală a avut loc o conferință 
prilejuită de Ziua Eliberării Ă- 
fricii și împlinirea a 11 ani de 
la crearea Organizației Unității 
Africane. Manifestarea a fost 
organizată de Liga română de 
prietenie cu popoarele din A- 
sia și Africa și Institutul ro
mân pentru Relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
ai unor organizații centrale, oa
meni de cultură și artă, un nu
meros public.-

Au luat parte’ șefi aj unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București.

în cuyîntul ro^iti 'cu gt'eaStă 
ocazie. Stanciu- Stoian, secretar 
general al Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia 
și Africa, a subliniat solidari
tatea militantă a poporului ro
mân cu lupta popoarelor din A- 
frica pentru dezvoltare și pro
gres, sprijinul politic, diploma
tic, moral și material acordat 
de țara noastră mișcărilor de 
eliberare de pe acest continent.

Vizita președintelui Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în țări 
ale Africii — a relevat vorbi
torul — se . încadrează în sfera 
largă a acțiunilor întreprinse 
de partidul și guvernul țării 
noastre în direcția promovării 
înțelegerii și cooperării inter
naționale, a întăririi tuturor 
forțelor . revoluționare și pro
gresiste, a întregului front an- 
tiimperialist. . Poporul român 

nutrește convingerea că inte- '' 
resele păcii și securității inter
naționale vor determina po- ' 
poarele să-și unească eforturi
le și sâ intr.eprindă acțiuni ho- 
tărite pentru a se pune defini- ' 
tiv capăt dominației coloniale; 
a se lichida orice formă de 
oprimare colonialistă și rasistă.

La rindul său. Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la Bucu- ■■ 
rești, a arătat preocupările e- 
xistente în întreaga lume pen
tru înlăturarea dominației co
loniale, amintind că rezoluțiile 
Națiunilor Unîțe oferă temei 
sigur pentru reglementarea con
flictelor din Africa. Vorbitorul 
a subliniat, de asemenea, că 
un sprijin neobosit, pentru lup
ta de independență națională 
din întreaga lume l-a adus și . 
poporul român. Președintele 
României. Nicolae Ceaușescu, a 
evidențiat faptul că recunoaș
terea aspirațiilor legitime ale ' 
popoarelor din Angola, Mozam- 
bic, Guineea-Bissau reprezintă 
nu numai o necesitate istorică 
a dezvoltării acestor popoare, ■ 
ci și o acțiune în deplin acord 
cu interesele națiunii portu
gheze, crearea unor relații noi 
fiind de natură a servi cauza 
păcii și securității in Europa și 
în întreaga lume.

★
Cu același prilej, la Clubul 

.,Metalul" din Cluj a avut loc 
o conferință la care a vorbit 
prof. univ. dr. Trofin Hăgan 
de la Universitatea Babeș Bo- ..,. 
lyai.

PROGRAMUL 
TELEVIZIUNII

26 mai—1 iunie
DUMINICA, 26 MAI 1974

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului. 
Gimnastica pentru toți; 8.40 Cra
vatele roșii; 9.35 Film serial pen
tru copii: DAKTĂRI; 10,00 Viața 
satului; 11,15 Contemporanele 
noastre — emisiune dedicată fe
meilor; 11.45 Bucuriile muzicii ; 
12,30 De strajă patriei. Raport os
tășesc în Anul XXX; 13,00 Album 
duminical; 15,30 Stadion. Emisiu
ne de reportaje din sportul de 
mase; 16,10 Baladă pentru acest 
pămînt _ documentar; 16.25 Pu
blicitate; 16.30 Film serial. 17 CLI
PE ALE UNEI PRIMĂVERI. Epi
sodul VI; 17,40 Cîntare patriei. 
Concurs coral interjudețean; 19,00 
Lumea copiilor. Prietena noastră 
apa: 19.30 Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și internațională 
în imagini; 20,00 Reporter ’74; 20,25 
Antena TV vă aparține. Te salut, 
oraș romantic...; 22.00 Telejurnal; 
22.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10 00—11,45 Matineu simfonic. 
Concertul Filarmonicii de Stat 
..George Enescu“; 20,00 Film se
rial pentru copii: GEORGE. Epi
sodul „George se îndrăgostește" ; 
20,25 Desene animate; 20.33 Wei
mar —■ film documentar; 21,10 
Film serial: COLUMBO, (reluare).

LUNI. 27 MAI 1974

PROGRAMUL I

16.30 Emisiune în limba maghia
ră; 19.00 Steaua litoralului. A pa
tra ediție a concursului interjude-

țean de muzică populara; 19,20 
1001 de seri; 19,30 Telejurnal. La 
cotele anului XXX; 20,00 Avan
premieră; 20.05 Cinci decenii în 
trei capitole; 20,25 Publicitate; 20,30 
Roman foileton : ..Casa Budden- 
brook. Episodul H ; 21,15 Voci ti
nere, cîntece ale zilelor noastre — 
muzică ușoară; 21,30 Revista lite- 
rar-artistică TV. Țara și oamenii 
ei; 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex; 17,35 Avanpremiera 
săptămînii; 17,45 Film artistic : 
..Pădurea pierdută". Premieră TV; 
19.20 1001 de seri; 19,30 Telejur
nal; 20,00 Film serial pentru co
pii. DAKTARI (reluare); 20,25
Viața economică a Capitalei; 20,45 
Muzica românească în contempo
raneitate. Sinteze (VII); Muzica 
vocală de cameră; 21.20 Baladă 
pentru acest pămînt (reluare); 
21,35 Film serial: ..Urmărirea". E- 
pisodul V. ^.Bumerangul".

MARȚI, 28 MAI 1974

PROGRAMUL I

9,00 Țeleșcoală. Matematică (Con
sultații pentru elevii clasei a 
VIII-a); 9,15 Botanică (clasa a 
V-a); 9.25 Fizică (anul III); 9,40 
Chimie (anul III); 10.00 Curs de 
limba germană (reluare); 10,30
Curs de limba franceză (reluare); 
11.00 Film pentru tineret: ,,Cele 
400 de lovituri" (reluare); 16,00
Curs de limba rusă; 16,30—17,00 
Curs de limba engleză; 17.30 Te
lex; 17.35 Vîrstele peliculei. Maga
zin de cultură cinematografică ;
18.30 Legile țării — legile noastre : 
18.40 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură; 19,25 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX: 20.00 Revista economică TV:
20.30 Publicitate; 20.35 Seară de 
teatru. SATUL BLESTEMAT de 
Mircea Bradu; 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial. ÎNCURCĂTURI 
FAMILIALE — producție în 4 epi
soade a televiziunii poloneze. Epi
sodul I: .,De ziua mamei"; 20.45 
Muzică populară; 21.00 Reporter 
’74 (reluare); 21,25 Telex; 21,30 Ro

man foileton. CASA BUDDEN- 
BROOCK.

MIERCURI, 29 MAI 1974

PROGRAMUL I

9.00 Țeleșcoală. Introducere în 
Informatică; 9.15 Biologie (anul 
III); 9,35 Electrotehnica; 10,00 Curs 
de limba engleză (reluare); 10,30 
Curs de limba rusă (reluare); 
11.00 Vîrstele peliculei (reluare) ;
11.55 Legile țării — legile noastre; 
12,05 Biblioteca pentru toți (re
luare) : Ion Minulescu; 16,00 Curs 
de limba germană; 16.30—17.00 Curs 
de limba franceză; 17,3» Telex ; 
17,35 Micii meșteri mari; 17,55 Mu
zica. Emisiune de actualitate mu
zicală: la Ia$i. al doilea festival 
de muzică românească; 18,30 La 
volan. Emisiune pentru conducă
torii auto; 18,45 Film serial pen
tru copii: GEORGE; Reluarea e- 
pisodului „Cursele lui Freddie";
19.10 Tragerea pronoexpres; 19,20 
1001 de seri; 19,30 Telejurnal. La 
cotele anului XXX; 20,00 Reflec
tor; 20,15 Surprize pe micul ecran; 
20,40 Telecinemateca. Antologie de 
comedie cinematografică.. BUFO
NUL REGELUI. Premieră TV. O 
comedie muzicală cu Danny Kaye; 
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Fotbal: ROMANIA—GRE
CIA. Transmisiune directă de la 
Stadionul 23 August; 21,50 Telex;
21.55 Dialog. Civilizația imaginii.

JOI. 30 MAI 1974

PROGRAMUL I

16,00—17,00 Țeleșcoală. Științe so
ciale; Momente din istoria P.C.R.;
16.10 Botanică (clasa a V-a); 16,20 
Fizică (anul III); 16,40 Chimie fâ
nul III); 17.30 Telex; 17,35 Tele- 
glob: U.R.S.S. — Imagini din 
Estonia; 17,55 Agroenciclopedia ; 
18.20 Universitatea TV; 18.55 Fa
milia; 19,20 Tragerea de amorti
zare ADAS; 19,25 1001 de seri; 
19.30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX; 20,00 Seară pentru tineret: 
21,00 Mai aveți o întrebare? ..Omul 
----civilizația — mediul înconjură
tor": 21.50 Parada vedetelor inter
naționale; 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Concertul Orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii; 22.05
Cărți și idei.

VINERI. 31 MAI 1974

PROGRAMUL I

16,00—17,00 Teleșcoala. Matemati
ca (clasa a Vin-a); 16.15 Biolo
gie (anul III); 16,35 Electrotehni
ca; 17,30 Emisiune în limba ger
mană; 19.10 Tragerea loto: 19.29 
1001 de seri; 19,30 Telejurnal. La 
cotele anului XXX; 20.00 Româ
nia anului XXX. Revista socia’.- 
politică TV; 20.35 Film artistic : 
SCANDAL — premieră pe țară ;
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL H

17.30 Telex; 17,35 Avanpremieră: 
17,40 Album coral. Cîntă corul F.- 
farmonicii de Stat ..George Er.es
eu" ; 17,50 Film artistic pentru co
pii: „Cheița de aur"; 19.05 Muzi
că ușoară; 19,20 1001 de seri: 19.39 
Telejurnal; 20.00 Capodopere ale 
preclasicismului muzical; 20.40 O 
viață pentru o idee: Nicolae Ior- 
ga : 21.10 Portativ ’74 : 21,40 B jcu- 
reștiul azi; 21.55 Teatru scurt. 
Spectacol coupă.

SIMBATA, 1 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

9.00 O viață pentru o idee: Con
stantin Levaditi; 9.30 Film serial. 
17 CLIPE ALE UNEI PRIMĂ
VERI (reluare); 10,45 Soliști ce 
muzică populară; 11,00 Teiecme- 
mateca (reluare); 16.OG Telex : 
16.05 Caleidoscop cultural-artistic; 
16,25 Ansambluri folclorice: 16.39 
Din țările socialiste: 17.00 Teatru 
de poezie: Cînd însuși glasul gin- 
durilor; 17.30 Fotbal: Sportul stu
dențesc — A.S. Armata Tg. Mu
reș (Divizia A). Transmisiune di
rectă de la stadionul 23 August :
19.15 Publicitate; 19.20 1001 de seri: 
19.30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX: 20.00 Frumoasă e la noi co
pilăria! Emisiune dedicată Zilei 
copilului: 20.30 O invitație sub... 
cupolă: 20.55 Teleenciclopedia: 21.35 
Film serial; COLUMBO (ultimul 
episod); 22,45 Telejurnal. Sport.

Ministerul Industriei Ușoare, Liceul de textile și confecții Nr. 2, „Dîmbovița
București — str. Poet Cerna, nr. 1 ; Verzișori nr. 18-20, sector 5

Se aduce la cunoștința celor interesați 
că se fac Înscrieri de candidați în învăță- 
mintul liceal ce specialitate și profesio
nal te anul școlar 1974'1975. pentru urmă
toarele meserii :

LICEC - TREAPTA I
• Confecții Încălțăminte din piele șl în

locuitori :
o Confecții articole de marochinărie șl 

voiaj — din piele și înlocuitori ;
• Tăbăcari ;
o Prelucrător cauciuc și confecții arti

cole din cauciuc ;
• Operator la prelucrarea maselor 

plastice ;
o Sticlari.

București — str. Poet Cerna, nr. 1 ; Verzișori nr.
ANUNȚ

• Confecții articole de marochinărie și 
voiaj — din piele și înlocuitori ;

• Tăbăcari ;
• Prelucrător cauciuc și confecții arti

cole din cauciuc ;
o Operator 

plastice ;
• Sticlari.

Ia prelucrarea maselor

ȘCOALA PROFESIONALA
• Confecții Încălțăminte din piele și 

înlocuitori ;

înscrierile se fac pe baza ’ uriei cereri 
Însoțite de următoarele acte :

— Certificat de naștere în original și 
copie (copia se certifică de unitatea șco
lară și se păstrează anexată la cerere) ;

— Certificat de absolvire a școlii gene
rale ;

— Fișa medicală eliberată conform in
strucțiunilor Ministerului Sănătății din 
care să rezulte starea sănătății candida
tului ; ‘ .

— Buletin de analiza sîngelui și rezul
tatul examenului radiologie pulmonar

(radioscopie. radiografie sau microradio- J - 
grafie) efectuate cu cel mult trei luni \....
inainte de concurs — buletine obligatorii, J. 
numai in cazul în care nu sînt cuprinse V • ■ 
în actul medical (fișă). ■■■X r.,

Condițiile ce trebuie Îndeplinite de \ 
candidat sînt : V

— Să fie absolvent a 8 clase școală ge- C .. 
nerală. pentru liceu de specialitate treap-M îi 
ta I și să fie absolvent a 10 clase (sau * 

■8 clase școală generală din promoțiile an- ’•j 
terioare), pentru școală profesională ; să 
aibă virata, intre 16—18 ani împliniți în . 
anul calendaristic în care se înscriu la 
concurs (1 ianuarie — 31 decembrie).

Recrutarea candidaților se face din mu- i 
nicipiul București și din toată țara.

înscrierile se fac în perioada 1-30 iu- < 
nie 197.4.

Informații suplimentare se pot da de-'i 
către secretariatul școlii la telefon : 
22.50.31. s

INSTITUTUL DE CERCETĂRI $1 PROIECTĂRI ELECTROTEHNICE
din București - Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 45-47, Sector 6, 
Telefon 31 2211 - Serv. Personal - Scoate la concurs următoa
rele posturi de cercetători științifici :

• CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI PRINCIPALI GR. III
• CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI

în specialitatea electrotehnică (mașini și aparate) tehnologia 
construcțiilor de mașini, chimie organică și anorganică, elec
tronică și utilizarea calculatoarelor.

Concursul va avea loc la sediul Institutului după 30 de 
zile de la publicarea prezentului anunț în conformitate cu 
decretul 689/1973.
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ADUNAREA
ANUALA A O.M.S

ROMĂNIA COAUTOARE 
LA O REZOLUȚIE PRIN 

CARE REPUBLICA GUINEEA- 
BISSAU A FOST ADMISA 

MEMBRU AL O.M.S.

La Geneva au luat sfirșit 
■lucrările celei de-a 27-a 
Adunări anuale a Organiza
ției Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.). desfășurate între 
T și 23 mai. La dezbateri au 
Imit parte delegații ale ce
lor 139 de state membre. 
Din partea țării noastre la 
Sesiune a participat o delega
ție condusă de ambasa
dorul Constantin Ene. repre
zentantul permanent al 
României pe lingă Oficiul 
Națiunilor Unite din Geneva.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
au figurat probleme privind 

■starea sănătății in lume, 
examinată pe baza unui ra
port prezentat de directorul 
general al O.M.S„ adoptarea 
programului și;,,a .. bugetului 
Organizației pentru următorii 
doi ani. ajutorul sanitar 
pentru refugiații și persoa
nele strămutate din Orientul 
Apropiat, asistența acordată 
de Organizație mișcărilor de 
eliberare națională din Afri
ca australă, precum și alte 
chestiuni referitoare la acti
vitatea O.M.S. Adunarea a 
adoptat o rezoluție, la care 
România a fost coautoare, 
prin care Republica Guineea- 
Bissau a fost admisă in ca
litate de membru cu drepturi 
depline al O.M.S. De aseme
nea. a fost adoptată o rezo
luție, propusă de un grun de 
state. între care și România, 
prin care Namibia a fost ad
misă ca membru asociat al 
O.M.S.

• PURTĂTORUL DE CUVINT 
al Ministerului Afacerilor Exter
ne al R.D, Vietnam a dat publi
cității o declarație în care cere 
Statelor Unite să renunțe la 
planurile de a construi o fabrică 
de muniții pentru administrația 
saigoneză.

Vizita delegației U.T.C.
în R. P. Chineză

Delegația a fost primită de le Cien-in, vice 
președinte al C.C. al P. C. Chinez

PEKI.V 24 — Corespondentul 
Agerpres, llie Tecuță, transmi
te : Delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secreta. 
al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a fost 
primită de Ie Cien-in, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
Ci Den-kuei, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, și Ken Biao, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful sec
ției pentru relații externe a C-C. 
al P.C. Chinez.

In cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, șeful 
delegației U.T.C. a transmis, din 
partea tovarășului Xicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a celorlalți conducă
tori români, un mesaj de salut 
și urări de sănătate președinte
lui C.C. al P.C. Chinez, tovară
șul Mao Tzedun. premierului 
Consiliului de stat, Ciu En-lai, 
și celorlalți conducători de par
tid și de stat chinezi. La rindul 
său, vicepreședintele le Cien-in 
a transmis, in numele său și al 
celorlalți conducători chinezi, un 
cald salut și urări de succese în 
muncă tovarășului Xicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători 
de partid și de stat români.

După întrevedere, gazdele au 
reținut delegația română la o 
masă tovărășească.

A fost prezent X. Gavrilescu, 
ambasadorul României la Pekin.

conducere ale organizațiilor de 
partid, U.T.C. și studențești, pro
fesori și studenți, în cursul că
reia s-a făcut un amplu schimb 
de vederi asupra politicii celor 
două țări în domeniul învăță- 
mîntului superior, al preocupări
lor în direcția îmbinării cit mai 
armonioase și eficiente a studiu
lui cu practica productivă și e- 
ducării în spirit revoluționar a 
tinerei generații. Au fast vizita
te secții, laboratoare și ateliere 
ale universității.

Pretutindeni, membrii delega
ției U.T.C. au fost întîmpinați 
cu multă ospitalitate și prietenie.

PUTERNICE ATACURI
ALE FORȚELOR

PATRIOTICE KHMERE
în cursul nopții de joi 

spre vineri, patrioții khmeri 
au lansat un puternic atac 
asupra garnizoanei lonnoliste 
de la Kampong Seila — unul 
dintre ultimele posturi deți
nute de inamic la extremita
tea sud-vestică a șoselei nr. 
4. In ultimele trei săptămîni, 
forțele armate populare de 
eliberare au preluat contro
lul asupra unui număr de 
11 poziții lonnoliste de-a lun
gul unei porțiuni de peste 
60 kilometri din -această șo
sea, provocînd pierderi gre
le inamicului.

Se semnalează, de aseme
nea, lupte într-o zonă situa
tă la aproximativ 20 km est 
de portul Kompong Som și 
de-a lungul riului Tonle 
Sap. pe șoseaua nr. 5, Ia 
nord de Pnom Penh.

0 nouă mărturie a cooperării 
prietenești româno-siriene
La Damasc a fost semnat un contract privind 

participarea României la dezvoltarea producției 
de fosfați din R. A. Sirianâ

în cadrul aplicării acordurilor 
româno-siriene încheiate în 
timpul vizitei la Damasc a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în capitala siriană 
s-a semnat un contract privind 
participarea țării noastre la 
dezvoltarea producției de fos
fați din Republica Arabă Siria
nă. Contractul, semnat intre în
treprinderea română „GEOMIN" 
și compania siriană ..Gecopham". 
prevede 
executa 
elabora 
necesare 
pentru realizarea 
respective. ,

Colaborarea româno-siriană in 
domeniul extracției și valorifi
cării fosfaților. importarttă bo
găție a Siriei, a fost inițiată de 
mai multi ani. Cu sprijin tehnic

că partea română va 
lucrările geologice, va 
studiile și proiectele 

și va livra instalațiile 
obiectivelor

românesc a fost dat în funcțiu
ne primul complex de extrac
ție a fosfaților din Siria, de la 
Kneiffis, care este prevăzut să 
producă în cursul acestui an 
peste o jumătate de milion 
tone de fosfați. De asemenea, 
specialiști români conduc, in 
prezent, lucrările de construcție 
a complexului de insilozare și 
încărcare pe nave a fosfaților 
din portul sirian Tartous. care 
urmează să fie dat în exploata
re in cursul acestei veri.

Recenta semnare la Da
masc. a contractului amintit in
tre întreprinderile 
și „GECOPHAM" 
nouă mărturie a 
continue și tot mai accentuate 
a cooperării prietenești dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Siriană.

„GEOMIN" 
constituie o 

dezvoltării

*
Coniinuindu-și vizita de prie

tenie in R.P. Chineză, membrii 
delegației U.T.C. au fost, vineri, 
oaspeții Universității Tzinhua 
din Pekin. Cu acest prilej, a a- 
vut loc o întîlnire cu cadre de

„Sîntem pe punctul de a pune in mișcare
procesul de decolonizare in Africa*'

MINISTRUL DE EXTERNE AL PORTUGALIEI DESPRE CONVOR- 
BIRILE, CARE ÎNCEP ASTĂZI LA LONDRA, CU DELEGAȚIA 

P.A.I.G.C.

Data de 25 mai, proclamată „Ziua elibe
rării Africii" este aniversată in fiecare an 
de popoarele africane și, impreună cu ele, 
de toate forțele progresiste din întreaga 
lume. Această zi marchează crearea. în 
urmă cu 11 ani, la Addis Abeba, a Orga
nizației Unității Africane (O.U.A.) și a de
venit un simbol al luptei forțelor păcii și 
progresului împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului și imperialismului, împotri
va politicii rasiste, pentru asigurarea drep
tului fiecărui popor de a dispune liber de 
destinul său. fără nici o imixtiune din 
afară. După cum se știe, in viața Africii 
s-au înregistrat profunde mutații ca ur
mare a amplei mișcări de eliberare națio
nală care a dus la prăbușirea imperiilor 
coloniale, schimbind radical fața continen
tului. Lumea contemporană a consemnat 
apariția a noi state independente din care 
41 numai in Africa. Ultimul, Republica 
Guineea-Bissau, proclamat independent în 
septembrie 1973. a fost salutat cu deosebită 
satisfacție de poporul și guvernul României. 
Dobindirea independenței de către tinerele 
state a deschis largi perspective de dezvolta
re. Harta Africii contemporane se prezintă 
cu numeroase centre industriale, energetice, 
sociale si culturale ridicate in ultimii ani. 
Lupta tinerelor state africane pentru apă 
rarea dreptului lor suveran de a dispune 
de bogățiile naturale in acord cu interesele 
naționale este susținută de toate forțele 
progresiste din lume. Prin acțiunile lor. 
statele independente din Africa aduc o va
loroasă contribuție la promovarea cauzei 
libertății, colaborării, a luptei împotriva 
imperialismului, ele jucînd un rol mar
cant in viața internațională. Cu toate aceste 
victorii, pe continentul african se mai 
mențin încă rămășițe ale odiosului sistem 
de exploatare și inrobire colonială. Popoa
rele din Angola, Mozambic, Republica Gui
neea-Bissau desfășoară de multă vreme o 
bătălie înverșunată împotriva dominației

colonialiste, pentru apărarea ființei lor na
ționale și afirmarea ei neîngrădită. De ase
menea, populațiile autohtone din Republica 
Sud-Africană, din Namibia, aflată in mod 
samavolnic sub jurisdicția autorităților de 
Ia Pretoria, din Rhodesia se opun cu dirze- 
nie practicilor rușinoase ale rasismului și 
apartheidului.

In noua sa Cartă, care constituie progra
mul de acțiune pentru cel de-al doilea de
ceniu. aprobată anul trecut la sesiunea

ZIUA
AFRICII

Ministrul afacerilor externe al 
Portugaliei, Mario Soares, a so
sit vineri la Londra. în urma a- 
cordului intervenit intre ceie 
două părți, ministrul portughez 
urmează să înceapă simbătă 
convorbiri cu o delegație a Par
tidului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
condusă de secretarul generai 
al P.A.I.G.C.. Aristides Pereira, 
consacrate stabilirii modalități
lor de încetare a focului.

într-o declarație făcută îna
inte de a părăsi aeroportul din 
Lisabona, ministrul de externe 
portughez a calificat ca foarte 
importante convorbirile care 
vor avea loc la Londra, expri- 
mîndu-și părerea. că este posi
bil ca ele să permită publicarea 
unei declarații de încetare a fo
cului. „Sintem pe punctul de a 
pune în mișcare procesul de de
colonizare și de a limpezi situa
ția in Africa", a declarat Mario 
Soares.

jubiliară a O.U.A., statele membre își pro 
pun să acționeze pentru „lichidarea ulti
melor sechele ale colonialismului de pe 
continent și realizarea completă a decolo
nizării. O.U.A. — se subliniază în Cartă — 
va acționa în vederea eliberării Africii do 
toate formele de dependență in domeniile 
economiei, culturii și educației, 
strins legate de realizarea unei 
independențe politice".

Această luptă dreaptă se bucură de spri
jinul politie, moral și material al întregului 
popor român. Partidul nostru acordă o 
mare prețuire mișcărilor de elibeiare na
țională din Africa. Au o profundă semni
ficație intilnirile secretarului general al 
P.C.R. cu reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare națională.

„România a acordat și acordă o marc 
importanță cooperării economice, politice.

care sînt 
depline

culturale și tehnico-științifice cu tinerele 
state africane pe baza respectării indepen
denței și suveranității naționale, egalității 
in drepturi și avantajului reciproc", afir
ma tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
întîlnire cu delegația Comitetului de Eli
berare al Organizației Unității Africane, 
subliniind că „consolidarea relațiilor Româ
niei cu țările africane are o importanță 
deosebită pentru întărirea solidarității for
țelor anticolonialiste și antiimperialiste, 
pentru afirmarea noilor principii în rela
țiile dintre state, pentru lupta generală a 
statelor în curs de dezvoltare, de ridicare 
a nivelului lor economic și social".

In raporturile româno-afrieane, un mo
ment de o deosebită însemnătate în dez
voltarea relațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre țara noastră și 
țările din Africa îl constituie vizitele în
treprinse in anul 1972 și 1974 in 10 țări 
africane de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în perioada care a trecut de la aceste vi
zite. s-a intensificat și diversificat și mai 
mult colaborarea pe plan economic și poli
tic. In institutele de invățămînt superior 
din țara noastră, alături de studenții 
români, învață și se pregătesc pentru a 
deveni specialiști cu înaltă calificare un 
număr mereu crescînd de studenți din 
țările Africii. De asemenea, s-au dezvoltat 
și întărit legăturile dintre Uniunea Tinere
tului Comunist și Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România și 
ganizațiile progresiste și democratice 
tineret din țările,africane.

Ziua eliberării Africii prilejuiește i 
porului român, tinerei sale generații, 
afirmarea solidarității cu lupta dreaptă 
popoarelor acestui continent, 
totodată, noi succese pe drumul edificării 
unei vieți prospere, libere și independente.

Sala de lectura a Universității din Ljublyana

X-lea al U.C.I
locLa Belgrad a avut 

conferință de presă a

Stane Dolanț despre importanța

o 
_ . secre

tarului Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Stane 
Do’ianț. cu ziariștii străini 
care vor urmări lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al 
U.C.I.

Stane Dolanț a relevat, în 
cadrul unei expuneri, impor
tanța acestui congres, care 
are loc „la capătul unei pe
rioade de importanță isto
rică, marcate printr-o intensă 
activitate politică și o dez
voltare dinamică in toate do
meniile de activitate".

Răspunzind Ia întrebările 
ziariștilor. Stane Dolanț a 
relevat faptul că în Iugosla
via puterea cucerită prin re
voluție aparține clasei munci
toare, în rindul căreia U.C.I., 
ca avangardă, are o puter
nică influență pe plan ideo
logic și politic, situație care 
se va menține și în viitor. O 
preocupare permanentă o 
constituie afirmarea centra-

lismului democratic și găsirea 
de forme organizatorice op
time la toate nivelurile — a 
arătat Stane Dolanț, care a 
subliniat că „în Iugoslavia 
există o unitate fermă, o po
litică clară acceptată de toți 
oamenii muncii, de toate po
poarele și naționalitățile iu
goslave, U.C.I. demonstrînd 
că poate asigura unitatea ță
rii și poate găsi soluții pen
tru cele mai complicate pro
bleme".

în ce privește politica ex
ternă, a fost relevat faptul 
că Iugoslavia întreține rela
ții bune cu țările socialiste, 
fapt evidențiat în cuvîntarea 
rostită recent de președintele 
Iosip Broz Tito la Sarajevo. 
In continuare, Stane Dolanț 
a declarat că Iugoslavia sa
lută orice pas pe calea des
tinderii și se pronunță pen
tru realizarea unei înțelegeri 
pe plan internațional care să 
aibă în vedere toate țările, 
mari și mici.

contemporane o constituie dezvoltarea
or- 
de

po- 
re- 

. a 
urîndu-Ie.

GH. SPRINȚEROIU

economică și socială a tuturor țărilor
CUVINTUL OBSERVATORULUI ROMÂN LA LUCRĂRILE 

COMISIEI ECONOMICE O.N.U PENTRU ASIA OCCIDENTALĂ

Vineri, in întreaga Portugalie 
* fost pusă in vinzare cartea 
..25 Aprilie", realizată de tin 
grup de ziariști portughezi. Con
sacrată 'evenimentelor de la 25 
aprilie a.c., tind .junta de sal
vare națională a răsturnat ve
chiul regim dictatorial, lucrarea

conține principalele documente 
referitoare Ia istoria Mișcării 
forțelor armate.

R. P. D. COREEANĂ : Exploatarea carboniferă la

în cadrul lucrărilor Comisiei 
economice O.N.U. pentru Asia 
occidentală, desfășurate in ca
pitala siriană, la care România 
a participat în calitate de ob
servator, a luat cuvîntul Emi-

zi „Pungnyon

Iordania
La 25 mai 1946. Iordania și-a dobindiț independența națio

nală. eveniment ce a marcat o nouă .și insemnată etapă in 
istoria de milenii a poporului iordanian, incununînd lupta 
îndelungată purtată împotriva dominației coloniale.

• Regatul Hașemit al Iordaniei ocupă un teritoriu domi
nat de vaste intiaderi de deșert, semideșert si podiș, popu
lat de 2,5 milioane de locuitori. Capitala țării. Amman, are 
609 000 de locuitori. Teritoriul Iordaniei a fost locuit din tim
puri străvechi de triburile cananeeniior și amoreilor. In se
colele VI—V i.e.n. triburile nabateilor. așezate aici, au înte
meiat un puternic stat sclavagist, cucerit de romani in seco
lul II e.n. Incepind din secolul al VII-lea Iordania face par
te din califatul arab : din secolul al XVI-lea și pină la sfir- 
șitul primului război mondial se află sub stăpinirea Impe
riului otoman. In 1921 a fost creat emiratul Transiordaniei, 
sub mandatul Angliei. In 1946 Anglia a recunoscut Transior- 
dania ca stat de-sine-stătător, care iși schimbă in 1949, de
numirea in Iordania.

• Perioada ce a trecut de la înfăptuirea actului dc la 25 
mai 1916 a fost marcată dc o serie de innoiri pe calea dez
voltării economiei naționale. în prezent este in curs de rea
lizare planul trienal do dezvoltare a țării pe anii 1973—1975. 
ale cărui principale obiective vizează dezvoltarea agricultu
rii (pentru care au fost investiți 13 milioane dinari), indus
triei și creșterea venitului național cu 28,5 la sută. Subsolul 
țării adăpostește bogate zăcăminte mineraliere — unele re- 
Cent descoperite — ca : fier, mangan. cupru, țiței, gaze na
turale și îndeosebi fosfați (pentru acest an se prevede o 
producție de 1 750 000 tont;).

In peisajul dominat odinioară numai de siluetele cămile
lor beduinilor nomazi au apărut în anii din urmă coloanele 
zvelte ale rafinăriei de petrol dc la Zarka. ale macaralelor 
-portului Akaba, ale barajului cu o înălțime de 96 de metri 

I de pe rîul Al Zarka. ale Universității naționale de la Jubai- 
ha etc. Este in curs de construcție calea ferată care va lega 
sud-estul țării cu portul Akaba.

Importante fonduri sint afectate dezvoltării invățămîntului.
• Poporul român, care nutrește sentimente de solidaritate 

față dc lupta tuturor popoarelor pentru dezvoltarea de-sine- 
stălătoare. urmărește cu simpatie eforturile și succesele po
porului iordanian. Intre România și Iordania s-au stabilit și 
se dezvoltă relații de prietenie și colaborare. O expresie a 
bunelor relații existente o constituie și vizita pe care șeful 
statului iordanian a făcut-o anul acesta, in țara noastră.

Alegerile generale des
fășurate la sfîrșitul săp- 
tăminii trecute in Austra
lia s-au încheiat cu suc
cesul Partidului Laburist 
(de guvernămint). care a 
obținut majoritatea in am
bele camere.

Situația in Senat era 
confuză în ce privește 

ce 
poli-

R. ȚEPEȘ

Potrivit rezultatelor cunoscute 
vineri dimineața, laburiștii cu
ceriseră deja 65 de mandate din 
totalul de 127 al Camerei Repre
zentanților. in timp ce coaliția 
liberal-agrariană totaliza 59 de

mandate, 
ceva mai 
numărul exact de mandate 
revin fiecărei formațiuni ; 
tice. dar și aici partidul premie
rului Gough Whitlam se afla 
în frunte. Rezultatele finale vor 
putea fi cunoscute săptămina 
viitoare.

Scrutinul s-a desfășurat, după 
cum s-a anunțat, înainte de ter
men, ca urmare a refuzului 
partidelor opoziției de a aproba 
două proiecte de lege guverna
mentale.

Astăzi este sărbătoa
rea națională a Argen
tinei. La 25 mai 1819 
se declanșează răz
boiul pentru indepen
dență; in același an 
formindu-se guvernul 
provizoriu al provin
ciei Rio de Plata. Ca 
urmare a 
dobindite, 
de la Tucuinan 
1816. declară indepen
dente „Provinciile u- 
nite din La Plata". Un 
deceniu mai tîrziu. 
noul stat independent 
și-a luat numele de 
Republica Federală 
Argentina.

Cunoscută pînă nu 
demult ca un „stat- 
fermă", furnizoare de 
produse agricole pen
tru marile metropole 
industrializate din 
lume, Argentina se a- 
flă în prezent, într-un 
proces intens de dez
voltare multilaterală a 
economiei. O serie de 
rezultate ale acestui 
proces sînt deja evi
dente în industria si
derurgică, energetică, 
petrochimică, construc
ție de mașini. In pri
vința dezvoltării unor 
regiuni mai rămase in 
urmă, un accent apar
te cunoaște Patagonia, 
socotită vreme 
lungată ca o 
albă"

victoriilor 
Congresul 

din

înde
sată 

pe harta țării. 
Punerea în circuitul e-
conomic a complexu
lui hidroenergetic „El 
Chocon Cerros Colora- 
dos“, situat in această 
regiune, va permite

construirea unor noi 
obiective industriale, 
asigurind totodată iri
garea a circa un mi
lion de hectare. De o 
largă audiență se bu
cură obiectivele noului 
pian trienal (1974-1977) 
de dezvoltare a Ar
gentinei. Printre aces
tea se află ridicarea a 
12 mari centrale hi
droelectrice. două' în 
colaborare cu Uruguay

tinge 20 000 000 de tone. 
Valorificarea enorme
lor zăcăminte de mi
nereu de cupru din 
Anzii Cordilieri consti
tuie obiectul unor stu
dii intense: în anii 
1974-1977 producția de 
„metal roșu" va urca 
la 150 000 tone, mai 
mult de jumătate din 
aceasta fiind destinată 
exportului. O altă ra
mură economică aflată

SĂRBĂTOAREA
ARGENTINEI

și Paraguay, precum și 
a trei centrale nuclea
re, care in final vor 
permite satisfacerea in
tegrală a cererii inter
ne de energie electri
că. Consumul de căr
bune, care se ridică 
in prezent la 
1 130 000 tone, va 
ge. în anul 19'7, 
proape 4 000 000 
Această cantitate ur
mează a fi extrasă în 
totalitate din minele 
de la Rio Turbio. Un 
loc deosebit 
investițiilor 
dezvoltarea 
giei. Astfel
de oțel, într-o perioa
dă de 10-12 ani, va a-

circa 
ajun- 
la a- 
tone.

in cadrul 
il ocupă 

siderur- 
producția

tn plină expansiune 
este industria petrolie
ră. Alte capitole ale 
planului de dezvoltare 
prevăd creșterea gra
dului de valorificare a 
resurselor forestiere. 
Integrarea in circuitul 
agricol a 20 000 000 de 
hectare, în regiunea 
semiaridă Chaco etc.

Recent președintele 
Juan Domingo Peron a 
anunțat că va supune 
Congresului național 
un nou program de 
dezvoltare politică, e- 
conomică și socială a 
țării. Acest program de 
perspectivă preconi
zează obținerea depli
nă a suveranității și

independenței naționa
le. dezvoltarea intensă 
a economiei, astfel in
cit să poată fi satisfă
cute cerințele interne 
și, in același timp, să 
îngăduie participarea 
activă și eficientă <t 
Argentinei la intensi
ficarea colaborării pe 
pian continental și 
mondial.

Poporul și tineretul 
român privesc cu mul
tă simpatie eforturile 
poporului argentinian, 
indreptate spre dezvol
tarea sa independentă. 
Intre țările noastre 
s-au statornicit relații 
de prietenie și coope
rare, bazate pe prin
cipiile dreptului inter
național. In cursul me
reu ascendent al ra
porturilor româno-ar- 
gentiniene. o impor
tantă deosebită au a- 
vut convorbirile purta
te la cel mai înalt ni
vel. Vizita 
tă de 
Nicolae 
preună 
Elena
Argentina, a constituit 
in acest sens, o etapă 
nouă, care 
țit și mai 
cooperării 
descbizînd
spective prieteniei 
colaborării
România și Argentina, 
în interesul țărilor 
noastre, al cauzei pă
cii. înțelegerii și cola
borării internaționale.

efectua- 
președintele 

Ceaușescu, îm- 
cu tovarășa 

Ceaușescu in

a îmbogă- 
mult aria 
bilaterale, 

largi per
și

dintre

I. BALTEȘ

• HAGA — In cadrul mani
festărilor care au loc in O- 
ianda pentru marcarea împli
nirii a 30 de ani de la elibera
rea României de sub dominația 
fascistă, in sălile prestigioasei 
galerii de artă ..Pulchri-Studio" 
din Haga a avut loc deschide
rea expoziției de gravură și pic
tură pe sticlă a artiștilor plas
tici Eugen Popa și Gina Ha
giu. La vernisaj au participat 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, al Culturii și 
Educației. diplomați acreditați 
la Haga. ziariști, artiști plastici, 
un numeros oublic. Au 
parte Mihail Bujor-Sion.

în Olanda.

conducători de partid și de stat, 
la Sofia a avut loc o demonstra
ție a elevilor și studenților.

Manifestații sărbătorești au 
avut loc și în alte orașe ale 
țării.

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON a cerut Congresului să 
accelereze adoptarea noii legis
lații comerciale, aflate în pre
zent în dezbaterea Comisiei fi-

președinte al Republicii Fran
ceze. Președintele Consiliului 
Constituțional a comunicat ofi
cial rezultatele definitive ale 
scrutinului prezidențial : alegă
tori înscriși — 30 600 765: voturi 
exprimate — 26 367 807 ; majo
ritatea absolută 
13 183 904 : voturi 
Valery Giscard 
13 396 203 : sufragii 
Francois Mitterrand — 12 971 604.

necesară — 
obținute de 
d’Estaing — 
obținute de

despre hotărirea premierului de- 
misionar. Totodată, se mențio
nează că guvernul — care ur
mează să fie anunțat in urmă
toarele zile — va rămine la con
ducerea țării pină la aprobarea 
noii constituții tailandeze și or
ganizarea de alegeri generale.

terne mexican, și de ministrul 
comerțului exterior al R.D.G., 
Horst Stolle. Documentul stipu
lează că cele două țări iși acor
dă clauza națiunii celei mai fa
vorizate și prevede înființarea 
unei comisii mixte de colabora
re la nivel guvernamental.

luat 
am

basadorul României 
precum și membri ai ambasa
dei.

Expoziția a trezit 
teres in rindul iubitorilor 
artă olandezi.

un viu în
de

Zi-LA 24 MAI, cu prilejul 
invățămîntului bulgar, a 

bul- 
Todor 

C.C.

Iei
scrisului slav și a presei 
gare, in prezența lui 
Jivkov, prim-secretar al 
al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat, și a altor

• AGENȚIA A.D.N. informea
ză că, Ia 23 mai, Kurt Nier, mi
nistru adjunct al afacerilor ex-

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

nanciare a Senatului. Președin
tele Nixon a primit la Casa 
Albă pe șeful comisiei, Russel 
Long, căruia i-a făcut cunoscut 
punctul de vedere al Adminis
trației in această problemă.

Proiectul dc legislație a fost 
aprobat anterior de Camera Re
prezentanților.

• ROGER FREY, președintele 
Consiliului Constituțional. a 
proclamat oficial, vineri după- 
amiază, alegerea lui Valery 
Giscard d’Estaing în funcția de

• PREMIERUL DEMISIONAR 
AL TAILANDEI. Sanya Thani- 
masak, a anunțat, intr-un me
saj adresat Adunării Naționale, 
că acceptă să formeze un nou 
guvern interimar al țării, ca ur
mare a cererii formulate în a- 
cest sens de către deputați — 
transmit agențiile United Press 
Internațional și Associated 
Press. Se așteaptă ca președin
tele Parlamentului
Kurit Pramoj, să-1 
simbătă, pe regele

terne al Republicii Democrate 
Germane, și Giinter Gaus. secre
tar de stat Ia Cancelaria fede
rală a Republicii Federale Ger
mania, au avut, la Berlin, o 
convorbire în probleme de in
teres comun.

tailandez. 
informeze, 
Bhumibol

• PRIMUL ACORD COMER
CIAL dintre Mexic și Republica 
Democrată Germană a fost sem
nat, la Ciudad de Mexico, de . 
Emilio Rabassa, ministrul de ex-

• DUPĂ CUM ANUNȚA 
agențiile Reuter și United 
Press International, la Tel Aviv 
a fost semnat 
vind constituirea 
vern israelian 
nci. coaliții intre __
al partidelor Mapai și Mapam, 
liberalii independenți și Mișca
rea pentru drepturile civile, 
condusă de Shulamit Aloni. îm
preună, cele trei grupări poli
tice vor dispune în Knesset 
(parlament) de o majoritate de 
un singur vot (61 din 120).

Biroul de conducere al Parti
dului Mapai se va întruni, sim
bătă, pentru aprobarea compo
nenței noului cabinet, urmind 
ca premierul laburist desemnat, 
Yitzhak Rabin, să anunțe oficial, 
săptămina viitoare, lista guver
nului său.

acordul pri- 
noului gu

pe baza u- 
Frontul Unit
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lian Manciur, ambasadorul țării 
noastre la Damasc.

Evocînd relațiile strinse de 
colaborare dintre România și 
țările arabe, care au cunoscut 
o nouă dezvoltare prin vizita 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in unele din aceste 
țări, ambasadorul român s-a re
ferit la o serie de probleme pri
vind Conferința mondială a 
populației ce va avea loc in luna 
august, la București. Pornind de 
la diversitatea situațiilor, a ni
velelor de dezvoltare din dife
rite țări ale lumii, de la marea 
varietate a soluțiilor in proble
mele populației. România — a 
arătat vorbitorul— subscrie în
tru totul la principiile afirmate 
in conferințele O.N.U. cu privire 
Ia respectarea suveranității fie
cărei țări referitoare Ia formula
rea și aplicarea politicii și pro
gramelor proprii în domeniul 
populației, în funcție de reali
tățile concrete sociale și econo
mice din țara respectivă.

Exprimînd poziția țârii noastre 
cu privire la aprofundarea con
ceptului asupra problemelor 
populației, reprezentantul român 
a subliniat că România consi
deră că problema esențială a 
lumii contemporane o constituie 
dezvoltarea economică și socia
lă. progresul continuu al tutu
ror țărilor, îndeosebi al celor in 
curs dc dezvoltare, prin valori
ficarea resurselor naturale și 
prin utilizarea tuturor factorilor 
dezvoltării, intre care pe primul 
Plan se află factorul om. Pro
blemele populației, ca și cele
lalte componente aje dezvoltării, 
reclamă o intensificare a coope
rării intre state, pe baza prin
cipiilor noi, de colaborare ’.i 
spiritul respectării independenței 
Și suveranității, egalității in 
drepturi, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reci
proc.

•LUÎND CUVINTUL ÎN 
CADRUL UNEI CONFE
RINȚE DE PRESA LA 
WASHINGTON. Boris Pono- 
mariov, conducătorul delega
ției' Sovietului ' Suprem al 
U.R.S.S. aflată in vizită in 
S.U.A., a relevat câ Uniunea 
Sovietică se pronunță pen
tru unirea eforturilor celor 
două țări in vederea preîn* 
timpinării războiului și rea
lizării unei păci trainice și 
drepte. Pacea nu poate fi 
realizată pe baza „echilibru
lui fricii", fundamentul ci 
trebuind să fie „echilibrul 
securității"., a declarat el. 
Aceasta presupune, în pri
mul rînd. respectarea prin
cipiului neamestecului, ega
lității în drepturi și suvera
nității tuturor popoarelor, 
mari sau mici. Aceasta pre
supune soluționarea 
problemelor litigioase 
lea tratativelor.

,, Sintem împotriva 
rui condominium al 
puterilor, a declarat
mariov. Viitorul planetei est? 
o problemă a tuturor 
poarelor, fără excepție, 
poate fi asigurat numai 
eforturile lor comune".

tuturor 
pe ca-

orică- 
supra-
Pono-

po- 
și el 
prin
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