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Exprimind unitatea de nezdruncinat a întregului paper 
în jurul partidului, hotărîrea tuturor cetățenilor țării 
de a acționa cu înaltă conștiință patriotică și revoluționară

pentru prosperitatea și înflorirea României

Stimați tovarăși și prieteni,Cel de-al II-Iea Congres al Frontului Unității Socialiste — care își începe astăzi lucrările —■ reprezintă un eveniment deosebit de important in viața soCial-politică a tării, în dezvoltarea democrației noastre socialiste, o puternică manifestare a unității și coeziunii întregului popor, a hotăririi sale de 
a înfăptui neabătut politica partidului și statului de'edificare a socialismului și comunismului in 
România. (Aplauze! și uțale puter
nice. Se scandează îndelung: 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).Deoarece Congresul Frontului Unității Socialiste are loc la numai două luni de la Congresul al-XIU lea al partidului — care a adoptat obiectivele noii etape a înfăptuirii societății socialiste multilateral dezvoltate în România — în centrul dezbaterilor vor sta documentele și hoțărîrile adoptate de marele forum al comuniștilor, sarcinile transpunerii în viață a mărețului program al partidului. Se poate spune că actualul Congres al Frontului Unității Socialiste con- «tituie o completare logică a Congresului partidului, un forum național. al Întregii noastre națiuni, hotărîtă să asigure, victoria pe pă- mîntul României a socialismului și comunismului, întărirea continuă.a forței patriei noastre, a indepen- 

.deniei ți suveranității sale. 
(Aplauze puternice ; se scandează 
.Ceaușescu și poporul !“),Totodată, Congresul marchează începerea campaniei electorale pentru alegerea de deputați în Marea Adunare Națională și' Î11 consiliile populare — moment de amplă participare a maselor largi de oameni ai muncii la conducerea societății, de exercitare liberă a drepturilor și' libertăților democratice, de exprimare neîngrădită a voinței și aspirațiilor întregii națiuni socialiste, ce-și făurește în mod conștient și suveran propriul destin de bunăstare și fericire. (Vii 

aplauze).Congresul are o semnificație, deo- seiSiiă și prin faptul că el prilejuiește constituirea pe plan național a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste, care va asigura eoiiducerea unitară a organizațiilor create recent în întreaga țară ca o formă nouă, superioară, de participare organizată a maselor la viața politică a societății noastre. (Aplauze puternice).Congresul Frontului Unității Socialiste este chemat să analizeze, cu răspundere și exigență, activitatea desfășurată de organizațiile componente'în perioada ultimilor cinci ani, să stabilească mijloacele și căile înfăptuirii în condiții tot mai bune a. rolului său de unire a ener

giilor și forțelor întregului popor în vederea aplicării în viață a ho- tărîrilor Congresului al Xll-lea,' asigurării înaintării patriei pe drumul luminos al socialismului și comunismului, afirmării tot mai puternice a României pe arena mondială ca stat liber, suveran și independent. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Stimați tovarăși și prieteni,în perioada care a trecut de la primul Congres al Frontului Unității Socialiste, poporul nostru a- obținut realizări remarcabile în toate domeniile construcției socialiste. Succesele dobîndite în înfăp- .tulrea- aotuatalui ein®in.ftl-&'j- deter* minat noi și profunde transformări în viața întregii societăți, ridicarea generală a bunăstării poporului.In mod deosebit se cuvin subliniate realizările în domeniul producției industriale, al cărei volum se prelimina să crească, pe întregul cincinal, cu 70 la sută, într-un ritm mediu anual de circa 11 la sută, superior prevederilor inițiale. La sfîrșit'ul anului 1930, industria noastră va produce de peste 50 ele ort mai mult decît în 1938. Putem spune că avem astăzi o industrie modernă, dinamică, dotată cu tehnică avansată, capabilă să rezolve cele mai complexe probleme ale progresului contemporan. 

să asigure înzestrarea întregit economii cu mașini și utilaje de înalt randament, constituind o bază trainică a societății noastre socialiste, a înaintării spre comunism, 
(Aplauze puternice).Am .obținut, de asemenea, progrese însemnate în agricultură. Producția agricolă depășește în actualul cincinal’cu peste 30 la sută nivelul cincinalului trecut, ceea ce se exprimă în îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației cu produse agroalimen- tare și a industriei cu materii prime, în creșterea rolului și însemnătății agriculturii în dezvoltarea societății noastre socialiste.Am înfăptuit•„ un vast, program de investiții. Așa cum am arătat și la Congresul partidului, în perioada 1976—1980 se realizează lucrări de investiții în valoare de circa 970 miliarde lei, practic egal cu volumul total al investițiilor din cele trei Cincinale anterioare.Realizări de seamă au fost obținute în repartizarea rațională, fn- tr-o concepție unitară și armonioasă, a forțelor de producție pe teritoriul țării,, asigurînd accelerarea progresului ecoriomico-social al județelor și localităților de pe întreg cuprinsul patriei.'In acest cincinal s-au afirmat cu putere cuceririle revoluției tehni- co-științifice în toate domeniile, a fast perfecționată rețeaua unități

lor de cercetare, a crescut rolul științei în promovarea progresului tehnic. Am obținut, de asemenea, rezultate de seamă în modernizarea învățămîntului, pregătirea cadrelor, dezvoltarea culturii și artei, în îmbogățirea vieții spirituale a întregii societăți.Dezvoltarea ecohomico-socîală. a țării a asigurat condiții pentru înfăptuirea cu succes a programului de creștere mai accentuată a nivelului de trai al întregului popor. S-a înfăptuit prima etapă a majorării retribuțiilor și s-a trecut la aplicarea prevederilor, celei de-a doua etape, ceea ce va duce ța creșterea în cursul acestui cincinal cu ..circa, 32. la sută a. retribuțiilor oamenilor muncii, față de 18—20 la sută cît era prevăzut inițial. Au fost majorate pensiile și alocațiile pentru copii, s-a desfășurat un vast program de construcții de locuințe. Toate acestea pun încă o dată în evidență faptul că tot ceea ce se realizează astăzi în țara noastră este în folosul întregului popor, că țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate este asigurarea bunăstării și fericirii omului, a întregului popor, ridicarea gradului de civilizație a națiunii noastre socialiste. (Aplauze puternice, îndelungate).•în această perioadă s-au făcut noi pași înainte pe linia perfecțio

nării relațiilor de producție și sociale. Am realizat — se poate spune — un sistem unitar de conducere a țării de către p'opor, o democrație economică și socială de tip nou, care ne permite să valorificăm larg inițiativa, experiența și capacitatea de creație a maselor în toate domeniile de activitate.Una din marile, cuceriți ale construcției socialiste din patria noastră este rezolvarea justă, în spiritul concepției revoluționare mar- xist-lenfiiiste, a problemei naționale, asigurarea unor condiții egale de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. Naționalitățile, con- locuitoare participă activ la viața politică, la activitatea de conducere ă societății, adueîndu-și activ contribuția, în strînsă frăție și colaborare cu oamenii muncii români, la progresul, și înflorirea■ patriei comune — România socialistă. (Aplauze puternice, îndelungate).In această perioadă s-a desfășurat, de asemenea, o intensă activitate ideologică șt politico-educa- tivă pentru formarea omului nou, pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, pentru afirmareâ tot hiai hotărîtă în viață a principiilor eticii și echității socialiste.Realizările obținute în actualul cincinal evidențiază cu putere forța și vitalitatea orînduirii socialiste, uriașa capacitate de creație a poporului nostru, elanul și hotărârea sa de înfăptuire neabătută a politicii Partidului Comunist Român. justețea politicii partidului, bazată pe aplicarea consecventă a legităților obiective la condițiile concrete din țara noastră.La toate marile victorii obținute de poporul nostru, un aport de seamă are Frontul Unității Socialiste, organizațiile componente, care au contribuit la unirea tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, în efortul de dezvoltare economico-soeială a țării.Pentru activitatea rodnică desfășurată în această perioadă, pentru succesele ddbindite în înfăptui-■ rea Programului partidului, doresc ca de la această inaltă tribună să adresez organizațiilor ce compun Frontul Unității Socialiste, muncitorimii. țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii — români. maghiari, germani și de alte naționalități — întregului nostru popor cele mai calde felicitări și 

le urez noi și tot mai mari realizări în înfăptuirea istoricelor hotâ- rîri ale Congresului al Xl.I-lea al partidului, în ridicarea continuă a nivelului de viață și de civilizație al întregului popor. (Aplauze și u- 
rale puternice, îndelungate. Se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.Rd").

Stimați tovarăși și prieteni,Documentele programatice adoptate de Congresul partidului asigură ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a societății noastre, a întregii opere de edificare a socialismului și comunismului .în România. Ele deschid întregii noastre națiuni- largi orizonturi de munca și creație, jalonează tai’ amplu și. mobilizator program de înflorire multilaterală a României, socialiste. Dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății, creșterea în ritm susținut a economiei naționale, afirmarea cu putere a revoluției tehnico-ști- ințifice vor asigura ridicarea gradului de civilizație al întregului popor, consolidarea și mai puternică a modului de producție socialist, întărirea forței materiale și spirituale a țării, a independenței și suveranității României socialiste. (A- 
plauze puternice, îndelungate).Realizarea obiectivelor stabilite de Congres cere o intensă activitate din partea întregului nostru popor. Va trebui să acționăm î cu mai multă hotărâre pentru valorificarea resurselor proprii în vederea dezvoltării și lărgirii în continuare a bazei de materii prime și energie. Să desfășurăm o acțiune permanentă pentru utilizarea cu spirit gospodăresc a materiilor prime, combustibilului și energiei; pentru promovarea de tehnologii moderne care să asigure economisirea și valorificarea superioară a acestora.Trecerea la o calitate nouă, superioară în întreaga activitate eco- nomico-socială impune cai în toate ramurile producției materiale să ; acționăm susținut pentru ijidicarea mai rapidă a productivității muncii, pentru promovarea tot [mai intensă a noilor cuceriri ale revoluției tehnico-științifice moderne. Este necesar să se asigure, de asemenea, aplicarea fermă a noului mecanism, economico-financiar, a principiilor .. autoconducerii muncitorești și au- ’togestiunii, buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești
(Continuare îh* pag. a H-a)
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t (Urmare din pag. I)încredințate de societate fiecărui colectiv. Va trebui să acționăm cu toate forțele pentru ca investițiile prevăzute în perioada următoare să fie realizate la timp, să poată intra în producție la termenele stabilite și la parametrii proiectați.O activitate intensă trebuie desfășurată, de asemenea, pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, domeniu unde trebuie să realizăm o profundă revoluție care să cuprindă atît baza tehnico-mate- rială, cît și organizarea producției. Consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, toate unitățile agricole trebuie să asigure aplicarea celor mai avansate tehnologii și metofie de organizare a muncii, să introducă un spirit riguros de ordine și disciplină în vederea executării la timp și de bună calitate a lucrărilor agricole, asigurînd pe această' bază recolte tot mai mari.Concomitent cu dezvoltarea producției materiale, va trebui să asigurăm în continuare intensificarea activității științifice, perfecționarea învățămîntului, dezvoltarea culturii și artei, înfăptuirea fermă în viață a Programului'partidului de creștere continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor!Sînt încredințat că întreaga noastră clasă muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, vor acționa cu toate forțele, strîns uniți sub conducerea partidului, pentru realizarea planului pe 1980 și pe întregul cincinal 1976—1980, pentru pregătirea temeinică a trecerii la înfăptuirea cincinalului următor și realizarea cu succes în viață a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres al partidului, care reprezintă o etapă nouă în dezvoltarea socialistă a României. (Aplauze puternice, în
delungate).

Stimați tovarăși și prieteni,In cadrul sistemului democrației noastre socialiste, Frontul Unității Socialiste deține un rol de cea mai mare însemnătate, afirmîndu-se tot mai mult ca o formă superioară de unire și coordonare a eforturilor întregii națiuni, de manifestare a voinței și hotărîrii poporului nostru de a realiza programul construcției socialiste și comuniste, de a-și făuri în mod conștient viitorul luminos, liber și demn. (Aplauze puternice). înmănunchind organizațiile de masă și obștești, toate clasele și păturile sociale ce alcătuiesc o'rînduirea noastră, .Frontul Unității Socialiste dă expresie unității de interese și aspirații ale întregului nostru popor, raporturilor de colaborare, frăție și solidaritate dintre toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. El ilustrează schimbările profunde petrecute în structura socială a țării, precum și perspectiva apropierii tot mai depline a tuturor claselor și categoriilor de oameni ai muncii, a omogenizării continue a societății. Frontul Unității Socialiste este cu adevărat cel mai larg și reprezentativ organism al democrației noastre, în cadrul căruia se realizează unitatea maselor populare în jurul partidului — forța politică conducătoare a întregii societăți.Un rol deosebit de important în cadrul Frontului Unității Socialiste au organizațiile sindicale, care aduc o contribuție importantă la mobilizarea oamenilor muncii —• în calitatea lor de producători, proprietari și beneficiari — la realizarea prevederilor planului cincinal, la soluționarea problemelor de viață și muncă ale oamenilor, 
la înfăptuirea politicii partidului de ridicare a nivelului de trai al poporului.De asemenea, un aport de cea mai mare importanță în cadrul Frontului Unității Socialiste aduc organizațiile de femei. Partidul

nostru dă o înaltă apreciere contribuției femeilor la realizarea o- biectivelor dezvoltării economico- sociale a țării, Ia buna gospodărire a . localităților patriei, la educarea tinerei generații și creează condiții ca ele să participe tot mai activ la conducerea tuturor domeniilor de activitate, a întregii societăți. (Aplauze pu
ternice). tUn rol important are, de asemenea, Uniunea Tineretului Comunist, care este prezentă pe întregul front al construcției socialiste. Ea acționează consecvent pentru cultivarea în rîndurile tinerei generații a devotamentului pentru partid și popor, a pasiunii pentru învățătură, pentru însușirea celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii moderne, a concepției măterialist-dialectice despre lume și viață, a hotărîrii de a face totul pentru triumful socialismului și comunismului în România. 
(Aplauze puternice).De asemenea, și celelalte organizații obștești din cadrul Frontului Unității Socialiste — . uniunile ■cooperatiste, uniunile de creație, organizațiile profesionale — desfășoară o largă activitate de organizare, educare și antrenare a membrilor lor la înfăptuirea politicii partidului și statului, la dezvoltarea materială și spirituală a patriei.Un aport de seamă în cadrul Frontului Unității Socialiste, ca și în întreaga viață a societății noastre, au consiliile oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare — expresie a preocupării partidului de a asigura participarea activă a tuturor naționalităților, în condiții de deplină egalitate, la viața social-politică, la conducerea societății.Trecerea la constituirea în cursul anjilui trecut a organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste a ridicat pe o treaptă și mai înaltă activitatea Frontului, sporind rolul său în viața social-poli- ti-că a _ țării. Aceste măsuri corespund cerințelor obiective. ale mersului nostru înainte pe calea socialismului și comunismului. Ele sînt determinate de nivelul crescut al conștiinței politice și civice a maselor de oameni ai muncii, de procesul întăririi unității întregului popor, omogenizării continue a societății, de necesitatea participării active, organizate, a tuturor cetățenilor la viața politică a țării. Noi pornim de la principiul că în momentul de față și în perspectivă creșterea rolului partidului ca forță politică conducătoare a întregii națiuni presupune împletirea tot mai organică a existenței sale cu existența întregului popor, legarea sa tot mai. strînsă de masele largi populare. (Aplauze puternice, în
delungate). Făurirea socialismului și comunismului presupune lărgirea continuă a orizontului politic și ideologic al oamenilor muncii, înțelegerea tot mai aprofundată de către aceștia a legităților obiective ale dezvoltării sociale, astfel ca fiecare cetățean să se poată manifesta ’plenar ca un factor activ, pe deplin conștient, în realizarea țelurilor și idealurilor noii societăți. Revenindu-i sarcina de a organiza și conduce în mod conștient amplul proces revoluționar de înaintare spre comunism pe măsura ridicării nivelului de conștiință și înțelegere a oamenilor muncii, partidul dezvoltă continuu formele de conlucrare cu • masele largi ale poporului, de dezbatere publică a liniei sale politice, a Programului său, a întregii sale activități, de participare efectivă a cetățenilor la întreaga viață politică a societății.Perfecționăm astfel democrația noastră socialistă fundamentată pe deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, pe participarea concretă, neîngrădită, a tuturor la conducerea societății. Această democrație este infinit superioară oricăror forme de demo

crație capitalistă, bazate pe exploatare și asuprire, și în care drepturile și libertățile proclamate formal sînt anulate în practică de grave inegalități de ordin economic, politic și social. Iată, însuși Congresul nostru și compoziția sa constituie, de fapt, expresia înaltei democrații a societății noastre, a participării active a poporului la conducerea vieții noastre sociale și politice. (Aplauze 
și urale îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !").Hotărîrea de a se crea organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste s-a bucurat de un larg ecou, a fost primită cu deosebit interes de masele de oameni ai muncii. Este concludent în acest sens faptul că în prezent organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste numără aproape 2 500 000 de membri. Doresc să subliniez, totodată, spiritul de înaltă responsabilitate în care s-au desfășurat adunările de constituire a organizațiilor, ca și înalta competență a dezbaterilor din cadrul conferințelor comunale, orășenești, municipale și județene ale Frontului Unității Socialiste.Doresc să mărturisesc deschis că, ascultînd, la televiziune, pe mulți dintre participanții la aceste organizații, nu am putut să fac nici o deosebire între ei și membrii de partid. Am apreciat că mulți dintre participanți abordează problemele cu înaltă răspundere, cu un nivel politic și teoretic ridicat, cîte odată depășind chiar pe pnii membri de partid. Aceasta arată creșterea puternică a conștiinței socialiste a poporului nostru. (Aplauze 
puternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușeseu și poporul !“). Aceasta exprimă munca uriașă, politică, ideologică, educativă desfășurată de partid, de statul nostru socialist. Dealtfel, în concepția noastră, a comuniștilor, într-o anu- * mită etapă, însuși partidul va dispărea. Dar aceasta se va realiza nu prin crearea unui vid, ci tocmai . prin simbioza între membrii de partid și cei ce nu sînt membri ai partidului, în care toți vor acționa după principii comuniste ; aceasta va fi o societate cu o înaltă conștiință revoluționară — în care toți vor acționa ferm și conștient pentru înfăptuirea socialismului și comunismului, pentru a asigura patriei libertatea și independența, un loc demn in rîndul națiunilor libere ale lumii. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!“). Aceste dezbateri au dat expresie hotărîrii neabătute a cetățenilor patriei noastre dș a înfăptui în viață politica partidului — politică ce se identifică în cel mai înalt grad cu interesele vitale și năzuințele de progres ale întregii națiuni. Aceasta constituie o nouă expresie a forței orînduirii noastre socialiste, a unității de nezdruncinat a poporului în jurul partidului, evidențiază caracterul larg și cuprinzător al sistemului de conducere democratică a societății, în același timp, crearea acestor organizații exprimă încrederea manifestată de partidul nostru în masele largi populare, în nivelul lor ridicat de conștiință și înțelegere, prețuirea deosebită pe care partidul o dă activității maselor populare, poporului, făuritorul propriului său destin, a istoriei libere a patriei noastre. (Aplauze puternice, 
îndelungate).Pornind de la toate aceste considerente și pentru a corespunde mai bine noii etape în care pășește societatea românească, stadiului actual de dezvoltare a democrației noastre socialiste, considerăm necesar ca Frontul Unității Socialiste să se numească în viitor Frontul Democrației și Unității Socialiste. 
(Aplauze și “urale puternice. Se 
scandează „Ceaușescu și poporul!“). în acest sens, organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste ar trebui să se numească organizațiile democrației și unității socialiste, avînd un organism propriu de conducere la nivel național. Președin

tele Comitetului Central al organizațiilor democrației și unității socialiste să fie și vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste. (Vii aplauze).Organizațiile democrației și unității socialiste sînt organizații politice de masă, revoluționar-patrio- tice, care își organizează și desfă- .șoară activitatea în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste. Ele voi- avea un rol important în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, în organizarea participării, în strînsă colaborare și sub conducerea partidului, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii la -conducerea diferitelor domenii de activitate, a treburilor obștești, atît pe plan local, cît și național.Frontul Democrației și Unității Socialiste — care prezintă propuneri de deputați pentru toate organele puterii de stat — va face propuneri și din rîndurile organizațiilor democrației și unității socialiste. De asemenea, se va avea în vedere ca din organizațiile democrației și unității socialiste să fie promovați în diferite munci de conducere cetățeni care dovedesc capacitate și competență, hotărîre de a sluji cu abnegație interesele societății, cauza .socialismului și comunismului, a independenței și suveranității patriei. (Vii aplauze). Frontul Democrației și Unității Socialiste și consiliile acestuia vor trebui să aducă, de asemenea, o contribuție sporită la activitatea de informare largă și sistematică a oamenilor muncii, a opiniei publice, asupra tuturor problemelor vieții noastre politice și sociale, .la explicarea sensului măsurilor și acțiunilor întreprinse de partid, la antrenarea bi participarea conștientă a maselor la transpunerea lor în viață. în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste va trebui să organizăm adunări publice sub denumirea de „Tribuna demoerației;‘, în care se vor putea dezbate în mo’d organizat, cu masele largi de cetățeni, diferitele probleme al'e vieții noas-. tre economice, sociale și politice, în cadrul adunărilor „Tribuna democi-ațîBt*—== care voi* avea loc lunar,_sub“ conducerea consiliilor Frontului Democrației și Unității Socialiste — cetățenii se vor întîlni cu reprezentanți ai organelor de partid și de stat, cu deputății, cu diferiți conducători din economie, vor putea pune întrebări și primi răspunsuri în legătură cu orice aspecte principiale și practice ale politicii interne și externe a partidului și statului, ale construcției socialiste, ale vieții internaționale. Se vor realiza astfel exercitarea tot mai activă a libertăților și drepturilor democratice ale cetățenilor, participarea directă a tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate la discutarea problemelor de interes general și la rezolvarea treburilor obștești, la dezvoltarea conștiinței politice și a răspunderii civice a tuturor membrilor societății. Este de înțeles că și în viitor, ca și pînă acum, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste vor trebui dezbătute toate hotărîrile și legile țării, pentru a cunoaște părerea și sugestiile maselor largi populare înainte de a fi supuse spre votare Marii Adunări Naționale.în raport cu toate aceste măsuri, este necesar să se aducă îmbunătățiri corespunzătoare în statutul Frontului Democrației și Unității Socialiste, stabilindu-se prevederi care să reglementeze noile sale atribuții și forme de activitate, precum și atribuțiile și activitatea organizațiilor democrației și unității socialiste.
Stimați tovarăși și prieteni,în centrul activității viitoare a Frontului Democrației și Unității Socialiste, a tuturor organizațiilor componente trebuie să stea permanent mobilizarea oamenilor muncii 

la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului. Directivele și celelalte programe adop ■ tate de Congresul partidului trebuie să devină programul Frontului De mocrației și Unității Socialiste, iar programele de dezvoltare econo- mico-socfală în profil teritorial să fie și programe ale organizațiilor democrației și unității socialiste.Un rol important trebuie să aibă, de asemenea, Frontul Democrației și Unității Socialiste în organizarea și desfășurarea controlului de masă asupra felului cum se îndeplinesc hotărîrile partidului și statului în diferite sectoare ale construcției socialiste, inclusiv în sectoarele legate de asigurarea unor condiții tot mai bune de muncă și viață pentru întregul nostru popor.Un obiectiv important care trebuie să stea permanent în atenția Frontului Democrației și Unității Socialiste este desfășurarea unei intense activități politico-educative,. ;.;de.. lărgire a grizontului de1 cultură și înțelegere al maselor, de formare a omului nou, înaintat, al societății noastre, de promovare largă în întreaga viață socială a principiilor eticii și echității socialiste. Frontul Democrației . și Unității Socialiste trebuie să contribuie activ la intensificarea și îmbogățirea activității cultural-educative desfășurate în cadrul Festivalului • național „Cîntarea României". Este necesar să capete, de asemenea, un caracter mai organizat activitatea de răspîndire a cunoștințelor științifice moderne, de explicare a legilor obiective ale dezvoltării istorico-sociale, de interpretare justă a fenomenelor din natură și societate și formare în rîndul maselor a unei concepții științifice avansate despre lume și viață. întreaga activitate politico- educativă trebuie să fie pătrunsă de un puternic suflu revoluționar, combătînd manifestările retrograde, mentalitățile înapoiate, culti- vînd înaltele idealuri ale socialismului și comunismului, teoria științifică a materialismului dialectic și istoric. Frontul Democrației și Unității Socialiste trebuie să cultive permanent în conștiința oamenilor muncii sentimentele nobile ale patriotismului socialist, să-și a- ducă în. modul cel mai activ contribuția la întărirea unității și frăției oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități în munca șl lupta comună pentru construcția noii orânduiri, pentru progresul și înflorirea pa- » triei noastre — România socialistă.
(Aplauze puternice, îndelungate). De asemenea, Frontul Democrației și Unității Socialiste trebuie să desfășoare o activitate susținută pentru a dezvolta spiritul de solidaritate internațională cu toate forțele progresiste, antiimperialis- te, cu lupta popoarelor pentru progres social, pentru pace, pentru in- • dependență, pentru dreptul fiecărui popor de a fi liber și stăpîn pe destinele sale. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— pace !“).în cadrul măsurilor de perfecționare a activității organismelor democrației noastre socialiste, este necesar, totodată, să se asigure ridicarea pe o treaptă superioară a muncii consiliilor populare, a tuturor organelor puterii și administrației de stat, astfel îneît acestea să capete un conținut tot mai profund, să fie tot mai strîns legate de mase, să -acționeze cu eficiență sporită pentru soluționarea justă și operativă a problemelor dezvoltării economico-sociale în profil teritorial. Consiliile populare, deputății trebuie să raporteze periodic, în cadrul consiliilor locale ale Frontului Democrației și Unității Socialiste asupra felului în care se. realizează hotărîrile partidului și statului în circumscripțiile respective, asupra felului cum se desfășoară conlucrarea cu masele largi de cetățeni, pentru înfăptuirea în viață a acestora. Frontul Democrației și Unității Socialiste trebuie să exercite un control democratic a

supra activității desfășurate de deputați — la toate nivelurile — privind felul cum aceștia își îndepi- nesc atribuțiile și răspunderile cu care au fost învestiți de alegători, de societate.Aplicînd în viață hotărîrile Congresului al XII-lea, va trebui să acționăm, de asemenea, pentru perfecționarea în continuare a legislației socialiste, pentru creșterea rolului opiniei publice în aplicarea și respectarea legilor țării, în prevenirea și combaterea încălcării normelor de conviețuire socială. în acest sens, va trebui dezvoltată experiența dobîndită ' de consiliile muncitorești de judecată din unitățile economico-sociale și de pe lingă comitetele executive ale consiliilor populare.în general, va trebui să acordăm mai multă atenție discutării In cadrul adunărilor publice organizate de către consiliile Frontului Democrației și Unității Socialiste a diferitelor abateri și încălcări .ale legilor. Numai, cu participarea largă a maselor populare vom putea asigura diminuarea continuă, și, pînă la urmă, lichidarea a tot felul de încălcări și abateri de la normele de conviețuire socială. Trebuie să facem să fie bine înțeles de fiecare .membra al societății că atît drepturile, cît și îndatoririle de care se bucură îi cer să aplice și să respecte neabătut normele dp conviețuire, să dea dovadă de răspundere față de societate și să acționeze în spiritul intereselor generale ale poporului, care corespund deopotrivă cu interesele de bunăstare ale fiecărui cetățean. 
(Aplauze puternice, prelungite). Se va perfecționa, în continuare, activitatea organelor de justiție, a Tribunalului și Procuraturii, precum și a organelor Ministerului de Interne — ale. miliției și securității — chemate să asigure liniștea publică,. apărarea proprietății socialiste și personale a cetățenilor, întărirea continuă a cuceririlor revoluționare ale poporului. Acționînd în spiritul legilor și hotărîrilor partidului și statului nostru, Frontul Democrației și Unității Socialiste, consiliile sale trebuie să joace un rol activ în combaterea oricăror acte de nesocotire a intereselor generale ale poporului, în cultivarea responsabilității civice și a respectului față de legile țării, în întărirea ordinii și disciplinei în societatea noastră.Putem și trebuie să discutăm în cadrul adunărilor Frontului Democrației și Unității Socialiste. în cadrul „Tribunei democrației", orice probleme. Nimeni nu trebuie supus vreunei privațiuni, .de orice fel, pentru că își exprimă părerea asupra unei probleme sau alteia ; dar dezbaterea oricăror probleme în cadrul acestor ‘adunări largi, democratice, presupune și răspunderea ca, după aceea — indiferent dacă asupra unei probleme sau alteia au existat păreri deosebite — să se acționeze în spiritul hotărîrii majorității; al legilor țării, asi- gurîndu-se unitatea fermă a poporului în înfăptuirea socialismului și. comunismului în România. 
(Aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).Situația politică internațională deosebit de îngrijorătoare, putem spunb mai încordată ca oricînd după cel de-al doilea război mondial, pericolul unor confruntări militare de amploare, ce se conturează pe arena mondiajă, ne impun să facem totul pentru întărirea unității și forței națiunii noastre, a statului nostru socialist, pentru sporirea hotărîrii și voinței întregului popor de a-și apăra cuceririle revoluționare, dreptul sacru de a fi liber și stăpîn în propria țară, de a-și făuri viața nouă așa cum dorește, fără nici un amestec din afară, de a-și clădi pe pămîntul străbun al patriei viitorul său comunist. (Aplauze și urale puter
nice. Se scandează „Ceaușescu- — 
pace !“). Militîrid neobosit pentru destindere și pace, pronunțîndu-ne cu toată fermitatea, ca și pînă 

acum, pentru dezarmarea generală, vom acorda, în continuare, o atenție deosebită întăririi capacității de apărare a patriei, instruirii și pregătirii modeme a forțelor noas- tre armate, astfel îneît să fie gata oricînd să apere cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea României socialiste. Pornind de la principiul câ apărarea este sarcina întregului popor, vom întări, de asemenea, activitatea gărzilor patriotice și vom perfecționa pregătirea militară a tineretului, a tuturor oamenilor muncii, deoarece lupta împotriva oricărei agresiuni imperialiste, apărarea cuceririlor revoluționare și a independenței țării nu pot fi decît opera întregului nostru popor român, care, la nevoie, trebuie să se ridice ca un singur om pentru a-și apăra cuceririle revoluționare, independența, dreptul la o viață liberă. (Aplauze 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“). Frontul Democrației și Unității .Socialiste va trebui , să aibă" un rol activ în dezvoltarea patriotismului socialist al maselor populare, în cultivarea spiritului de abnegație și sacrificiu al întregului popor în apărarea intereselor supreme ale patriei. Să facem astfel îneît nimic să nu poată clinti voința poporului nostru de a trăi liber și demn, de a-și apăra glia strămoșească, măreața operă revoluționară pe care o înfăptuiește prin forța brațelor și minții sale, de a trăi în pace și prietenie, pe bază de deplină egalitate și respect reciproc, cu toate popoarele lumii. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși și prieteni,Anul acesta, la 9 martie, vor avea Ioc alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale. Este neepsa să asigurăm toate condițiile pentru ca alegerile să constituie, din toate punctele de vedere, o puternică demonstrare a unității de granit a întregii națiuni, a forței democrației socialiste, a trăi- niciei și superiorității orînduirii noastre noi, în care poporul este cu adevărat liber și stăpîn pe destinele sale. Prin modificările aduse recent Constituției, Legii electorale și Legii consiliilor populare, au fost lărgite posibilitățile de reprezentare a maselor de oameni ai muncii în organele puterii de stat, precum și de exercitare a drepturilor lor constituționale de a alega și a fi aleși în aceste organe. Au fost stabilite criterii și norme care asigură o reprezentare mai judicioasă în consiliile populare și în Marea Adunare Națională a tuturor categoriilor de cetățeni, a femeilor, precum și a membrilor organizațiilor democrației și unității socialiste. Potrivit acestor reglementări, unul din vicepreședinții consiliului popular va fi membru al organizației locale a democrației și unității socialiste. In apropiatele alegeri se vor depune, de asemenea, mai multe candidaturi pentru un loc de deputat într-un număr- sporit de circumscripții electorale, la consiliile populare comunale ajungîndu-se pînă la 95 la sută din totalul de- putaților ce vor fi aleși. Extinderea în continuare a acestei practici este de natură să asigure promovarea în Marea Adunare Națională și în consiliile populare a celor mai buni cetățeni — muncitori, țărani, intelectuali, gospodine, oameni ai muncii din toate domeniile de activitate, români, maghiari, germani și de alte naționalități — care, prin activitatea lor, au dovedit inițiativă și spirit gospodăresc, au demonstrat că știu să pună mai presus de orice interesele generale ale societății, că sînt gata să facă totul pentru înfăptuirea politicii partidului și statului, pentru progresul și înflorirea României socialiste. Pentru locurile de deputați în forul suprem al. țării și . în consiliile populare vor fi propuși un număr
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)mai mare de candidați din rîndu- rile femeilor, care reprezintă o uriașă forță a societății noastre și au un rol important în producția materială și în creația spirituală, în întreaga viață socială.în buna pregătire și desfășurare 
a campaniei electorale, Frontul Democrației și Unității Socialiste are un rol deosebit de important. El trebuie să-și aducă contribuția la reprezentarea judicioasă în organele puterii de stat a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, inclusiv a membrilor organizațiilor democrației și unității socialiste. Frontul trebuie să se preocupe ca, în calitate de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare, să fie aleși oameni ce se bucură de un înalt prestigiu în rîndul maselor și căre, prin întreaga lor activitate, oferă garanția îndeplinirii cu succes a marilor obiective ale Programului de dezvoltare continuă a patriei noastre.întreaga pregătire a alegerilor va trebui să se desfășoare sub semnul mobilizării largi a forțelor și energiilor întregului popor pentru înfăptuirea în viață a hotărîrilor Con- gre^ilui al XII-lea al partidului, a plahulifi pe anul 1980 și-' pe întregul Cincinal. în fiecare județ, oraș sau comună, la baza întregii activi^ tăți de pregătire a alegerilor trebuie să stea mobilizarea puternică a maselor lărgi de cetățeni pentru înfăptuirea concretă în viață a planului în profil teritorial de ridicare economico-socială a județelor și localităților patriei.Să facem totul ca pregătirea și desfășurarea alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare să marcheze o și mai puternică afirmare a înaltei răspunderi patriotice a fiecărui cetățean în munca și lupta pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, pentru progresului înflorirea României socialiste ! (Aplauze puternice).Alegerile de la 9 martie să constituie o înaltă expresie a profundului democratism al societății noastre, a participării active a maselor la conducerea societății, a legăturilor tot mai strîrise dintre partid și oamenii muncii, dintre cetățeni și organele puterii de stat! 
(Aplauze puternice).Să asigurăm ca alegerile să se înscrie ca o nouă și puternică manifestare a unității și coeziunii întregului nostru popor în jurul partidului, a voinței și hotărîrii sale de a întări și mai' mult statul socialist, de a acționa neabătut pentru înfăptuirea Programului de făurire a so

cietății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. (Aplauze 
puternice, îndelungate).în cadrul pregătirii și desfășurării apropiatelor alegeri, Frontul Democrației și Unității Socialiste, organizațiile sale să acționeze cu toată fermitatea pentru punerea cît mai largă în valoare a marii superiorități a democrației noastre socialiste, care asigură conducerea efectivă a societății prin popor și pentru popor, afirmarea plenară a națiunii noastre pe calea făuririi bunăstării și fericirii, a socialismului și comunismului, a politicii de destindere și de pace. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Stimați tovarăși și prieteni,Preocupîndu-se de asigurarea tuturor condițiilor pentru desfășurarea cu succes a întregii opere de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei, partidul și statul nostru desfășoară, în același timp, o intensă activitate internațională, își aduc în modul cel mai activ contribuția la întărirea colaborării și încrederii între națiuni, la cauza colaborării, destinderii, independenței și păcii în lume.Analizînd activitatea desfășurată în ultimii ani, Congresul al XII-lea al partidului a stabilit obiectivele și direcțiile fundamentale ale promovării în continuare a politicii externe a partidului și statului nostru. Aceste obiective și orientări pornesc de la realitățile și cerințele vieții internaționale actuale, de la profundele mutații petrecute în raportul mondial de forțe. Așa cum am mai menționat înainte, în ultimul timp asistăm la accentuarea încordării pe plan internațional datorită tendințelor de reîmpărțire a zonelor de influență, ascuțirii contradicțiilor economice și politice dintre unele state sau grupări de state.'în viața internațională actuală există elemente care creează pericolul real al revenirii la vechea politică și la vechile practici ale „războiului rece", primejduind grav cauza independenței și libertății popoarelor, destinderea, securitatea și pacea pe planeta noastră. în aceste condiții, noi considerăm că trebuie făcut totul pentru oprirea cursului periculos al încordării, pentru respingerea hotărîtă a tendințelor de revenire la politica „războiului rece", pentru asigurarea continuării politicii de destindere', șl colaborare, care presupune respectarea neabătută a independenței naționale a fiecărei națiuni și fiecărui' popor. (Vii aplauze. Se scandează „Ceaușescu — pace !“). A- 

■ceasta implică răspunderi deosebite din partea conducătorilor tuturor statelor, și în primul rînd ai statelor marț, răspunderi deosebite pentru fiecare popor față de felul cum se acționează în rezolvarea problemelor internaționale, cere să se dea dovadă de o înaltă responsabilitate, de abținere «ie la orice acțiuni care ar putea spori tensiunea internațională și pune în pericol pacea și securitatea popoarelor.în aceste condiții, astăzi apare mai. necesară ca oricînd unirea strînsă a eforturilor popoarelor, a forțelor progresiste, antiimperialis- te de pretutindeni, conlucrarea lor activă în vederea împiedicării a- gravării climatului internațional, lichidării vechii politici imperialiste de forță și dictat, de amestec în treburile interne și de încălcare a libertății și independenței popoarelor, pentru promovarea unor relații noi între state, a unei politici de securitate internațională, de destindere, independență și pace. 
(Vii aplauze).România acționează consecvent pentru dezvoltarea relațiilor de prie'tenie și colaborare cu toate țările socialiste, se pronunță pentru întărirea conlucrării și unității lor, considerind că aceasta constituie un factor primordial al afirmării socialismului in lume, al creșterii rolului țărilor socialiste în viața internațională. în același timp, întărim continuu colaborarea și solidaritatea cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, cu tinerele state Care au pășit pe calea dezvoltării independente, înscriind a- ceasta în contextul luptei generale împotriva politicii imperialiste și colonialiste, pentru dreptul fiecărui popor de a se afirma liber pe calea dezvoltării economico-socia- le, ca și în viața internațională. Totodată, acționînd în spiritul coexistenței pașnice, promovăm largi relații economice, tehnico- științifice și culturale cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, participăm activ la diviziunea internațională a muncii.Situăm ferm la baza tuturor raporturilor noastre internaționale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Considerăm că trebuie făcut totul peptru respectarea și apărarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî soarta în mod. suveran, de a-și alege calea dezvoltării fără nici un amestec din afară —. aceasta fiind piatra unghiulară a păcii, securității1 și cola

borării internaționale. (Aplauze 
puternice).Țara noastră acționează constant pentru întărirea colaborării și securității în Europa, pentru transpunerea în viață, ca un tot unitar, 
a documentelor Conferinței de la Helsinki. Față de agravarea situației internaționale actuale se impune să fie intensificate în mod deosebit eforturile pentru realizarea' securității europene, astfel ca îmbunătățirea climatului politic pe continentul nostru să aducă o contribuție importantă la procesul destinderii și păcii în întreaga lume. Treb.uie să facem astfel încît actuala tensiune internațională să nu ducă la înrăutățirea relațiilor din Europa, ca securitatea europeană să dea un imbold mai puternic luptei pentru o politică de destindere și pace în întreaga lume. (Aplau
ze puternice ; se . scandează 
„Ceaușescu—pace !“. România.este hotărîtă să participe activ la pregătirea temeinică a reuniunii de la Madrid, pentru ca aceasta să răspundă pe deplin așteptărilor popoarelor, să dea un nou impuls dezvoltării largi, neîngrădite a cooperării economice, științifice și culturale pe continent și, îndeosebi, să ducă la măsuri practice de dezangajare militară și dezarmare, fără de care nu se poate vorbi de o reală securitate în Europa și în lume. Dată fiind situația care s-a creat pe continentul nostru, unde s-au acumulat uriașe arsenale militare capabile să distrugă întreagă omenire, considerăm că trebuie făcut totul pentru a se opri amplasarea de noi rachete și arme nucleare în Europa, care nu face decît să sporească insecuritatea în această parte a lumii șl pe întreaga planetă.România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai pe cale pașnică, prin tratative între părțile interesate, pentru renunțarea cu desăvîrșire la folosirea forței, a mijloacelor militare, a ciocnirilor armate în raporturile dintre state. Viața a de- .monstrat că atunci cînd se merge pe calea tratativelor, a contactelor directe, în spirit de egalitate și înțelegere, se pot găsi soluții reciproc satisfăcătoare chiar la problemele cele mai complexe.Țara noastră își manifestă solidaritatea activă cu mișcările de eliberare națională, cu popoarele care luptă pentru cucerirea dreptului la viață liberă și independentă, pentru abolirea definitivă a oricărei forme de dominație și asuprire colonialistă și neocolonialistă. încheierea recentă a Acordului de la 

Londra cu privire la încetarea focului în Rhodesia și organizarea de alegeri deschid perspective pentru înfăptuirea aspirațiilor poporului Zimbabwe de libertate și dezvoltare de sine stătătoare. Considerăm că trebuie să se facă totul pentru respectarea acestui acord și pentru crearea tuturor condițiilor ca alegerile care vor avea loc în curînd să se poată desfășura liber, corespunzător voinței poporului, asigurînd astfel perspectiva dezvoltării democratice, pașnice și independente a țării.Considerăm, de asemenea, că este necesar să se intensifice eforturile în direcția rezolvării pe cale politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru realizarea .unei păci globale, juste și trainice, care să ducă la retragerea. Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, la soluționarea problemei poporului palestinian, inclusiv la crearea unui stat palestinian independent, la asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă.O cerință vitală pentru progresul omenirii o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la măsuri ho- tărîte de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară. Echilibrul și garantarea securității egale a tuturor statelor trebuie realizate nu prin creșterea înarmărilor, ci prin reducerea acestora, prin diminuarea bugetelor și a efectivelor militare. Ne pronunțăm în modul cel mal hotărît pentru încetarea producției și perfecționării armelor nucleare și distrugerea stocurilor existente. în același timp susținem adoptarea de măsuri pentru oprirea fabricării celorlalte arme de exterminare în masă, pentru retragerea trupelor străine și lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor state, pentru reducerea activității blocurilor și desființarea lor concomitentă. Este în interesul tuturor popoarelor să se facă totul pentru a se pune ■ capăt cursei înarmărilor, pentru ca minunatele cuceriri ale științei contemporane să fie puse numai, și numai în serviciul omului, al bunăstării și libertății lui, al fiecărui popor, al progresului și păcii pe planeta noastră. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu—-pace" !).Acordăm o atenție deosebită problemelor lega’te de lichidarea subdezvoltării — rezultat al vechii politici de dominație și asuprire imperialistă și colonialistă. Este evident pentru oricine că nu se poate vorbi de stabilitate economică și politică, de pace și progres dacă această pifoblemă 

nu-și va găsi soluționarea corespunzătoare, care să ducă la un progres mai rapid al tuturor statelor slab dezvoltate. în condițiile interdependențelor tot mai strînse ce caracterizează evoluția contemporană, lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale, bazate pe egalitate și avantaj reciproc, care să ducă la progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă, corespund intereselor tuturor popoarelor, dar corespund, totodată, și dezvoltării generale a economiei, inclusiv a țărilor dezvoltate, cauzei promovării politicii de destindere și colaborare în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice). Considerăm că în această direcție un rol deosebit revine Organizației Națiunilor Unite și acordăm o mare importanță pregătirii temeinice a sesiunii speciale a A- dunării Generale a O.N.U. din a- cest an consacrată problemelor subdezvoltării și noii ordini economice internaționale.Soluționarea problemelor complexe care confruntă astăzi omenirea impune intensificarea eforturilor pentru democratizarea relațiilor internaționale, asigurarea participării active, în condiții de deplină egalitate, la viața internațională, a tuturor statelor, și îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, care pot și trebuie să-și spună tot mai ferm cuvîntul și să participe acțiv la soluționarea tuturor problemelor în interesul politicii de independență națională, de destindere și pace. (Aplauze pu
ternice).Contribuind activ la promovarea întregii politici de pace și colaborare a partidului și statului nostru, Frontul Democrației și Unității Socialiste trebuie să-și dezvolte si să-și întărească continuu legăturile, contactele și conlucrarea cu organizațiile similare din străinătate, cu diferite organizații politice, să acționeze tot mai strîns împreună cu acestea, cu toate forțele progresiste, democratice, pentru instaurarea pe continentul nostru și în întreaga lume a unui climat de pace șl securitate, pentru dezarmare, pentru făurirea noii ordini economice internaționale, pentru înfăptuirea năzuințelor și aspirațiilor tuturor națiunilor de a trăi într-o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră. Cu toată gravitatea situației internaționale actuale, avem convingerea că stă în puterea maselor populare de pretutindeni/ a popoarelor, ca, acționînd unite, cu toată fermitatea, să spună un NU„ hotărît politicii de forță, să spună un NU hotărît politicii de înarrfiare, să 

spună un NU hotărît politicii de revenire la „războiul rece" și să asigure triumful politicii de independență națională, de destindere, de dezarmare și' de pace ! (A- 
plauze, urale îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

Stimați tovarăși și prieteni,Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste este chemat să ia hotărîri deosebit de importante pentru ridicarea pe un plan superior a activității sale, pentru afirmarea tot mai puternică a rolului ce-i revine în cadrul sistemului nostru democratic, în viața social-politică a țării. Sînt convins că dezbaterile Congresului se vor desfășura într-un spirit de înaltă responsabilitate — critic și autocritic —' că hotărîrile ce vor. fi a- doptate vor da glas voinței unanime a poporului nostru, a tuturor cetățenilor patriei de a acționa în strînsă unitate pentru realizarea politicii interne și externe a partidului și statului, pentru înfăptuirea cu succes în viață a luminosului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate'și înaintare fermă a României spre comunism. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).Să unim tot mai strîns forțele întregului popor, inițiativa și spiritul revoluționar al tuturor oamenilor mun'cii din patria noastră — muncitori, țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, români, maghiari, germani și de alte naționalități — și, sub conducerea Partidului Comunist Român, forța conducătoare a întregii noastre națiuni, să asigurăm îndeplinirea exemplară în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea, ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, întărirea continuă a forței sale materiale și spirituale, a independenței și suveranității, creșterea bunăstării întregului popor. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite).în acest spirit, urez succes deplin lucrărilor Congresului nostru! 
(Urale și aplauze puternice. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !". 
Toți participanții la Congres se ri
dică în picioare și ovaționează pu
ternic, într-o atmosferă de puter
nică unitate și vibrant entuziasm^ 
pentru Partidul Comunist Român 
— forța conducătoare a națiunii 
noastre socialiste — pentru unita
tea întregului popor în jurul parti
dului, al secretarului general șl 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu). >' ■
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PAGINA 4 SCÎNTEIA — vineri 18 ianuarie 1980

RAPORTUL
t

privind activitatea Frontului Democrației și Unității Socialiste 
de ia primul Congres și sarcinile ce-i revin în realizarea

PROGRAM DE MĂSURI
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor de deputați 

în Marea Adunare Națională și în consiliile populare
hotărîrilor celui de-al XH-lea Congres al Partidului Comunist 

Român, a Programului Partidului Comunist Român 
de .făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 

și înaintare a României spre comunismCongresul al II-Iea al Frontului Democrației și Unită.ții Socialiste constituie un eveniment cu profunde semnificații pentru viata politică și socială a tării și se inscrie armonios în ansamblul preocupărilor conducerii Partidului Comunist Român, ale secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea continuă a democrației socialiste, intensificarea participării tuturor celor ce muncesc la conducerea societății, în conformitate cu principiul potrivit căruia „socialismul se construiește cu poporul și pentru popor".Congresul nostru are Ioc în condițiile de puternic avînt creator, de largă emulație patriotică și de profundă angajare a tuturor celor ce muncesc in opera de făurire a noii orinduiri sociale, determinate de hotărîrile istorice adoptate de Congresul al XII-lea al Partidului,Comunist Român. Realegerea în fruntea partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu întruchipează’interesele vitale, aspirațiile fundamentale, voința fermă și idealurile cele mai înalte care animă pe toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — întregul popor român, constituie garanția sigură a înfăptuirii Programului partidului, certitudinea că aspirațiile spre progres ale poporului nostru găsesc în persoana sa un încercat conducător, înzestrat ' cu un neobișnuit simț al noului, un neobosit luptător pentru cauza socialismului și comunismului, pentru apărarea păcii în lume.Raportul a scos în evidență faptul că al doilea Congres al F.D.U.S. se întrunește in atmosfera de largă adeziune a cetățenilor țării la propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind crearea organizațiilor proprii ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, care oferă milioanelor de cetățeni ai țării, români, maghiari, germani și de alte naționalități, cadrul organizatoric politico-democratic adecvat de a participa. direct la decizia economică și sodal-politică, de a contribui și mai activ la soluționarea problemelor pe care le implică, în fiecare loc de muncă și în fiecare comunitate umană, mersul înainte me- reu mai accelerat al societății noastre.în termenul scurt care a trecut de la începerea aplicării în viață a acestei importante inițiative politice a secretarului general al partidului, adeziunea largă a maselor de cetățeni a evidențiat cu deosebită tărie justețea instituirii noului cadru organizatoric original și efectiv democratic, faptul că orînduirea noastră socială a realizat, ca una din marile ei cuceriri, formarea și consolidarea conștiinței sociale socialiste în rindul tuturor ca- tegoriilsțr de oameni ai muncii, dorința să se afirme în muncă, în viață, în conducerea societății, în înfăptuirea tuturor deciziilor. Aproape 2,5 milioane de cetățeni, muncitori, țărani, oameni ai. muncii din toate categoriile sociale, de la orașe și sate, din care mai mult de jumătate femei, s-au înscris ca membri individuali in ceie peste 32 00U organizații proprii ale Frontului Democrației șl Unității Socialiste in întreprinderi, instituții, cartiere și la sate.în continuare, raportul a scos în evidență realizările de prestigiu obținute in activitatea Frontului Democrației și Unității Socialiste în perioada care a trecut de la primul său Congres. în cadrul F.D.U.'S., consiliile teritoriale, organizațiile componente și-au sporit rolul in societate, au desfășurat o activitate plină de roade pentru progresul de ansamblu al țării. în cadrul Consiliului Național al Frontului, al Biroului său Executiv au fost dezbătute, in această perioadă, cu participarea reprezentanților tuturor organizațiilor obștești, profesionale și politice componente, proiectele -documentelor fundamentale care au conturat chipul de azi al țării și au prefigurat înfățișarea ei de mîine. Conform atribuțiilor ce-i revin prin Constituția țării, F.D.U.S. a organizat alegerile pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare, a prezentat platforma electorală, a propus candidați! de deputați și a vegheat ca aleșii poporului să-și îndeplinească mandatul încredințat de alegători. Totodată, Consiliul Național al Frontului, Biroul său Executiv au făcut propuneri și și-au spus cuvîntul cu privire la alegerea președintelui Republicii, a primului ministru al guvernului. Plenarele Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste au adoptat o serie de hotărîri proprii, de natură să asigure participarea activă a organizațiilor sale și mobilizarea tuturor forțelor social-politice ale tării la înfăptuirea sarcinilor în industrie și agricultură, în dezvoltarea social-edilitară a looa- lităților, în domeniul democrației participative, in realizarea programului ideologic al partidului.Consiliul Național al F.D.U.S., Biroul Executiv au organizat, de asemenea, un număr important de manifestări la nivel național, printre Care Congresul educației politice și al culturii socialiste, Consfătuirea pe problemele controlului oamenilor muncii. Consiliul Național al Frontului, Biroul său Executiv au analizat, în același timp, o serie de pro

bleme de deosebită însemnătate pentru transpunerea în viață a hotărîrilor de partid și a legilor țării.Cele 12 622 organizații sătești ale Frontului, create începînd din 1975 din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, au reușit să acționeze în tot mai mare măsură ca forumuri reprezentative ale obștii, să realizeze, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, participarea activă a consiliilor din mediul rural la viața politică, economică, culturală și social-gospodărească.Raportul a scos în evidentă că în prezent funcționează 46 069 echipe de control, care cuprind 186 742 membri din rîndul celor mai buni muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri, medici, juriști, țărani, cadre didactice, pensionari, gospodine, precum și specialiști din domeniile în care se exercită controlul ; numărul unităților cuprinse In control a ajuns Ia 144 770. Organizat direct de Consiliul Național al F.D.U.S., împreună cu Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice șl Sociale, controlul oamenilor muncii s-a desfășurat cu participarea efectivă a organizațiilor de masă și obștești sporindu-și contribuția la respectarea și traducerea în viață a hotărîrilor de partid și a legilor tării, la dezvoltarea opiniei de masă împotriva neajunsurilor, la întărirea spiritului de disciplină și comportare civilizată a personalului muncitor din unități, la înfăptuirea politicii partidului de îmbunătățire continuă a condițiilor de muncă și de viată ale populației.în perioada care a trecut de la primul Congres al Frontului Unită-
Text prescurtat

ții Socialiste, s-a desfășurat o amplă activitate ideologică și politico-edu- cativă pentru educarea și formarea omului nou, pentru afirmarea deplină în viață a normelor eticii și echității socialiste. Frontul Unității Socialiste a organizat, sub conducerea și cu sprijinul organizațiilor de partid, în sistemul propriu de informare politică a oamenilor muncii din cartiere și de la sate, necuprinși in învăță- mintul de partid și al Uniunii Tineretului Comunist, peste 23 750 cercuri, cu peste 1 417 660 membri. După cum se știe — se arată în raport — s-a hotărît ca în acest an de învățămînt politic să se studieze documentele celui de-al XII-lea Congres al partidului. în direcția diversificării șl adîndrii formelor de educație socialistă a oamenilor muncii, Frontul Democrației și Unității Socialiste poate și trebuie să asigure cadrul prielnic unui dialog larg și permanent cu masele, o adevărată tribună 
a democrației, in care toți cetățenii din fiecare așezare a țării să poată afla" răspuns deschis, competent, la problemele care-i preocupă.F.D.U.S., toate organizațiile de masă și obștești componente au desfășurat o mai largă activitate de răs- pindire a cunoștințelor științifice și tehnice, de lărgire a orizontului de cunoaștere al întregului popor." A fost reorganizată activitatea Comisiei centrale și a oomisiilor locale pentru răspindirea științei și tehnicii, s-a stabilit o modalitate eficientă de conlucrare cu ministere și instituții de specialitate. ’Frontul Democrației și Unității Socialiste, toate organizațiile sale au participat la Festivalul național „Cîntarea României", festivalul muncii și al creației, amplă manifestare educativă, politico-ideologică și cul- tural-artistică, care a pus in mișcare milioane de muncitori, țărani, intelectuali, militari, elevi și studenți, precum și pe toți creatorii și interprets profesioniști din domeniul literaturii, muzicii, artelor plastice și spectacolului, oferindu-le posibilitatea de a-și afirma cu pasiune talentul, vocația creatoare, dorința de a-și aduce contribuția la promovarea valorilor autentice de profundă semnificație revoluționară, etică și patriotică, la inflorirea continuă a vieții materiale și spirituale a poporului nostru.Raportul a evidențiat apoi activitatea desfășurată în domeniul educației fizice și al sportului, al organizațiilor de Cruce Roșie, ca și în alte domenii. De asemenea, a fost prezentată activitatea publicațiilor proprii ale F.D.U.S. în munca noastră — s-a subliniat în raport — au persistat o serie de deficiențe : baza materială de care dispunem, dar mai ales forțele umane, competențele și capacitățile creatoare ale membrilor organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste nu au fost, in suficientă măsură,’ unite și folosite pentru obținerea unei noi calități, în nobila acțiune de făurire a personalității omului nou al societății noastre socialiste. în viitor, este necesar ca adunările periodice ale tuturor organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste să se manifeste ca tribune de exprimare a cetățenilor in problemele generale ale localităților, de criticare a neajunsurilor, 
a actelor ce contravin legilor, norme

lor eticii și echității socialiste, de stabilire a unor soluții juste, care să determine o acțiune amplă și eficientă a tuturor pentru progresul continuu al întregii țări.Raportul a evidențiat că In pregătirea Congresului al II-lea al Frontului, în întreaga țară au avut loc, în perioada 1 decembrie 1979-12 ianuarie 1980, adunările generale sătești și conferințele comunale, orășenești, municipale și județene ale Frontului Democrației și Unității Socialiste. Adunările și conferințele au analizat activitatea desfășurată în ultimii cinci ani, au dezbătut sarcinile ce le revin pentru realizarea planului în profil teritorial pe anul 1980 și au adoptat măsuri pentru perfecționarea în continuare a întregii activități a consiliilor. în consiliile locale, numărul membrilor a- trașl în activități a ajuns la aproape 400 000, cei mai buni cetățeni aducîn- du-și contribuția în comisiile pe domenii de activitate, 73 la sută dintre aceștia fiind nemembri de partid.La alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională și consilii populare, ce vor avea loc la 9 martie, Frontul Democrației și Unității Socialiste va prezenta candidați. în baza criteriilor de reprezentare va spori numărul circumscripțiilor electorale, acestea ajungînd la 369. în 45 la sută dintre acestea, adică în 166, vor fi depuse două candidaturi, iar în 10 la sută, adică în 37, cîte trei candidaturi pentru fiecare loc de deputat în Marea Adunare Națională. Va crește numărul circumscripțiilor electorale ale consiliilor populare teritoriale în care se vor depune mal multe candidaturi, ajungîndu-se la 95 la sută la cele comunale. O deosebită importanță pentru activitatea Frontului o reprezintă și faptul că 1 s-a încredințat sarcina de a depune direct candidaturi din rîndui membrilor organizațiilor proprii. Și cu acest prilej, Frontul Democrației și Unității Socialiste va face proba maturității sale politice și, sub conducerea Partidului Comunist Român, va asigura o intensă activitate politică și organizatorică pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei electorale, aducînd o contribuție responsabilă la alegerea, în organele supreme și locale ale puterii și administrației de stat, a celor mai capabili și harnici cetățeni, oameni de frunte ai societății noastre, care prin activitatea lor au dovedit că militează pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, care își consacră întreaga capacitate și putere de muncă înfloririi patriei socialiste. 'Frontul Democrației șl Unității Socialiste, toate organizațiile sale — subliniază raportul — însușindu-șl întru totul politica externă a partidului, indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, consideră că această politică corespunde în cel mal înalt grad intereselor vitale ale poporului nostru, cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în lume. în prezent, Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste are relații cu aproximativ 80 de mișcări politice din țări de pe toate continentele, precum și cu numeroase personalități ale vieții sociale. Primirea unui număr important de delegații de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a conferit o semnificație politică majoră acțiunilor de relații externe ale Consiliului Național al Frontului Democrației șl Unității Socialiste și a deschis perspective largi pentru intensificarea raporturilor cu organismele politice respective, pentru extinderea pe multiple planuri a colaborării dintre țara noastră și țările reprezentate, pentru întărirea cauzei generale a progresului și păcii în lume.In spiritul Programului partidului, al hotărîrilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, Frontul Democrației și Unității Socialiste, organizațiile sale vor milita cu toată fermitatea pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, pentru amplificarea raporturilor României cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu toate țările care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, vor lărgi și adinei necontenit colaborarea cu organizațiile politice din aceste țări, cu mișcările de eliberare națională, vor acționa în forurile și la întîlnirile internaționale, pentru soluționarea, într-un chip’nou, în interesul popoarelor, al cauzei păcii și progresului, a tuturor problemelor cu care este confruntată lumea de azi.Frontul Democrației și Unității Socialiste se angajează solemn, în fața partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a întregii națiuni, a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, să acționeze cu deplină și înaltă responsabilitate și patriotism revoluționar pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres al partidului, pentru a face din România socialistă o țară mereu mai prosperă, mai înfloritoare și puternică, asigurînd înaintarea ei fermă pe drumul luminos al societății socialiste și comuniste.

Activitatea politică și organizatorică din campania electorală desfășurată sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, va avea ca obiectiv central mobilizarea amplă a tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Ro; mân, pentru realizarea și depășirea obiectivelor întrecerii socialiste, în vederea transpunerii cu succes în viață a prevederilor planului pe anul 1980, a ridicării pe o treaptă nouă, calitativ superioară a activității din toate domeniile de activitate.în întreprinderile industriale, în unitățile de construcții și în cele de transporturi, o deosebită atenție se va acorda îndeplinirii și depășirii planului, creșterii gradului de utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, creșterii productivității muncii, ridicării continue a nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerii cheltuielilor de producție, a consumurilor de matșrii prime și materiale, de combustibil și energie, gospodăririi judicioase a tuturor resurselor materiale și valorificării pe scară largă a resurselor locale, realizării planului de export, creșterii competitivității produselor, valorificării avantajoase a mărfurilor pe piața externă, reducerii continue a importurilor, aplicării ferme a noului mecanism economico-fi- nanciar, întăririi continue a auto- conducerii și autogestiunii.La sate, In unitățile agricole, obiectivul central al muncii politice și educative trebuie să-1 constituie calitatea superioară a tuturor lucrărilor pe baza cerințelor științifice în vederea obținerii unor producții sporite la toate culturile, precum și în zootehnie.în institutele de cercetare, proiec

■ Joi, 17 ianuarie, au început în Capitală lucrările celui de-al II-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, în prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului.Acest forum național larg reprezentativ, moment de marcantă semnificație în viața politică a tării, expresie pregnantă a unității și coeziunii întregului nostru popor, este primul eveniment politic 'de mare anvergură desfășurat în perioada de după istoricul Congres al XII- lea al Partidului Comunist Român. El se desfășoară în atmosfera de puternică efervescență creatoare, de participare dăruită a tuturor oamenilor muncii în vederea înfăptuirii exemplare a hotărîrilor Congresului partidului, a Programului de "făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Congresul a fost precedat de o amplă activitate politică și organizatorică, desfășurată pe temeiul propunerilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind îmbunătățirea organizării și perfecționării întregii activități a Frontului Democrației și Unității Socialiste, sporirea rolului său în viața socială a țării. Aceste propuneri s-au bucurat de aprobarea deplină a tuturor oamenilor muncii, de adeziunea largă a milioane de cetățeni, ca membri individuali ai organizațiilor proprii ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, care văd în ele preocuparea permanentă a secretarului gerjeral al partidului pentru crearea unor structuri politico-or- ganizatorice revoluționare, capabile să . răspundă necesităților noii etape de dezvoltare a patriei, însemnată contribuție la unirea, sub conducerea partidului, a forțelor întregului popor în marea operă de ridicare a României pe noi trepte de progres, și civilizație....Ora 9. La sosirea in marea sală a Palatului Republicii, care găzduiește lucrările Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpi- nați cu urale și ovații puternice; Intr-o atmosferă de emoționant elan patriotic și revoluționar, se scandează cu entuziasm „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. Inima națiunii bate în acest ritm, ritmul unității și demnității. Cei prezenți dau din nou expresie sentimentelor de adîncă stimă și prețuire față de partid, fată de secretarul său general, care își dedică, neobosit, întreaga viață progresului țării, bunăstării poporului, creșterii prestigiului patriei socialiste în lume, bărbatul politic ale cărui inițiative 'deschid, de fiecare dată, pagini noi în istoria României.Este intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Luînd cuvîntul, tovarășul Ștefan Voitec a spus :„în numele și din însărcinarea Consiliului Național, declar deschise lucrările celui de-al doilea Congres al Frontului Unității Socialiste, organizat din inițiativa secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Urale, aplauze îndelungate).Este" o cihste deosebită pentru mine de a saluta, cu înaltă stimă și profundă considerație, In numele nostru, al tuturor, delegați și invitați, la acest forum istoric al democrației noastre socialiste, pe cel mai iubit și devotat fiu al ■ națiunii române, conducătorul încercat al destinelor sale, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pe secretarul general al Partidului Comunist Român,președintele Republicii România, președintele Unității Socialiste, pe Nicolae Ceaușescu. (Aplauze,
Socialiste Frontului tovarășul urale,întreaga sală scandează „Ceaușescu— P.C.R. !“).Ne facem o datorie de onoare de

a sublinia, și cu acest prilej, meritele inestimabile pe care le are în fața poporului secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin înalta sa capacitate de sintetizare a noilor fenomene din societatea noastră, de prevedere științifică a evoluției lor, elaborează soluții 

tare se va pune accent pe creșterea rolului științei la progresul general al societății, pe sporirea contribuției oamenilor de știință, a cercetării științifice și al ingineriei tehnologice la introducerea mai rapidă a noilor procese tehnologice, pe valorificarea în mai mare măsură a creației științifice șl tehnice românești. în unitățile de învățămînt a se vor urmări ridicarea continuă a nivelului pregătirii elevilor și studenților, întărirea legăturii dintre învățămînt, cercetare, producție, îmbunătățirea activității educati
Text prescurtat

ve. Uniunile de creatori vor fi antrenate să realizeze noi opere- de înaltă valoare și măiestrie artistică care să reflecte marile transformări revoluționare ce au avut loc în țara noastră, perspectivele minunate ce se deschid poporului în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămîntul românesc, în întîmpinarea alegerilor de depu- tați se vor' iniția largi acțiuni de masă pentru 'realizarea prin muncă patriotică, la orașe și sate, a unor lucrări edilitare și gospodărești de înfrumusețare a localităților.în perioada campaniei electorale se va intensifica munca politică și ideologică, pentru popularizarea problemelor politicii interne și externe a partidului și Statului, realizărilor remarcabile obținute în acești ani în dezvoltarea economiei naționale, în creșterea neîntreruptă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Se vor prezenta pe larg politica partidului și statului de continuă dezvoltare a democrației, de afirmare a personalității umane, 
Prima zi a lucrărilororiginale adecvate realităților patriei noastre, asigurînd perfecționarea continuă a organizării și conducerii societății. în acest sens, propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste in viața so- cial-politică 'a României și îmbunătățirea organizării lui — care dau substanță politică documentelor al'late pe masa de lucru a Congresului — reprezintă un aport decisiv la adincirea democrației socialiste, la afirmarea plenară a oamenilor muncii în conducerea societății, la întărirea continuă a coeziunii moral-po- litice a întregului nostru popor. (Aplauze).Congresul nostru își desfășoară lucrările în atmosfera de puternică emulație politică, de intens avînt patriotic, generate de Congresul al XII- lea al Partidului Comunist Român. Fără îndoială că prin problematica bogată aflată la ordinea de zi, prin hotărîrile pe care le va adopta Congresul va stimula și mai mult energiile și inițiativele creatoare ale oamenilor muncii pentru realizarea obiectivelor insuflețitoare stabilite de Congresul al XII-lea al partidului pentru a asigura creșterea viguroasă a potențialului economic al societății noastre, înflorirea și mai puternică a învățămîntului, științei, artei, culturii, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.La lucrările Congresului participă 2 817 delegați și 425 invitați, veniți din toate județele țării, reprezentînd organizațiile " de partid, organizațiile proprii și organizațiile componente ale Frontului, toate categoriile sociale ale țării, muncitori, țărani, intelectuali, activiști de partid, de stat și ai organizațiilor de masă și obștești, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, români, maghiari, germani și de alto naționalități, reprezentanții tuturor forțelor sociale ale națiunii noastre socialiste.Aducem un salut călduros tuturor delegaților și invitaților prezenți la Congres.Salutăm, de asemenea, pe șefii misiunilor diplomatice acreditați la București, prezenți la lucrările Congresului nostru".în continuare, delegații au ales, în unanimitate, prezidiul Congresului, din care fac parte tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, Ilie Verdeț, Elena Ceaușescu, Iosif Banc, Virgil Cazacu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Cornelia Filipaș, Alexandrina Găinușe, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Aneta Spornic, Ștefan Voitec, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Marin Vasile, Constantin Arseni, Teodora Avram, Constantin Baltă, Floarea Barbu, Radu Beligan, Mariana Beliș, Imre Benczc, Doina Benea, Maria Bobu, Constantin Boș- tină, Maria Bradea, Petre Brîncuși, Constanta Ciontu, Petru Ciubotaru, Simion Cotoi, Virginia Crețu, Cristina Darie, Aurelia Dănilă, Tamara Do- brin, Emil Drăgănescu, Mihai Dulea, Constantin Dumitru, Eduard Eișen- burger, Ana Floroiu, Gheorghe Gal, Pantelimon Găvănescu, Ludovic Gyu- lal, Teodor Haș, Mineta Ianopol, Milan Iovanovici, Ion Irimescu, Elisave- ta Jicărean, Virgil Joica, Ladislau Kaparnyai, Eugen Kolcza, Petre Lun- gu, George Macovescu, Oswald Meltzer, Florica Marin, Florian Mican, Gheorghe Mihoc, Ștefan Mitu, Justin Moisescu, Genovlca Munteanu, Andrei Neagu, Valeria Negoiță, Anicu- ța Panciu. Mariana Pândrea, Ion Pîr- van, Valeria Petcu, Gheorghe Petrescu, Mihai Petrovici, Ion Popescu- Puțuri, Petru Popi, Gheorghe Roșu, Ioana Sandu, Ion Sasu, Ileana Soi- mușan, Teodor Stan, Ion Șerban, Florica Toma, Ana Turcu, Iosif Uglar, Gheorghe Vulpe.Au fost alese, de asemenea, celelalte organe ale Congresului: Comisia de validare și Secretariatul Congresului.Din Comisia de validare fac parte tovarășii: Dumitru Bănică, Bela Cse- resnyes, Constantin Dinu, Petru E- nactie, Constantin Flitan, Maria Gheorghe, Mihai Hîrjău, Ștefan Hor- zoi, Nicolae Mărculescu, Ana Moldovan, Larisa Munteanu, Elena Peter, Elisabeta Stătescu, Gheorghe Vătuiu, Constantin Zamfir.Secretariatul Congresului este format din tovarășii: Iosif Uglar, Vasilo 

drepturile, îndatoririle șl libertățile constituționale de care beneficiază toți cetățenii patriei noastre, fără nici un fel de discriminare, politica națională justă a partidului și statului nostru, principiile eticii și echității socialiste.Un loc deosebit 11 va ocupa sublinierea rolului și contribuției hotărî- toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la conceperea și înfăptuirea întregii politici interne 
șl externe a partidului și statului nostru, la obținerea marilor victorii cu care poporul .nostru se prezintă la aceste alegeri, la înfăptuirea Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Se va asigura, totodată, cunoașterea Manifestului Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, adoptat de cel de-al II-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, consiliile județene vor sprijini ziarele centrale și locale, emisiunile de radio și televiziune, toate-mijloacele de informare în masă în realizarea de rubrici speciale consacrate popularizării succeselor obținute în perioada de la alegerile precedente si perspectivelor deschise de cel de-al XII-lea Congres în toate domeniile de activitate.Asociațiile oamenilor de știință, cultură, artă, uniunile și asociațiile de creatori, cadrele didactice, celelalte organizații de masă și obștești din

Carp, Nicu Ceaușescu, Trandafir Co- cârlă, Maria Drîngă, Aurel Duca, Maria Ghiucă, Gheorghe Leucuța, Nicolae Mihalache, Octavian Paler, Stan Soare.A fost adoptată apoi, în unanimitate, ordinea de zi a Congresului:1. Raport privind activitatea Frontului Democrației și Unității Socialiste de la primul Congres și sarcinile ce-i revin în realizarea hotărî- rilor celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.2. Programul de măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor generale de deputați in Marca Adunare Națională și consiliile populare.3. Proiectul Manifestului Frontului Democrației și Unității Socialiste pentru campania electorală în alegerile generale de deputați pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare.4. Unele modificări ale Statutului Frontului Democrației și Unității Socialiste.5. Alegerea președintelui Frontului Democrației și Unității Socialiste.6. Alegerea Consiliului Național ai Frontului Democrației și Unității Socialiste.7. Conferința pe țară a organizațiilor democrației și unității socialiste de alegere a Comitetului Central.Congresul a aprobat, de asemenea, Regulamentul privind desfășurarea lucrărilor, care prevede ședințe plenare, activități în șase comisii de lucru, precum și Conferința pe țară a organizațiilor democrației și unității socialiste.Cele șase comisii pe domenii de activitate sînt următoarele:Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce revin Frontului Democrației și Unității Socialiste din hotărîrile Congresului al XII-lea al P.C.R. în dezvoltarea accentuată a industriei, construcțiilor și transporturilor, în realizarea unei calități superioare a produselor și introducerea în producție a cuceririlor revoluției teh- nico-științîfice contemporane; Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce revin Frontului Democrației și Unității Socialiste din hotărîrile Congresului al XII-lea al P.C.R. în realizarea programului de dezvoltare și modernizare a agriculturii ; Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce. revin Frontului Democrației și Unității Socialiste în organizarea controlului oamenilor muncii, în îmbunătățirea funcționării comerțului și serviciilor publice; în realizarea programului de creștere a nivelului de trai și de ridicare continuă a calității vieții; Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce revin Frontului Democrației și Unității Socialiste în educarea socialistă, revoluționară a tuturor cetățenilor patriei; Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce revin Frontului Democrației și Unității Socialiste, organizațiilor sale în dezvoltarea continuă a democrației socialiste și perfecționarea metodelor de antrenare a maselor largi de cetățeni la înfăptuirea politicii partidului; Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce revin Frontului Democrației și Unității Socialiste în promovarea- și realizarea politicii externe'a partidului și statului.în continuarea lucrărilor a fost aleasă Comisia de redactare a proiectului de rezoluție și a, celorlalte documente ale Congresului, alcătuită din tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, președintele comisiei. Ștefan Andrei, Gheorghe Badea, Bogdan Bălăuță, Niculina Becea, Maria Bobu, Ecate- rina Brisț, Maria Bucnar, Iacob Caius, Ileana Colesnicencu, Nicolae Chipăilă, Marcela Ciupercă, Ștefan Constantinescu, Nicolae Croltoru, Zoița Crișan, loan Cucu, Margareta Cucu, Dumitru Culcsr, Elena Dem- binschi, loan Deaconu, Iulian Dinu, Tamara Dobrin, Geza Domokos, Marin Dragnea, Eugenia Drăgolici, Iuliu Fcjes, Ancu Glăvan, Ioana Ion, Mircea Jampa, Gabor Kozsokar, Angelica Manole, Aurelian Marin, Adalbert Militz, Constantin Mitea, Ștefan Mo- cuța. Doina Muntean, Elena Nae, Con

cadrul Frontului Democrației șl Unității Socialiste vor mobiliza toate mijloacele de care dispun pentru a asigura un larg program de acțiuni cultural-artistice, cu un bogat conținut educativ și cu forță deosebită de inrîurire a maselor de oameni ai muncii.Lucrările pregătitoare alegerilor se vor desfășura în întreaga tară sub egida Frontului Democrației și Unității Socialiste. în acest sens, programul prevede măsurile de ordin organizatoric și politic ce urmează a fi luate de F.D.U.S. cu privire, la constituirea comisiilor electorale, delimitarea circumscripțiilor electorale, organizarea secțiilor de votare, depunerea candidaturilor, !n- tîlnirile dintre candidați și alegători șl alte activități necesare bunei desfășurări a alegerilor de Ia 9 martie. Consiliile teritoriale ale F.D.U.S. vor urmări modul în care sînt rezolvate propunerile făcute de cetățeni în cadrul campaniei electorale. ( V";în perioada organizării și ’'desfășurării alegerilor generale de deputați în Marea Adunare Națională șl în consiliile populare. Frontul Democrației și Unității Socialiste va face proba maturității sale, .politice. Sub conducerea Partidului 'Comunist Român va desfășura o intensă muncă politică și organizatorică pentru realizarea în bune condiții a campaniei electorale, aducînd o contribuție responsabilă la alegerea, in organele supreme și locale ale puterii de stat, a celor mai. capabili si harnici cetățeni, care în întreaga lor activitate au dovedit că militează neabătut pentru înfăptuirea Programului partidului pentru înflorirea și înălțarea patriei noastre pe noi culmi ale civilizației materiale și spirituale socialiste.

stantin Nițescu, Augustin Pop, Dumitru Popescu, Maria Prepeliță, Ion Raicu, Ilie Rădulescu, Elena Rancea- nu, Iovan Roșescu, Ion Stoian, Aurelia Stoica, Ibolya Szatmary, Dumitru Ștefăncscu, Vaier Tămaș, Simion Ti- han, Doina Trăistaru, Iosif Tripșa, Tiberiu Varga, Violeta Zamfirescu.De asemenea, â fost aleasă comisia Care urmează să pregătească și să prezinte Congresului propunerile nominale de candidați pentru Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Din comisie fac parte tovarășii : NICOLAE CEAUȘESCU, președintele comisiei, Mihaela Andreescu, Constantin Arseni, Iosif Banc, Alexandru Bărbă- cioru, Aurel Blaga, Elena Bleahu, Petre Brîncuși, Elena Ceaușescu, Elena Chiriță, Ion Cumpănașu, Vasile Dancoș, Petre Dănieă, Constantin Dăscălescu, Miu Dobrescu, Tamara Dobrin, Emil Drăgănescu, Alexa Dră- ghiță, Constantin Dumitru, Eduard Eisenburger, Tudorache Enciu, Ana Găman, Pantelimon Găvănescu, Mihai Gere, Petru Giurgea, Ion Grădinara, Ion Grecoiu, Iosif Guga, Olga Horșia, Vasile Husar, Tudor Ionescu, Toma Ivan, Elisabeta Izvor, Maria Laiu, George Macovescu, Cornelia Manoliu, Gheorghe Mateescu, Viorel Mărgineanu, Ștefan Mocuta, Emil Moldovan, Ion Morar, Ana Mureșan, Margareta .Năstase, Nicolae Neacșu, Gcorgeta Nicolae, Mihai Nistor, Mo- zes Papp, Steluța Paraschiv, Marcela Pitiș, Vasile Podașcă, Vasile Popa, Suzana Saivan, Nicolae Sandu, Nasta- sia Savin, Heinrich Schencher, Dumitru Sofian, Vasile Suciu, Iosif Szasz, Iosif Uglar, loan Ursu, Măriți Vasile, Eugen Vișan, Ghizela Vla\ Mihail Zangor, Richard Winter.în aplauzele și ovațiile celor prezent! a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secr8to general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste.Urmărită cu cea mai mare atenție, cu deosebit interes, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost în dese rinduri subliniată cu îndelungi aplauze, cu urale și ovații.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a terminat. Cel prezenți au ascultat ultimele cuvinte ale discursului în picioare, aplaudînd furtunos, ovaționînd puternic „Ceaușescu și poporul !“, exprimînd astfel sentimentele națiunii noastre.

★în partea a doua a lucrărilor ședinței de dimineață, conduse de tovarășa Cornelia Filipaș, s-a trecut la dezbaterile generale asupra problemelor înscrise la ordinea de zi, precum și a documentelor difuzate în prealabil în scris delegaților.Au luat cuvîntul tovarășii Petre Lungu, -delegat al județului Hunedoara, Nicolae Florea, delegat al municipiului București, Angela Sincu, delegat al județului Olt, Aurel Duca, delegat al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Elișaveta Jicărean, delegat al județului Alba, Constantin Lefter, delegat al județului Galați, Constantin Arseni, delegat al municipiului București, Maria Chiroșca, delegat al județului Suceava, Gheorghe Leucuța, delegat al județului Timiș, Ion Tutunaru, delegat al județului Gorj, Elena Peter, delegat al județului Cluj, George Macovescu, delegat al Uniunii scriitorilor, Virginia Crețu, delegat ,al județului Dolj, Victor Sahini, delegat al Asociației oamenilor de știință București, Maria Laiu, delegat al județului Arad, Ion Pîrvan, delegat al județului Dîmbovița, Gheorghe Roșu, delegat al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum.în continuare, Congresul a votat în unanimitate componența numerică a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Din viitorul consiliu vor face parte 537 membri.După-amiază, lucrările s-au desfășurat in cele șase comisii de lucru ale Congresului.Tot în cursul după-amiezei a avut loc Conferința pe țară a organizațiilor democrației și unității socialiste.Lucrările Congresului continuă.
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De la această înaltă tribună, sublinia în cuvîntul său tovarășul 
Petre lungo, dele§at al organizației județene Hunedoara, exprim acordul deplin al oamenilor muncii, al delegaților din județul Hunedoara față de bogăția de idei cuprinsă în expunerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul nostru, expunere în care regăsim, într-o admirabilă sinteză, profund științifică, esența democrației noastre socialiste, perspectivele aplicării ei in toate domeniile vieții politice, economice și sociale din patria noastră.Potrivit concepției novatoare care lărgește și întărește atribuțiile acesr tui larg organism democratic, este intr-adevăr mult mai adecvată denumirea de Front al Democrației și Unității Socialiste, propusă de secretarul general al partidului, pe care ne-o însușim integral. Aprobăm cu toții documentele Congresului, care demonstrează capacitatea de analiză profundă, clarviziunea secretarului general al partidului, conferindu-le 
o inestimabilă valoare teoretică și practică in procesul transformării revoluționare a societății noastre.Muncitorii hunedoreni dau cea mai înaltă apreciere măsurilor initiate de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu pentru perfecționarea și adincirea democrației socialiste, lărgirea cadrului organizatoric de participare tot mai largă a tuturor cetățenilor țării la conducerea treburilor obștești, la dezbaterea și înfăptuirea hoi^’îrîlor de partid și de stat care privaic’făurirea viitorului luminos al popofului.Cei peste 60 000 cetățeni cuprinși pînă în prezent în organizațiile Frontului Democrației și Unității Socialiste din ...județul nostru sînt hotăriți să participe mai. activ și mai intens la viața social-politică a țării, prin- tr-o unire a eforturilor în. realizarea tuturor sarcinilor economice care revin județului în anul acesta și în viitorul cincinal.în continuare, vorbitorul s-a referit la hotărîrea de nestrămutat a organizațiilor Frontului Democrației și .Unității Socialiste din județul Hunedoara, exprimată în adunările generale și conferințele de alegeri, de a-și spori contribuția la utilizarea cu maximum de randament a mijloacelor de producție, la creșterea produc* ției de cărbune, energie electrică, minereuri, metal, .mașini și utilaje pentru industria minieră, materiale de construcții și bunuri de consum, potrivit sarcinilor și exigențelor puse de cel de-al XII-lea Congres al partidului, de către secretarul general al partidului, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în județ.Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitorul în încheiere ■ — că nu vom precupeți nici un efort pentru a determina transformarea calitativă a întregii noastre activități, pentru ca toți oamenii muncii de pe străbunele vetre hunedorene — români, maghiari, germani și de alte naționalități — să-și pună toată puterea lor de muncă și creație în slujba înfloririi patriei socialiste.în spiritul propunerilor dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus 
Nicolae Fierea, dele§at 31 orsa~ nizației municipale București — menite să asigure creșterea rolului Frontului Democrației și Unității Socialiste în viața societății noastre socialiste, ca și al ideilor principiale și practice, cuprinse in cuvîntul dumneavoastră din cadrul lucrărilor prezentului Congres, vă asigurăm, tovarășe secretar general al partidului, că membrii organizațiilor Frontului constituite în întreprinderi și instituții, In unitățile economice și cartierele municipiului București sînt pe deplin hotăriți să acționeze cu toată răspunderea, cu devotament și înflăcărat patriotism pentru realizarea sarcinilor ce le revin, pârticipînd intr-o măsură tot mai activă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, la construirea conștientă și 11- Feră a Vieții noastre noi.După ce a arătat că oamenii muncii din sectorul 1 al Capitalei au realizat, în 1979, suplimentar o producție industrială globală în valoare de 1,1 miliarde lei, vorbitorul a pus în evidență înfăptuirile colectivului de muncă de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie", unde își desfășoară activitatea, care a reușit să realizeze sarcinile prevăzute pe primii patru ani ai cincinalului încă la data de 10 iunie 1979 la producția globală și 1 septembrie la' producția marfă.Sub îndrumarea permanentă a organizației de partid — a spus el — oamenii muncii din întreprinderea noastră și-au intensificat preocuparea pentru asimilarea în fabricație a unor utilaje tehnologice și instalații cu înalte performanțe tehnice, acțio- nind cu convingerea că pot participa într-o măsură sporită Ia echiparea cit mai completă a petrochimiei românești, la diminuarea importurilor și creșterea exportului.Ne sînt cunoscute tuturor sarcinile 

.ce ne revin' în actualul cincinal. Sin- tem, de asemenea, conștienți că, pentru realizarea exemplară a acestor sarcini, este necesar să acționăm cu mai multă fermitate pentru înlăturarea unor deficiențe care mai persistă în munca noastră, să antrenăm într-o muncă intensă toate organizațiile de masă, între care un loc deosebit revine organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste.La începutul cuvîntului său, 
Angela Sinea, Alegată a organizației Olt, a spus : Pentru mine este 
o mare bucurie și prilej de satisfacție participarea la lucrările celui de-al II-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, cel mai cuprinzător și reprezentativ organism politic al poporului, intrucit de față sînt delegați ai tuturor claselor și păturilor sociale din România, fără deosebire de naționalitate, fie că sînt sau nu membri de partid. De aceste adevăruri, de . frumusețea și noblețea lor ne-am convins incă la constituirea organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste in Celeiu, vechea Sucidava, de lingă orașul Corabia.Țăranii cooperatori, bărbați și femei, tineri și bătrîni din localitate cu care am stat de vorbă la depunerea cererilor individuale de adeziune și-au exprimat bucuria pentru faptul că intrînd în organizațiile Frontului Democrației și Unității Socialiste vor avea posibilitatea să participe în mai mare măsură decît oină acum la întreaga viață social-politică 
a țării.Atenția noastră, a tuturor, a spus In continuare vorbitoarea, s-a concentrat asupra modului in care să punem mai bine în valoare pămîntul 

pentru a obține recolte mari, cum să modernizăm activitatea din sectorul zootehnic, cît și cum să cheltuim sumele destinate procesului de producție pentru a realiza o eficiență maximă, pentru a realiza beneficii.Desigur, toate acestea nu vor veni de la sine, ca un dar al naturii. Noi știm că omul, calitățile sale profesionale sint determinante în îmbunătățirea activității economice. De aceea folosim această perioadă de iarnă și la căminul cultural, la sediul C.A.P. am organizat cursuri cu țăranii cooperatori, pentru a le explica tehnologiile ce urmează să le aplicăm ; sint prezentate, de asemenea, .propuneri în legătură cu căile de rentabilizare, cît și cum trebuie să cheltuim pentru a ieși în cîștig la fiecare cultură.Participarea entuziastă a tuturor cetățenilor în cadrul organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub directa conducere a organizației orășenești de partid, la viața economică, socială șl culturală ne îngăduie să privim cu optimism realizarea importantelor sarcini ce ne revin în viitor în cadrul planului de dezvoltare a localității. Punînd continuu la baza activității noastre documentele Congresului al XII-lea, acționînd sub îndrumarea comuniștilor, membrii Frontului Democrației și Unității Socialiste își propun să confirme încrederea ce li s-a acordat, să facă totul pentru o nouă calitate a vieții și triumful civilizației socialiste jn scumpa noastră patrie.Integrate organic șl armonios In Frontul Democrației și Unității Socialiste, sindicatele din țara noastră acționează neabătut pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor ce le revin din documentele Congresului al XII-lea și realizarea planului de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1980, din Programul complex de măsuri adoptat de Plenara Consiliului Central al U.G.S.R. din decembrie 1979 — arăta în cuvîntul său
DUCC!, dele§atuI Uniunii Generale a Sindicatelor.Pe baza unei puternice mobilizări a tuturor oamenilor muncii la întrecerea socialistă, în amplul proces de dezvoltare și modernizare a industriei, uniunile pe ramuri, consiliile teritoriale și comitetele sindicatelor își vor intensifica preocupările în direcția impulsionării mișcării inventatorilor și inovatorilor, a dezvoltării creației tehnico-științifice de masă. Vor acționa * energic, cu și mai multă exigență, pentru aplicarea noului mecanism economico-finan- ciar, întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice, creșterea aportului reprezentanților sindicatelor în organele colective de conducere, pregătirea temeinică' a adunărilor generale, afirmarea unui înalt spirit de răspundere față de gospodărirea avutului obștesc și extinderea inițiativelor muncitorești, folosirea cu înalt randament a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru, economisirea materiilor prime, materialelor, energiei și combustibilului, reciclarea deșeurilor și refolo- sirea materialelor recuperabile.Sub conducerea organelor de partid, conlucrind permanent cu ceilalți factori educaționali din cadrul Frontului Democrației' și Unității Socialiste, sindicatele își vor îmbogăți permanent activitatea politico-educativă și cultural-artistică de masă. Ele vor conferi tuturor acțiunilor din întreprinderi și instituții, ' tuturor manifestărilor desfășurate de formațiile artistice și de cercurile proprii de creație, in Festivalul național „Cîn- tarea României", un tot mai pronunțat caracter politic, revoluționar și mobilizator, aducînd o contribuție tot mai eficientă la educația politică, materialist-științifică, civică și patriotică a oamenilor, pârticipînd tot mai activ, conștient și creator, la înfăptuirea Programului partidului, la înflorirea patriei noastre dragi, Republica Socialistă România.în încheiere, vorbitoiml a spus : „Vă rog să-mi permiteți să încredințez pe toți participanții, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului nostru și al țării, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, că, beneficiind de un cadru larg demdcratic de acțiune și dovedind in întreaga lor activitate spirit revoluționar, fermitate și exigență sporită, sindicatele iși vor perfecționa stilul și metodele proprii de muncă, vor face tot ce depinde de ele, neprecu- pețind nici un efert, pentru ^înfăptuirea neabătută a politicii partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în județul Alba, consiliile locale ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, și-au adus o contribuție importantă la mobiliza- rda tuturor forțelor pentru înfăptuirea în mod exemplar a sarcinilor de plan, pentru realizarea la timp, a o- biectivelor de investiții, pentru punerea în valoare a resurselor materiale și umane existente in diverse localități și unități productive — a menționat in cuvîntul său J|-
CâS'Satî, dele§ata a județului Alba. Ca urmare a muncii responsabile și perseverente a acestora, oamenii muncii din industria județului au îndeplinit prevederile planului pe patru ani cu 45 de zile mai devreme, obținînd o producție suplimentară care depășește 1.8 miliarde lei. Un domeniu important în care consiliile Frontului Democrației și Unității Socialiste s-au afirmat ca buni organizatori îl reprezintă construcțiile de locuințe, la care au fost mobilizați mii de cetățeni, viitori locatari. Totodată, în zona necooperativizată a județului, în Munții Apuseni, consiliile sătești ale Frontului Democrației și Unității Socialiste au organizat numeroase acțiuni, îndeosebi ne linia. sporirii participării țăranilor cu gospodărie individuală Ia asigurarea fondului de stat la carne, lapte, lină, prin contractări și achiziții.O intensă preocupare a manifestat Frontul Democrației și Unității Socialiste pentru a asigura un caracter de masă controlului oamenilor muncii in diverse sectoare. Se cere însă să se acționeze cu o mai mare fermitate pentru intensificarea controalelor și sporirea eficientei acestora, pentru'creșterea combativității echipelor. într-o deplină unanimitate, expresie a voinței unice a tuturor celor ce muncesc pe meleagurile Albei de a face totul pentru. înflorirea socialistă a patriei, membrii organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste, români, maghiari, germani, particinan- ții la conferințele județene, orășenești și comunale, s-au angajat să militeze cu perseverență pentru imprimarea unui spirit revoluționar în 

întreaga lor activitate. Ideile șl tezele cuprinse în expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, reprezintă pentru noi un program concret de acțiune pentru înfăptuirea obiectivelor adoptate de Congresul al XII-lea al partidului.Oamenii muncii de pe marea platformă siderurgică gălățeană, alături de întregul popor, au primit cu deosebit interes propunerile cu privire Ia crearea organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste, la îmbunătățirea acestui organism politic reprezentativ, căruia i s-a acordat o și mai mare însemnătate în viața politică a țării — a precizat 
Constantin Lefcr, delegat al județului Galați. în propunerile cu privire la creșterea rolului Frontului Democrației și Unității Socialiste vedem reflectate înțelepciunea, consecvența revoluționară, marea putere de analiză și sinteză a fenomenelor din societatea noastră socialistă, proprii dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, și, în același timp, capacitatea deosebită de a oferi soluții practice, științifice și originale pentru mersul ferm al întregului popor pe drumul socialismului și comunismului.Cele 186 organizații care au fost create recent in unitățile combinatului nostru, ce cuprind aproape 10 000 de membri, acționează într-un larg front pentru realizarea sarcinilor ce ne revin din planul de dezvoltare economico-socială a țării, pentru mai buna utilizare a imensei avuții ce ne-a fost încredințată spre autoges- tiune și care reprezintă peste 35 miliarde de lei fonduri fixe puse în funcțiune.După ce s-a referit la succesele obținute în județul Galați în anii actualului cincinal, vorbitorul a spus:Consiliul județean, organizațiile Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea organelor de partid, își concentrează atenția asupra mobilizării maselor în obținerea unor rezultate superioare în muncă, pentru folosirea întregului potențial material și uman al județului, pen

Din cuvîntul particîpanților Ia dezbateri
tru introducerea pe scară largă a celor mai noi cuceriri ale progresului tehnic, în vederea realizării exemplare a programului.în încheiere, vorbitorul a spus : Am ascultat cu mult interes expunerea făcută la acest Congres de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sint ferm convins că ea va deschide în fața organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste un larg cimp de acțiune, ne va ajuta să amplificăm și să adîncim munca ce 
o depunem în cadrul acestei vaste organizații democratice, reprezentative și prestigioase. Aduc în fata Congresului profunda recunoștință pe care toți oamenii muncii din cetatea oțelului de la Dunăre o poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru permanenta atenție acordată afirmării plenare a personalității umane a tuturor fiilor patriei, pentru crearea unui autentic și profund democratism în țara noastră. îmi exprim totala adeziune față de politica internațională a partidului și statului nostru, pentru fermitatea cu care acționează in scopul soluționării exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase și a conflictelor dintre state, pentru poziția consecventă și principială expusă în cuvîntul de deschidere la prezentul Congres.Am ascultat cu adîncă emoție modul de abordare a problemelor conducerii democratice a țării formulate de secretarul general al partidului in cuvintarea la prezentul Congres - a spus constantin Arseni, delegat al municipiului București — și. mi-am dat încă o dată seama de înțelepciunea cu care este, fundamentată politica partidului nostru comunist. Ca om de știință- mi-aș permite să observ că această expunere constituie un document de o înaltă ținută analitică și aduce • o importantă contribuție la îmbogățirea teoriei și practicii construirii unei țări clădite pe temelii cu adevărat democratice.Posibilitatea de a activa în organizațiile proprii ale Frontului Democrației și Unității Socialiste ne oferă și nouă, celor care lucrăm pe frontul de măre răspundere al apărării sănătății oamenilor, un vast teren de acțiune în toate domeniile, în măsură să ne angajeze direct, nemijlocit. în rînd cu comuniștii, în ’confruntările de opinii, experiențe, idei pe baza cărora să formulăm propuneri, să- participăm activ la luarea deciziilor celor mai fructuoase în toate problemele de interes național. Frontul Democrației și Unității Socialiste pune în valoare, prin noua structură ă- cadrului său organizatoric, alături de muncitori și țărani, intelectualitatea românească atașată trup și suflet țării, poporului și partidului comunist.Documentele celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român — înscris definitiv în istoria poporului nostru ca un eveniment de excepțională însemnătate — conțin orientări și sarcini hotărîtoare pentru trecerea la o nouă calitate, superioară, în sectorul ocrotirii sănătății. Domeniul nostru de activitate, al celor ce luptăm pentru viață împotriva morții, pentru asigurarea capacității de muncă împotriva invalidității, pentru menținerea vigorii și tinereții națiunii noastre,' face parte integrantă din cel al nivelului de trai material și spiritual. Alături de toți cei care se străduiesc să ridice necontenit calitatea vieții, poporului român, medicii se angajează și ei să-și sporească contribuția lor.Ca luptători pe frontul sănătății omului — cel mai de preț bun al acestui pămint — nu putem să nu ne exprimăm, și cu acest prilej, ’de la tribuna Congresului Frontului Democrației și Unității Socialiste, declina adeziune față de politica sanitară inițiată de partidul nostru.Astăzi, cînd avem, pentru prima dată in istoria țării noastre, un Pro- gram-directivă de cercetare științifică. dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic, este pe deplin posibil să valorificăm superior potențialul de creație de care sîritem capabili, noi, cei din institutele de cercetare, din învățămintul superior medical, din unitățile de asistentă medicală.Cu emoții pornite din adîncul Inimii, doresc să exprim și cu acest prilej, în numele oamenilor muncii de pe meleagurile sucevene, întrea

ga adeziune la propunerile dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privitoare la îmbunătățirea activității Frontului Democrației și Unității Socialiste, a subliniat tovarășa Maria Chiroșca, delegată a județului Suceava. Așa cum reiese și din cuvintarea dumneavoastră Ia acest Congres, adevărat model de profundă și cuprinzătoare analiză a multiplelor1 transformări petrecute în viața politică și socială a țării, Frontul Democrației și Unității Socialiste constituie o nouă și strălucită dovadă a preocupării partidului nostru, de adîncire a democrației socialiste, care asigură participarea fiecărui cetățean al țării la dezbaterea, elaborarea și aplicarea în viață a politicii partidului și statului.Relevind pe larg succesele obținute și sarcinile ce revin în continuare colectivelor de oameni ai muncii, vorbitoarea a spus : Conduse și îndrumate de organele și organizațiile de partid, organizațiile Frontului Democrației și Unității Socialiste din județul nostru vor acorda o atenție sporită realizării ritmice a sarcinilor de plah, ridicării parametrilor calitativi ai produselor, reducerii consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, utilizării optime a capacităților și spațiilor de producție. Organizațiile Frontului Democrației și Unității Socialiste vor contribui, prin controlul oamenilor muncii, la mai buna aprovizionare și .servire a populației, în scopul satisfacerii cit mai operative a solicitărilor cetățenilor, diversificării gamei serviciilor, creșterii gradului calitativ al lucrărilor și sporirii simțului de răspundere și disciplină al lucrătorilor din acest important domeniu de activitate. Ne vom uni eforturile în ampla acțiune patriotică de înfrumusețare și bună gospodărire a localităților județului, contribuind, totodată, la realizarea volumului mare de investiții ce-i revin județului în acest an. 'înfăptuind cu consecvență programele de activitate adoptate, Consiliul municipal Timișoara al Frontului Democrației și Unității Socialiste, organizațiile componente, sub 

îndrumarea permanentă a comitetului municipal de partid, au desfășurat o susținută activitate pentru mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții la îndeplinirea obiectivelor care ne revin în actualul cincinal — a 
spds Gheorghe Leucufa, dele- gat al județului Timiș. Raportăm Congresului că oamenii muncii timișoreni, în patru ani, au realizat suplimentar, față de prevederile inițiale ale cincinalului, o producție industrială de peste 5 miliarde lei. A devenit o "practică curentă organizarea unor schimburi de 'experiență pe ramuri, pe meserii, concursuri și întreceri profesionale, alte forme și metode, menite să ducă la generalizarea ... și valorificarea experienței valoroase, la extinderea celor mai bune metode și procedee .de muncă.Am desfășurat o largă activitate pentru înfăptuirea prevederilor privind creșterea nivelului de trai, material și spiritual al oamenilor muncii. în anul trecut s-au vindut mărfuri cu aproape 100 milioane lei mai mult decît in anul 1978 ; s-a lărgit rețeaua comercială prin construirea a 36 unități. în același timp, prin realizarea sugestiilor și propunerilor oamenilor muncii, în municipiul nostru s-a dezvoltat și modernizat baza materială a transportului in comun, s-a extins rețeaua de alimentare cu apă și de canal cu 18,1 km. S-au organizat acțiuni de popularizare în rindurile masei de ce- • tățeni a obiectivelor de dezvoltare economico-socială in profil teritorial a municipiului 'Și a comunelor aparținătoare, în adunările cetățenești pe circumscripții electorale, în sesiuni comune ale consiliului popular și Consiliului Frontului Democrației și Unității Socialiste în dialoguri cu cetățenii din diferite zone din municipiu și cu colectivele de muncă din unitățile economice, dezbătîndu-se pe larg sarcinile etapei actuale.Pe baza propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, și la noi în municipiu s-au constituit pînă în prezent 423 organizații ale Frontului Democrației și Unității Socialiste în întreprinderi, instituții, cartiere, to- talizind 43 000 membri individuali. Atît în cadrul adunărilor de constituire, cît și al conferințelor de dare de seamă și alegeri premergătoare Congresului nostru, aceste măsuri au fost apreciate în unanimitate ca binevenite, contribuind la crearea cadrului organizat de participare la viața politică a maselor largi de oameni ai muncii — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități — care s-au angajat să muncească cu hotărîre, cu dăruire și pasiune pentru propășirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Exprim adeziunea totală a tuturor minerilor din bazinul carbonifer al Olteniei față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, față de măsurile înțelepte inițiate de cel mai iubit și stimat fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind creșterea rolului Frontului Democrației și Unității Socialiste. în viata social-politică a țării — a spus tovarășul ȚuîunarU, delegat al județului Gorj.în aceste importante hotărîri noi vedem expresia vie a permanentei preocupări a partidului de a crea un larg cadru politic și democratic pentru participarea nemijlocită a tuturor cetățenilor patriei la întreaga viață politică și socială, fapt care întărește și mai mult unitatea de monolit a întregului nostru, popor in jurul partidului. Constituirea organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste. celelalte măsuri aplicate in lumina propunerilor formulate de dumneavoastră, reprezintă pentru noi, mult iubite și stimate tovarășa Nicolae Ceaușescu, o nouă și grăitoare expresie a forței orînduirii noastre socialiste, ridicarea pe o treaptă superioară a democrației.Reprezint, la această înaltă tribună a celui de-al II-leâ Congres al Frontului ‘Democrației și Unității Socialiste, pe cei peste 30 000 de mineri din bazinul carbonifer al Goriului. Sint combainer la unul din fronturile subterane ale minei Lupoaia, din bazinul carbonifer Motru și raportez cu . mîndrie patriotică și adîncă satisfacție că harnicul colectiv al unității 

noastre a îndeplinit exemplar sarcinile de plan pe întregul cincinal în luna august a anului trecut.După ce a trecut In revistă sarcinile ce revin colectivului în viitorul cincinal, vorbitorul a spus : în vederea proiectării și executării unor utilaje cu capacități sporite, adecvate condițiilor de zăcămînt din bazinele Olteniei, propun să se creeze compartimente de cercetare la nivelul întreprinderilor miniere, a căror activitate să fie corelată cu cercetarea constructorilor de mașini. Pe planul activității obștești propun ca organizațiile Frontului Democrației și Unității Socialiste să fie reprezentate permanent în comisiile de evaluare a rezultatelor întrecerii, cetățenești pentru buna gospodărire și Înfrumusețare a localităților.Dind glas gîndurilor șl sentimentelor de înaltă prețuire și recunoștință față de partid, față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Minerul nostru de Onoare, mă angajez, în numele meu și al celorlalți ortaci din Gorj, să luăm parte tot mai activă la viața social-politică și obștească a orașului Motru. Ne angajăm, totodată, să facem totul pentru a spori neîncetat producția de lignit, astfel incit România — patria noastră scumpă — să devină în următorul deceniu independentă din punct de vedere al energiei și combustibilului.Aducind Congresului Frontului Democrației și Unității Socialiste, a întregului nostru popor salutul sincer, cald și devotat al populației maghiare din România, salutul celor peste un milion șapte sute de mii de cetățeni români, care au dovedit și dovedesc prin faptele lor, prin sîr- guința lor, prin consecvența cu care urmează cuvîntul partidului și al secretarului său general, că sînt adevă- rați patrioți ai Roțnâniei, tovarășa 
Peter Elena a spus: Faptele noastre, înfăptuirile noastre comune, ale românilor, ale maghiarilor, ale germanilor si ale celorlalte naționalități sînt absolut grăitoare. Unitatea noastră este construită pe tradițiile istorice, pe tradițiile comune de luptă, 

de suferințe și de aspirații, pe realitățile prezentului — acest prezent al egalității depline, al posibilităților egale de afirmare — și pe garanțiile perspectivelor de viitor. Al viitorului comunist, care se întemeiază pa un plan științific, revoluționar, creator și realist.în continuare, vorbitoarea a spus : Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România socialistă, înființat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului nostru Comunist, întruchipare a politicii naționale juste a partidului nostru, și-a înscris întreaga sa activitate — ca parte componentă a Frontului Democrației și Unității Socialiste — pe linia continuării și consolidării frăției dintre oamenii muncii români și maghiari și de alte naționalități, pe linia mobilizării tuturor forțelor pentru traducerea în viață a politicii Partidului Comunist Român, în slujba fericirii tuturor fiilor patriei. Sintetizînd apoi activitatea desfășurată de consiliu în perioada care a trecut de la primul congres, a prezentat cîteva cifre elocvente pentru politica națională a partidului și statului nostru : în Marea Adunare Națională sint aleși 29 de deputați, iar în consiliile populare 5 255 de deputați din rîndul oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Populația de naționalitate maghiară din țara noastră dispune de 32 publicații editate în limba maternă, într-un tiraj de pesțe 560 000 exemplare la o singură apariție, de 7 ore pe zi emisiuni radio și 180 minute săptămînal programe de televi- . ziune. Totodată, se tipăresc in limba maghiară, anual, peste 300 titluri de carte și manuale școlare în aproape 3,9.milioane de exemplare.Consiliile oamenilor muncii de naționalitate maghiară — a continuat vorbitoarea — participă efectiv la desfășurarea muncii politice și cultural-educative de popularizare a politicii partidului, de formare a conștiinței socialiste și educare a oamenilor muncii în spiritul patriotismului socialist, al unității și frăției întregului popor. O preocupare continuă o constituie explicarea esenței democratice a politicii naționale a partidului și statului nostru și respingerea cu hotărîre a uneltirilor propagandei naționalist-șovine de afară care a încercat zadarnic să semene vrajbă și dezbinare intre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare.Frontul Democrației și Unității Socialiste, în concepția propusă de președintele său, tovarășul Nicolae Ceaușescu — a încheiat vorbitoarea — reprezintă cadrul democratic optim pentru participarea fiecărui cetățean al țării, fără deosebire de naționalitate, de apartenență politică, la dezbaterea și luarea tuturor deciziilor, la traducerea lor în viață, la conducerea efectivă a societății.Frontul Democrației și Unității Socialiste, această largă organizație politică, ’a luat ființă, cu ani în urmă, la inițiativa tovarășului președinte Nicolae Ceaușescu. Scurta ei istorie a confirmat justețea inițiativei și necesitatea existenței unui asemenea for politic intr-o țară ca a noastră, a spus George Macovescu, delegat al Uniunii scriitorilor.Astăzi, cetățenii noștri au o deosebită conștiință politică și se manifestă puternic pe plan social, aceasta fiind o garanție că statul nostru își îndeplinește cu succes sarcinile pe care viața și istoria i le pun în față.Constatînd această situație și sesi- zind importanța ei pentru prezent și pentru viitor, manifestînd incă o dată grija profundă pentru destinele României, ' tovarășul președinte Nicolae Ceaușescu a venit cu o nouă inițiativă, aceea a organizării' Frontului Democrației șf Unității Socialiste într-un asemenea mod, incit, practic să cuprindă pe toți cetățenii acestei țări apți de a avea o activitate politică. Ceea ce ni s-a propus în cadrul expunerii prezentate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu astăzi înseamnă transformarea intr-o realitate organizatorică a unei realități politice.Uniunea scriitorilor din Republica Socialistă România, organizație obștească formată din peste 1 300 de scriitori, parte componentă a Frontului Democrației și Unității Socialiste încă de la fondarea lui, salută și aprobă cu toată convingerea pro

punerile cuprinse în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Tn viitoarea activitate a Frontului Democrației și Unității Socialiste, U- niunea scriitorilor, ca parte componentă a acestui front, va continua să acționeze cu și mai multă energie pentru a contribui la îndeplinirea sarcinilor Frontului. Literatura română, scriitorii, făuritorii ei, își vor face datoria față de patrie, de popor, de partid. Scriitorii din România socialistă, indiferent de limba în care scriu, își vor aduce contribuția, cu bună credință, cu hotărîre, cu dăruire la opera de edificare a socialismului ■in această țară a noastră, la opera de înnobilare a omului prin valorile artei, Vor face toate acestea prin cărțile pe care le scriu — muncă permanentă, de mare răspundere, dar și de mare complexitate. O vor mai face și printr-o serie de acțiuni, printre care se numără : prezența activă la marile aniversări de importanță politică și culturală ; conferințe, colocvii cu cititorii, îndrumarea cenaclurilor și cercurilor literare ; participare masivă la activitatea desfășurată în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", prezența de scurtă sau lungă durată pe șantierele de construcție, în uzine, în organizații agricole, in școli. Rezultatele unor asemenea munci extinse in timp îndelungat nu se fac vizibile imediat, dar ponderea lor se răsfrînge pozitiv în dublu sens : creșterea conștiinței civice, politice, estetice a cititorilor și creșterea conștiinței civice, politice, estetice a scriitorilor, atît de necesară în misiunea pe care partidul le-a încredințat-o.în comuna Dăbuleni, una dintre cele mai mari localități rurale din tară, au găsit un larg ecou propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu privire la creșterea rolului Frontului Democrației și Unității Socialiste în viata social-politică a patriei și îmbunătățirea organizării sale — a spus tovară.șa Virginia Grefa, delG* gată a județului Dolj. Creind 17 organizații ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, care cuprind peste 7 000 de membri, lucrătorii o- goarelor din comuna noastră văd in aceasta o strălucită materializare a adîncirii democrației noastre socialiste, a participării tuturor cetățenilor țării, a întregului popor la conducerea vieții economico-sociale.Tșecind in revistă marile realizări obținute, în primii patru ani ai actualului. cincinal, vorbitoarea a spus : Problemele complexe ale înfăptuirii unei profunde revoluții agrare atît în domeniul bazei tehnico-materiale, cît și in cel al organizării producției de modernizare a agriculturii, ale cooperării în agricultură, ale aplicării noului mecanism economico-finan- ciar în condițiile autogestiunii și autoconducerii in agricultură, precum și programele de dezvoltare a ramurilor și culturilor agricole, sporirii rentabilității producției, toate acestea contribuie la transformarea muncii agricole într-o variantă a muncii industriale.Organizațiile Frontului Democrației și Unității Socialiste acționează' energic la antrenarea tuturor cooperatorilor din comună, alături de cpmu- .niști,.la aplicarea celor mai noi teh- nologii specifice zonei noastre nisipoase,.. în scopul realizării producțiilor pe care ni le-am propuși Totodată, ne-am angajat să acționăm mai energic, pentru ca și din punct de vedere edilitar-gospodăresc localitatea noastră să capete o înfățișare mai prosperă.în încheiere, vorbitoarea a exprimat secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele- mai vii' mulțumiri pentru îndrumările date în cuvîntul rostit de la tribuna Congresului.Parte a efortului de înnoire și perfecționare proprie societății noastre socialiste, activitatea desfășurată de Societatea de Științe Fizice și Chimice, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, a fost axată ferm pe concepția revoluționară inițiată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a integrării organice a în- vățămîntului cu cercetarea și producția - a spus victor Sabini, delegat al Asociației oamenilor de știință. Acționînd î'n această direcție, societatea a urmărit modernizarea predării cunoștințelor de fizică și chimie in invățămîntul de cultură generală și liceu, prin îmbunătățirea conținutului practic al predării acestor discipline și înarmarea elevilor cu cunoștințe menite să le ușureze încadrarea în activitatea pracțico-pro- ductivă.' Se are, de asemenea. în vedere predarea interdisciplinară a științelor, acțiune importantă în formarea specialistului cu orizont larg și cu posibilități de adaptare la mutațiile structurale pe care le aduce progresul considerabil al științei și tehnologiei.Un efort permanent manifestat în cadrai Festivalului național „Cîntarea României" a fost dedicat depistării talentelor, cultivării și promovării lor din rîndul elevilor în cadrul olimpiadelor, care au constituit prilejuri de încurajare a inovației, de cultivare a inteligenței și spiritului creator.Cuvintarea tovarășului Nioolae Ceaușescu,. rostită la deschiderea acestui Congres, ne oferă, cu generozitate și rigoare științifică, uri bogat fond de idei, o inepuizabilă sursă de inspirație pentru îndeplinirea acestui obiectiv calitativ, care să contribuie efectiv la transformarea revoluționară a invățămîntului românesc de toate gradele, la pregătirea, de cadre cu înaltă calificare și specializare.Oamenii muncii din județul Arad — români, maghiari, germani și alte naționalități — toți cetățenii, bărbați și femei, tineri și virstnici, au relevat cu prilejul conferințelor comunale, orășenești, municipală și județeană adeziunea deplină și largul ecou pe care l-au trezit în conștiința lor propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, expresia preocupării permanente a secretarului general al partidului pentru dezvoltarea neîntreruptă a democrației socialiste — a spus în cuvîntul său
LaSUr delegată a județului Arad, încă de la începutul acțiunii de constituire a organizațiilor oroprii ale Frontului Democrației și Unității Socialiste în județul Arad, într-o atmosferă de entuziasm și fermă angajare, un număr impresionant de oameni, de diferite virste și profesii, au făcui cereri de înscriere, astfel încit pe județ au fost constituite pînă acum 789 organizații proprii ale Frontului, care cuprind peste 63 mii cetățeni. Este încă o dovadă care atestă, cu puterea faptelor, că măsurile inițiate de conducătorul partidului și statului ■ nostru, corespund pe deplin celor mai fierbinți năzuințe 

ale oamenilor muncii, cerințelor actualei etape de dezvoltare economico- socială a patriei.Cu prilejul adunărilor generale ale oamenilor muncii, vom dezbate pe larg problemele privitoare la valorificarea superioară a tuturor resurselor de materiale, materii prime, energie și forță de muncă, pentru realizarea unei calități noi, superioare în întreaga activitate economică. întru- cit, cu prilejul constituirii organizațiilor proprii ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, ale conferințelor ce au avut loc, cetățenii au criticat o serie de aspecte legate de valorificarea superioară a resurselor din diferite zone ale județului, s-a trecut la elaborarea unor programe concrete de măsuri, care să ducă la dezvoltarea și extinderea’unor activități cu Caracter industrial în diferite zone ale județului, valorificînd resursele locale de materii prime, materiale de construcții, apele termale și altele.Beneficiind de cadrul organizatoric creat, bazat pe o largă și efectivă democrație, toți cei care muncesc și trăiesc în județul Arad, vor milita pentru ridicarea întregii activități la cotele calitative ale obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului, pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație socialistă și comunistă.Cu deosebită mîndrie patriotică îndeplinesc mandatul încredințat de Conferința județeană Dîmbovița a Frontului 'Democrației șl Unității Socialiste de a exprima în numele tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri totala adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, expusă magistral la Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, ale cărui hotărîri ne-au mobilizat puternic în realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin pentru înfăptuirea obiectivelor fundamentale ale dezvoltării economico-sociale a patriei noastre socialiste — a subliniat tovarășul 
loan Pîrvan, dele§at al județului Dîmbovița.Nutrind profunde sentimente de stimă și recunoștință față de contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la propășirea țării pe drumul luminos al socialismului și comunismului, îmi exprim acordul deplin față de propunerile privind creșterea rolului Frontului Democrației și Unității Socialiste, ca expresie a largului democratism al orin- duirii noastre.în atenția Consiliului județean al Frontului Democrației și U- nității Socialiste stau problemele dezvoltării edilitare și social- culturale a județului. în acest sens s-au inițiat dezbateri largi, acțiuni de consultare a maselor privind sistematizarea, construcția de locuințe și obiective social-culturale, dezvoltarea rețelei sanitare, comerciale și de transport în comun, lărgirea sferei serviciilor publice șl totodată se urmărește rezolvarea propunerilor făcute de cetățeni și mobilizarea maselor la înfăptuirea obiectivelor- stabilite. Ne preocupăm constant de a asigura școlarizarea întregii populații, preșcolară și școlară, la un nivel. calitativ superior.în cadrul județului Dîmbovița acționează un număr însemnat de echi- pe de cpntrpl al oamenilor muncii, care asigură participarea activă a cetățenilor la continua îmbunătățire a activității comerciale, sanitare, la respectarea legilor țării, a normelor de conviețuire. Cadre didactice, oameni de știință și cultură s-au constituit în brigăzi științifice și desfășoară o intensă activitate de ridicare a nivelului de cunoștințe generale, de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii.Subliniind rolul determinant al secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în îmbunătățirea organizării Frontului Democrației și Unității Socialiste, ca dealtfel și în inițierea și promovarea măsurilor celor mai importante care au dus la perfecționarea și dezvoltarea economiei, învățămintului, culturii, a relațiilor internaționale, a tuturor laturilor vieții economico-sociale, ceea ce a făcut că politica partidului nostru să se bucure de aprobare deplină din partea tuturor cetățenilor țării, ca și de o largă apreciere pe plan internațional, tovarășul Gheorghe Roșu,ca repre- zentant al cooperației de consum — largă organizație de masă — a arătat că, la ora actuală, cooperația de consum asigură aprovizionarea cu mărfuri și prestează servicii pentru, mai bine de 13 milioane de locuitori din toate satele și din 200 de orașe cu caracter agroindustrial, centre muncitorești și stațiuni balneare. Aprovizionarea cu mărfuri a populației s-a îmbunătățit continuu ; astfel că în anul 1979 s-au vîndut mărfuri in valoare de peste 46 miliarde lei, cu circa 12 miliarde lei mai mult decît în 1975.Referindu-se apoi la faptul că planul pe 1980 prevede creșteri Însemnate la toți indicatorii, vorbitorul a arătat că in perioada care a trecut de .la constituirea Frontului și, respectiv, de la precedentul Congres al acestuia, cooperația de consum a participat, alături de celelalte organizații componente, la toate acțiunile organizate in acest cadru. Sintem beneficiarii direcți — a arătat el — ai sprijinului acordat de echipele de control ale oamenilor muncii, care, prin controalele efectuate, au contribuit la depistarea unor nereguli, au intervenit prompt pentru înlăturarea a numeroase neajunsuri din unitățile noastre. în spiritul hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, cooperația de consum va desfășura larg munca politico-educativă, activitatea culturală în rîndul cooperatorilor pentru dezvoltarea conștiinței lor socialiste, educarea patriotică, revoluționară.In continuare, vorbitorul a spu.s : Dăm o înaltă apreciere rolului determinant al secretarului general al partidului, , tovarășul Nicolae Ceaușescu,. în elaborarea și înfăptuirea politicii externe românești, politică pusă în întregime în slujba păcii, colaborării și înțelegerii intre popoare, a afirmării plenare a dreptului sacru al fiecărei națiuni de a trăi în libertate, de a fi independentă, de a se bucura de binefacerile progresului și civilizației. Iată de ce ne simțim stăpîniți de un profund sentiment de admirație față de consecvența și fermitatea cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele republicii, a reafirmat și în magistrala sa cuvîn- tare la acest Congres că, și in viitor, guverriul țării va pune la baza tuturor relațiilor noastre internaționale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului riguros al independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne si avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța in raporturile interstatale.
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Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce' revin 
Frontului Democrației și Unității Socialiste 

din hotărîrile Congresului al Xll-lea al P. C. R. In dezvoltarea 
accentuată a industriei, construcțiilor și transporturilor, 

In realizarea unei calități superioare a produselor și introducerea 
In producție a cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane

nologiilor de tip industrial în producția vegetală, modernizarea zootehniei.Toți cei care au luat cuvîntul și-au exprimat hotărirea de a face totul pentru înlăturarea neajunsurilor care se mai fac simțite, exprimînd, în același timp, angar iamentul ferm ca sub conducerea organiza
țiilor de partid să muncească fără preget pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor celui de-al Xll-lea Congres al partidului, a hotărîrilor celui de-al II-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a sarcinilor reieșite din magistrala cu- vintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La lucrările comisiei, conduse de tovarășul NICOLAE CONSTANTIN, au participat 375 delegați și invitați. Au luat cuvîntul : Maria Diaconii, Costică Ojog, loan Ler.deczki, Elena Jurcă, Gheorghe Tîrpe, Gheorghe Andrea, Elena Cercel, Niculescu Gheorghe, Dumitru Ștefănescu, Irina Szabo, Ioan Nastai, Nicoleta Georgescu, Iosif Iri- , mie, Elena C. Lucachi, Gheorghe Kizea, Di- mitrie Jurgeu, Rozalia Lungu, Aurel Blaga, George Mureșan, Petru Ciubotarii, Vasile Coslea, Tiberiu Varga, Nicolae Constanti- nescu, Doina Munteanu, Attila Alfavi, Carol Balogh, Gheorghe Sibișan, Georgeta Dămă- cheanu, Mihai Vichent, Radu Ștefănescu, Arpad Radar, Aurel Chifan, Teacă Lucretia, Imre Bencze, Gheorghe Caniuca, Pavel Copaci, Emir Țugui și Viorica Mihalcea.Intr-o atmosferă entuziastă, caracteristică marilor evenimente politice din viata țării, participanții la lucrările comisiei, și-au exprimat acordul deplin și au dat o deosebită apreciere cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia cel de-al II-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, document de înaltă. valoare științifică, teoretică și practică in care sînt oglindite, în spiritul înaltei exigențe caracteristice secretarului general al partidului, marile realizări obținute de poporul nostru sub .conducerea Partidului Comunist Român în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism. Vorbitorii și-au exprimat, totodată, deplina adeziune față de măsurile inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind creșterea rolului Frontului Democrației și Unității Socialiste. Ei au subliniat că aceste măsuri demonstrează încă o dată preocuparea statornică a secretarului general al partidului nostru pentru adîncirea continuă a democrației socialiste, pentru activizarea politică a maselor largi de oameni ai muncii, pentru întărirea unității social-po- litice a poporului în jurul partidului, pentru lărgirea continuă a sferei de cuprindere a întregului popor la conducerea societății, la înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român.într-o atmosferă de puternic entuziasm delegații la lucrările Comisiei . au susținut realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în

funcția de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, chezășia sigură a înfăptuirii programului partidului de ridicare a României pe noi culmi de civilizație și progres.Cu sentimentul deplinei responsabilități pentru traducerea neabătută în viață a hotărîrilor adoptate de Congresul al Xll-lea, toți cei care au luat cuvîntul s-au referit pe larg la măsurile luate de județe, municipii, orașe, în unitățile economice, pentru realizarea integrală a sarcinilor ce le revin din planul national unic de dezvoltare economică și socială pe ariul 1980 și asigurarea celor mai bune condiții de trecere la înfăptuirea cincinalului viitor. Au fost subliniate măsurile luate pentru realizarea ritmică a producției fizice, a producției nete, a productivității muncii, a îndeplinirii prevederilor de export și reducerii cheltuielilor de producție, pentru folosirea deplină a capacităților de producție, ridicarea continuă a calității produselor, modernizarea tehnologiilor și produselor, reducerea tot mai accentuată a consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil. 'A ieșit în evidență hotărîrea fermă a oa- mehilor muncii de pe șantiere de a acționa cu abnegație pentru realizarea integrală a planului de investiții pe anul 1980.Dezbătînd în spirit critic și autocritic activitatea din domeniul industriei, construcțiilor și transporturilor, participanții Ia discuții s-au referit, de asemenea, la aportul pe care organizațiile Frontului Democrației și Unității Socialiste pot și trebuie să-l aducă la întărirea ordinii și disciplinei în muncă, a disciplinei tehnologice și de plan. Ia intensificarea în toate direcțiile a muncii de educație politică și cetățenească, de ridicare a conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii.Participanții la lucrările Comisiei s-au angajat in fața conducerii partidului,' a tovarășului Nicolae Ceaușescu să nu precupețească nici un efort pentru traducerea neabătută în viață a hotărîrilor Congresului al Xll-lea al partidului, a sarcinilor cuprinse în cuvîntarea prezentată de secretarul general al partidului la Congresul al II-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste.

Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce revin 
Frontului Democrației și Unității Socialiste

In organizarea controlului oamenilor muncii, In îmbunătățirea 
funcționării comerțului și serviciilor publice, în realizarea 
programului de creștere a nivelului de trai și de ridicare 

continuă a calității vieții

Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce revin 
Frontului Democrației și Unității Socialiste 

din hotărîrile Congresului al Xll-lea al P. C. R. in realizarea 
programului de dezvoltare si modernizare a agriculturii

La lucrările comisiei, conduse de tovarășa ALEXANDRINA GĂINUȘE, au participat 301 delegați și invitați — activiști de partid și de stat, cadre de conducere din ministere, din alte organe centrale, specialiști, reprezentanți ai organizațiilor politice și de masă din componența Frontului Democrației și Unității Socialiste.Au luat cuvîntul tovarășii Maria Prepeliță, Nicolae Mărculescu, Viorica Mirăuță, Ioana Ion, Marioara Dragu, Septimiu Milea, Nica Puric#, Silviu Nicu Odobasian, Lucia Pușcaș, Maria Meiloiu, Vasile Podașcă, Ion Sandru, Ștefan Szekereș, Doina Donuțiu, Petru Iluț, Gal Margareta, Ion Păpătoiu, Vasile Vartolomei, Vasile Sultănica, Kojo- kan Gabor, Florica Glodean, Toma Popa, Rozalia Pop, Vasile Toader, Ion Mitrea, Alexandru Popescu, Gheorghe Maxim, Do- rel Vanciu, Mircea Jampa, Ilie Purcărescu, Maria Giurcă, Elena Drimer, Florica Ni- țescu, Suzana Oșan,Vorbitorii și-au exprimat în unanimitate totala adeziune față de hotărîrile istorice adoptate de Congresul al Xll-lea al P.C.R., care prefigurează cu strălucire dezvoltarea României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație, față de orientările și direcțiile de acțiune cuprinse în cuvîntarea prezentată de secretarul general al partidului, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la actualul Congres al F.D.U.S. Ei au subliniat, de asemenea, însemnătatea excepțională, teoretică și practică, a acestui document cu un profund conținut de idei și ample semnificații social-politice, relevînd că el reflectă amplul proces de perfecționare și adincire a democrației socialiste, profundul democratism și umanism, larga participare a comuniștilor, a membrilor Frontului Democrației și Unității Socialiste, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, la în- făptuiuea Programului partidului de edificare ă. societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Dînd expresie deplinei adeziuni a Organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste, a colectivelor pe care le reprezintă, a tuturor oamenilor-muncii la măsurile de importanță istorică propuse de secretarul general al partidului privind îmbunătățirea structurii organizatorice a Frontului

Democrației șl Unității Socialiste, cel ce au luat cuvîntul au dat o înaltă apreciere aportului hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și fundamentarea teoretică și practică a obiectivelor strategice ale dezvoltării economico-sociale a României.Lucrările, desfășurate. într-o atmosferă de înaltă exigență și responsabilitate civică, au reliefat cu pregnanță succesele obținute în ridicarea continuă a nivelului de trai, a creșterii bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, evidențiind că ele sînt rezultatul ’direct al politicii partidului și statului de dezvoltare impetuoasă a tuturor sectoarelor economiei naționale, a tuturor zonelor țării,, a muncii entuziaste depuse de întregul nostru popor.Vorbitorii au exprimat, în același timp, profunda recunoștință față de importantele măsuri pentru îmbunătățirea calității vieții — reducerea duratei săptămînii de lucru, construirea unui număr tot mai mare de locuințe, lărgirea continuă a bazei materiale a ocrotirii sănătății și învățămîntului, preocuparea pentru buna aprovizionare și servire a populației, pentru modernizarea tuturor localităților țării. Ei au relevat necesitatea întăririi controlului oamenilor muncii care poate și trebuie să aducă o contribuție sporită la dezvoltarea și perfecționarea activității în aceste domenii.Analizind în spirit critic activitatea desfășurată în acest important domeniu, cei care au luat cuvîntul au făcut, în același timp, numeroase propuneri în vederea înlăturării neajunsurilor existente, propuneri vizînd îmbunătățirea activității de aprovizionare cu mărfuri a populației, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor, extinderea, modernizarea și amplasarea judicioasă a unităților comerciale și de prestații, creșterea asistenței medico-sanitare, lărgirea sferei de cuprindere și sporirea acțiunilor organizate de echipele de control al oamenilor muncii.Participanții la lucrările comisiei s-au angajat, în numele colectivelor pe care le reprezintă, să-și intensifice eforturile pentru transpunerea în viață a hotărîrilor care vor fi adoptate de actualul Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, eveniment ce deschide noi orizonturi dezvoltării și adîncirii democrației socialiste, valorificării energiilor creatoare ale ■ întregii națiuni.

că și socială a României In perioada 1981— 1985.A fost abordată pe larg problematica trecerii la o nouă calitate, superioară in întreaga muncă politică, ideologică, culturală și științifică, de educare socialistă, patriotică și revoluționară a tuturor cetățenilor patriei, apreciindu-se, în mod deosebit, importanța măsurilor adoptate de conducerea partidului privind studierea și însușirea temeinică a. documentelor Congresului al Xll-lea al P.C.R. în cadrul învățămîntului ideologic de partid, U.T.C. și sindicat și al organizațiilor F.D.U.S.A fost subliniată, pe larg, contribuția pe care Frontul Democrației și Unității Socialiste trebuie s-o aducă, în lumina indicațiilor prezentate în 'expunerea secretarului general al partidului, pentru aplicarea Codului eticii și echității socialiste, necesitatea creșterii preocupărilor pe linia statornicirii in activitatea și viața colectivelor de oameni ai muncii a principiilor și valorilor morale ale societății socialiste, pentru combaterea de pe pozițiile materialismului dialectic și ale socialismului științific a ideologiei burgheze, a mentalităților retrograde, obscurantiste și mistice.Dînd o înaltă apreciere inițiativei tovarășului Nicolae Ceaușescu privind organizarea Festivalului național „Cîntarea României", vorbitorii au relevat necesitatea intensificării muncii politice, a ' stimulării creației tehnico-științifice și creșterii contribuției acesteia la realizarea sarcinilor economice și profesionale, îmbunătățirii continue a repertoriului și atragerii în această

amplă competiție a muncii șl creației libere a maselor largi de oameni ai muncii din întreprinderi, instituții, școli, facultăți, de la sate, din toate domeniile de activitate. S-a subliniat, în același timp, cerința îmbunătățirii activității și creșterii rolului presei, radioului și televiziunii, a uniunilor de creație și instituțiilor de spectacole în promovarea și popularizarea în rîndul maselor a Programului ideologic al partidului, a creațiilor inspirate din viața și activitatea oamenilor muncii, din realitățile societății noastre.în spirit critic și autocritic, participanții la dezbateri au stăruit asupra neajunsurilor care se mai mențin în munca de educație, asupra festivismului și formalismului în organizarea unor acțiuni, insuficienta legătură a unor activități educative cu problemele reale din unitățile economice, din viața oamenilor muncii, lipsa de continuitate, precum și insuficienta preocupare pentru generalizarea experienței pozitive.Valorificind, într-o mai mare măsură, experiența acumulată în munca de formare a omului nou, beneficiind de noul cadru organizatoric realizat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu prin constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, vorbitorii s-au angajat să acționeze cu toată hotărîrea pentru îmbunătățirea întregii activități politico-ideo- logice și cultural-educative de masă, pentru creșterea rolului acesteia în dinamizarea și unirea energiilor întregului popor în vederea aplicării în viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul al Xll-lea al P.C.R., de Programul partidului.
Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce revin-. 

Frontului Democrației și Unității Socialiste,
organizațiilor sale in dezvoltarea continuă a democrației socialiste 

și perfecționarea metodelor de antrenare a maselor largi 
de cetățeni la înfăptuirea politicii partidului

La lucrările comisiei, conduse de tovarășul MARIN VASILE, au fost prezenți 303 delegați și invitați.,La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii : Victor Ghidarcea, Nicolae Neacșu, Natalia Jipa, Mirîcă Făiniș, Ion Toma, Szabo Venczel, Ștefania Ionescu, Gheorghe Ghiță, Elisabeta Bența, Ștefan Mitu, Mihai Popa, Dorin Dan, Mircea Călin, Andrei Balint, Mihai Vasile, Szeckely Ștefan, Victor Surdu, Petru Mihalache, Sulyok Iozsef, Elena Ilioi, Tudor Cotulbea, Gheorghe Rusu, Ștefan Tudorică, Violeta Mureșan, Verona Cărău- șan, Marin Nicolescu, Mihai Ionescu, Gheorghe Iacobcscu, Ion Neamu, Torzsa Anton, Vasile Fătu, Ion Duduveche, Gheorghe Duma, Mihai Zangor, Valeria Lichi, Elena Voica, Teodor Micșa, Maria Ganea, Banyai Ion, Marcel Moșoiu.Participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu, angajîndu-se ca, strîns uniți in jurul partidului, al secretarului său general, folosind cadrul larg, democratic, revoluționar al Frontului Democrației și Unității Socialiste, să muncească fără preget, pentru a-și aduce o cît mai mare contribuție la înfăptuirea exemplară a politicii interne și externe a partidului, a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al Xll-lea al P.C.R. Ei și-au manifestat, în unanimitate, adeziunea deplină la propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea rolului și îmbunătățirea organizării Frontului Democrației și Unității Socialiste,. subliniind că prin crearea organizațiilor proprii ale Frontului, prin înfăptuirea celorlalte măsuri cu privire la lărgirea democrației, inițiate de secretarul general al partidului, se va asigura antrenarea tuturor oamenilor muncii, a întregului popor, la înfăptuirea grandiosului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.în baza mandatului încredințat, participanții la dezbateri au dat glas sentimentelor celor pe care îi reprezintă la Congres, exprimîndu-și dorința ca în fruntea celui

mai cuprinzător organism democratic —■ Frontul Democrației și Unității Socialiste —■ să fie ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționar cutezător, patriot înflăcărat, omul care întruchipează în mod strălucit virtuțile poporului nostru, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Reliefând sprijinul substanțial șl constant pe care partidul și statul nostru îl acordă agriculturii, dezvoltării și modernizării a- cestei importante ramuri a economiei naționale, rolul deosebit ce revine organizațiilor F.D.U.S. pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al Xll-lea al partidului privind înfăptuirea unei profunde revoluții agrare, vorbitorii s-au angajat să îndeplinească pxemplar sarcinile ce le revin pentru folosirea superioară ă tuturor resurselor existente în fiecare unitate în vederea sporirii producțiilor agricole, creșterii producției vegetale și animale, inițierii unor largi acțiuni de masă menite să asigure realizarea Ia timp și de calitate a tuturor lucrărilor agricole, pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională a celor ce muncesc pe ogoare, dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor celor ce trăiesc și muncesc la sate.Analizînd în spirit critic și autocritic felul cum au muncit pînă acum in unitățile și județele pe care le reprezintă, neajunsurile care s-au manifestat în activitatea colectivelor din care fac "parte, vorbitorii au subliniat necesitatea ca și în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste să se acționeze hotărît împotriva automulțu- mirii, să se treacă cu mai multă' cutezanță la valorificarea tuturor rezervelor existente în fiecare unitate, pentru ridicarea agriculturii pe o treaptă superioară. S-a insistat asupra necesității accelerării unor lucrări vizînd sporirea potențialului pămîntului in toate zonele țării, continuarea organizării teritoriului și definitivarea zonării producției agricole, crearea de noi soiuri și hibrizi, cu potențial ridicat de producție și conținut ridicat de substanțe utile, extinderea teh

Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce revin
Frontului Democrației si Unității Socialiste

y y *

In educarea socialistă, revoluționară a tuturor cetățenilor patrieiLa lucrările comisiei, conduse de tovarășa CORNELIA FILIPAȘ, au participat 313 delegați și invitați.La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii : Maria Cristian, Ion Șerban, Genovica Munteanu, Romulus Guga, Ion Moraru, Virginia Pripitu, Majay Adalbert, Constantin Lupu- leșeu, Corneliu Oancea, Dobrița Țigăran, Constantin Poarcă, Ștefan Pandelescu, OI- guța Ghiță, Ion Rogojan, Simion Lupșan, Elena-Rodica Mîndru, Susana Heiss, Maria Filip, Dumitru Dumitrescu, Mihail Pețro- vici, Mariana Latcu, Alecu Floareș, Eufro- sina Lponte, Eftimie Modîlcă, Victor BOy ghiță, Ana Ghimboase, Ilie Bardaș, Ana Nedelea, Pia Bălu, Ion Țincu, Vasile Bă- lășel, Gergely Ioan, Georgeta Nicolescu, Micu Marcu, Manuela Dancău, Mihai Gri- goraș, Zenovia Pavlică, Nagy Albert, Ioana Sandu, Gheorghe Simu.într-o atmosferă angajantă, de înaltă responsabilitate, participanții la dezbateri au exprimat, într-o deplină unanimitate, adeziunea la cuvîntarea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document’de o int- portanță excepțională în procesul unirii tuturor. energiilor creatoare ale națiunii noastre pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor istorice ale celui de-al Xll-lea Congres al partidului. Orientările fundamentale cuprinse în acest document programatic reflectă in mod strălucit consecvența comunistă, militantă, patriotică, revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a inițiat procesul novator, de ridicare pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități politice, economice și sociale, de perfecționare și adincire a democrației noastre socialiste, de atragere a tuturor categoriilor de cetățeni, fără deosebire de

naționalitate, la elaborarea șl înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, de întărire a unității întregului popor în jurul partidului, la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.Propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca cea mai largă organizație, de masă să se numească Frontul Democrației și Unității Socialiste, precum și măsurile vizînd creșterea rolului său în viața social-politică a României s-ău bucurat de o largă aprobare a tuturor participanților la lucrările comisiei.Ei și-au exprimat cu căldură dorința ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, să fie reales în înalta funcție de președinte ăl Frontului Democrației și Unității Socialiste, garanție sigură a înfăptuirii neabătute a programului de construire a socialismului și comunismului în patria noastră.în cursul discuțiilor a fost subliniată activitatea desfășurată de Frontul Democrației și Unității Socialiste, fiind evidențiată importanța hotărîtoare a Programului ideologic al partidului, a celorlalte documente elaborate de Congresul al Xll-lea al partidului, a tezelor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu în procesul de educare și formare a opiului nou al societății noastre socialiste. Vorbitorii s-au referit la realizările importante obținute in lărgirea orizontului politic, ideologic, științific și cultural al maselor. Totodată, s-a scos in evidență necesitatea creșterii contribuției întregii munci politico-educative în mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal, precum și a prevederilor Directivelor adoptate de Congresul al Xll-lea pentru dezvoltarea economi-

La lucrările comisiei, conduse de tovarășul IOSIF UGLAR, au participat 340 delegați și invitați. Au luat cuvîntul tovarășii : Angelica Manele, Grigore Crăciun, Ion Pușcaș, Aneta Diaconu, Viorica Ciurdea, Dancsuly Andrei, Adela Ivașcu, loan Ni- coară, Sebastian Epure, Adrian Henrich, Nicolae Sasu, col. dr. Gheorghe Găinușe, Banyai Ladislau, Gerhard Konnerth, Constantin Dumitru, Constantin Ion, Ileana Le- ordean, Ecalerina Bejan, Ion D'eaconu, Marcela Ciupercă, Gheorghe Vulpe, Adela Șu- ditu, Ioana Jalbă, Ioan Focze, Viliam Heinz, Nicolae Pavelescu, Vasile Ignat, Andrei Sooș, Gheorghe Ignat, Iolanda Ciubucă.Participanții la dezbateri au dat o înaltă ți unanimă apreciere ideilor de o inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, manifestîndu-și adeziunea lor fierbinte, acordul deplin cu documentele Congresului. Vorbitorii au subliniat că marile realizări obținute de poporul român in anii construcției socialismului constituie rezultatul eforturilor, unite ale tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului. Din cuvîntul participanților s-a desprins incă o dată unanimitatea cu care oamenii muncii au primit istoricele hotărîri ale' celui de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român, voința lor nestrămutată de a le da viață, pentru dezvoltarea multilaterală a patriei socialiste, pentru ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație.Vorbitorii au dat o inaltă apreciere propunerilor secretarului general al partidului privind creșterea rolului Frontului Democrației și Unității Socialiste și îmbunătățirea activității sale, factor hotărîtor pentru adîncirea democrației noastre socialiste, pentru perfecționarea conducerii societății și participarea largă a tuturor cetățenilor la activitatea politică, economică și socială a țării.Dînd expresie sentimentelor de profundă dragoste și nemărginită stimă pe care întregul popor le nutrește față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit al națiunii noastre, ’ a cărui strălucită activitate este legată de tot ce se înfăptuiește in România de azi, vorbitorii au afirmat voința lor, a tuturor colectivelor pe care le reprezintă, de a vota din inimă realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în funcția de

președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste.A fost relevată o mare varietate de forme și metode de acțiune rezultate în cadrul recentelor adunări de constituire a organizațiilor proprii ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, menite să asigure o activitate politico-educativă mai fructuoasă în rîndul maselor, atragerea și participarea tot mai largă a oamenilor muncii la dezbaterea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială' în toate domeniile de activitate. Participanții la discuții au evidențiat posibilitățile multiple pentru creșterea contribuției organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste in dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor și localităților, ridicarea permanentă a bunăstării și gradului de civilizație, pentru soluționarea cu maximă operativitate și eficiență a problemelor concrete ale activității economice, gospodărești și sociale, insistindu-se asupra necesității generalizării celor mai bune metode de acțiune. Au fost făcute totodată propuneri privind îmbunătățirea condițiilor de reprezentare a oamenilor muncii jn diferite organe de decizie și stabilirea mai precisă a atribuțiilor lor în cadrul acestora.Vorbitorii s-au referit pe larg la activitățile organizatorice și politice ce urmează să fie realizate sub egida Frontului Democrației și Unității Socialiste, în vederea succesului deplin al alegerilor generale de depu- tați în. Marea Adunare Națională și consi-r liiie populare.Făcîndu-se ecoul dorinței unanime a membrilor organizațiilor care i-au delegat la Congres, vorbitorii au exprimat adeziunea' tuturor oamenilor muncii, membri și nemembri de partid, fără deosebire de naționalitate, față de politica externă a României socialiste, de pace și colaborare între state, de prietenie între toate popoarele, dind o înaltă apreciere activității neobosite a conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru triumful păcii pe planeta noastră.în cadrul comisiei s-a manifestat hotărîrea fermă și unanimă a participanților, angajamentul lor, al colectivelor din care fac parte de a munci cu toată dăruirea pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor ce vor fi luate de Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste, în lumina documentelor de importanță excepțională adoptate de Congresul al Xll-lea al partly dului. a'

Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce revin 
Frontului Democrației si Unității Socialiste 

în promovarea și realizarea politicii externe a partidului 
si statului

...Privind marea sală a Palatului Republicii în timp ce secretarul general al pârticiului rostea magistrala sa cuvintare, deschizătoare de noi și luminoase orizonturi pentru continua adincire a democrației socialiste, pentru nestăvilita propășire a patriei, aveai sentimentul profund, copleșitor că nu numai cei peste trei mii de participanți la Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste, ci milioane de cetățeni, întreaga suflare a țării, strîns unită în aceeași voință de gind și faptă revoluționară, sorb inspirație și forță din iradiantele idei și îndemnuri.Am avut apoi prilejul, In pauze
le Congresului, să-mi confirm această senzație cu un pjus de concretețe, de densitate și substanță : fiecare interlocutor.se făcea, în opiniile exprimate, mesagerul. unei gindiri și experiențe colective, fiecare exprima ginduri pe care le știa că nu-i aparțin numai lui, ci și miilor de oameni ce-i încredințaseră mandatul de a-i reprezenta.— Fiecare frază, fiecare cuvînt rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne spunea muncitoarea Valeria Colpoș, de la Combinatul de prelucrare a lemnului Comănești, județul Bacău — ne dă nouă', tuturor, atît celor de față, cit. și celor care au ascultat cuvîntarea Ia radio și televizor sau care o vor citi miine în ziare, un bogat și stimulator material de reflecție. După părerea mea, schimbarea denumirii organizației noastre, propusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Frontul Democrației șl Unității Socialis-

te nu reprezintă numai o modificare de cuvinte, ci ceva mult mai adine: este întruchiparea cea mai elocventă a rosturilor fundamentale ale acestui organism larg reprezentativ, ca expresie a democrației și. unității strîns legate între ele în viața de zi cu zi a societății noastre. însăși experiența trăită de mine la Comănești, ca și de fiecare

— Totul e tînăr în jurul nostru, țara, oamenii, viața. De aceea și sufletul meu, al unui scriitor care nu e membru de partid, dar care . și-a pus condeiul, cu totală angajare, alături de confrații săi români, maghiari și de alte naționalități, în slujba măreței cauze a fericirii patriei noastre comune. România socialistă, se revigorează în fața aces-
Au.

La lucrări, conduse de tovarășul AUREL DUMA, au participat 355 de delegați și invitați. Au luat cuvîntul tovarășii : Elena Vișan, Nicolae Sandeiu, Aurelia Staicu, Iancu Culea, Maria Groza, Savu Iovan, Maria Pirlog, Ion Oloeriu, Liviu Răureanu, Gheorghe Farcaș, Antonie Plămădeală, Florea Boldog, Gheorghe Roșu, Edith Bu- the, Victor Martin, Virgil Cândea, Victor Coț, Iosif Kadar, Moses Rosen, Constantin Boldea, Constanța Ciontu, Taiche Mitroes- cu, Ecaterina Gampe, Dumitru Goidea, Alice Ouatu, Dumitru Năstase, Maria Stoices- cu, Eniță Scarlet, loan Tamaș, Vaselina Barbat, Vasile G. Ionescu, Daniela Neagoe.într-o unanimitate deplină, vorbitorii și-au manifestat adeziunea și aprobarea lor față de bogatul conținut de idei, de inestimabilă valoare teoretică și practică, al cuvîntării prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cadrul Congresului, care lărgește patrimoniul de gîndire social-politică și experiență revoluționară ale partidului, și statului nostru, fundamentează in mod științific noua etapă a activității Frontului Democrației și Unității Socialiste, sporind rolul acestui organism politic reprezentativ in viața social-politică a țării, în elaborarea și transpunerea în practică a politicii interne și externe a României socialiste. Sus- ținind cu toată convingerea aprecierile secretarului general al P.C.R. asupra situației internaționale, participanții au dat o înaltă apreciere rolului hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii externe românești, expresie a celor mai profunde aspirații ale întregului nostru popor de a șe instaura o lume a păcii, cooperării și înțelegerii între toate popoarele.Dezbaterile In comisie au relevat sprijinul deplin al participanților — reprezentanți ai întregii' noastre națiuni, ai tuturor cetățenilor României socialiste, români, maghiari, germani și de alte naționalități —' la programul de politică externă a partidului și statului nostru, care se întemeiază pe analiza pătrunzătoare și realistă a proceselor și tendințelor fundamentale ale contemporaneității, pe soluții novatoare, 'îndrăznețe și profund umaniste, propuse marilor probleme actuale ale vieții internaționale, pe spiritul de colaborare și solidaritate cu toate forțele progresiste, democratice ale lumii.
Pornind de la orientarea fermă a Româ

niei de a situa în centrul politicii sale externe dezvoltarea pe multiple planuri a re] lațiilor de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste, vorbitorii au susținut cu hotărîre ideea amplificării raporturilor Frontului Democrației și Unității Socialiste cu organisme similare din aceste țări. A fost reliefată, totodată, semnificația deosebită a extinderii relațiilor cu partidele de guvernămînt și organizațiile politice din țările care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, cu mișcările de eliberare a popoarelor care luptă pentru lichidarea dominației străine, cu alte organizații, forțe, partide și personalități politice care acționează și se pronunță pentru dezvoltarea progresistă a omenirii.Vorbitorii au exprimat sprijinul ferm al Organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste față de acțiunile perseverente ale partidului și statului nostru pentru oprirea cursului încordării pe plan internațional, respingerii ferme a tendințelor revenirii Ia politica „războiului rece", de a se asigura triumful politicii de destindere, independență, dezarmare și pace. în acest context, s-a subliniat politica militantă a României socialiste pentru promovarea securității ,și colaborări în Europa, a destinderii și păcii în întreaga lume, pentru abolirea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de forță și dictat, pentru eliminarea surselor de încordare și conflict din oricare parte a globului și reglementarea tuturor diferendelor numai pe cale politică.Participanții și-au însușit propunerea tovarășului , Nicolae Ceaușescu de a se adopta denumirea Frontului Democrației și Unității Socialiste, care reflectă mai bine natura și esența acestui organism larg și reprezentativ, caracterul său profund democratic, exprimînd dorința unanimă ca în frunțea acestei organizații - a întregului popor să fie cel ce ne conduce, cu clarviziune destinele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Participanții s-au angajat, în numele celor pe care îi reprezintă în cea mai largă și democratică obște românească, să facă totul pentru înfăptuirea obiectivelor-politicii externe a României socialiste, îndreptată în sensul unic al promovării neabătute a idealurilor păcii, a principiilor democratice de egalitate între toate statele, pentru sporirea contribuției partidului și țării noastre la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

Numeroși vorbitori s-au perindat, în plen și în secții, la această primă și supremă întruchipare practică a „tribunei democrației" — (întruchipare la scara întregii țări — iar în cuvîntul lor a răsunat ace- pențru prezentul și viitorul societății noastre, pentru destinele patriei în lumea contemporană. Și ca Un simbol al încrederii nețărmurite in continuă afirmare a prezenței României în viața omenirii ca o țară liberă și demnă, independentă și -suverană, patria unui popor însuflețit de cele mai nobile idealuri umane și care-și construiește cu entuziastă sîrguință o viață din ce în ce mai luminoasă, toți vorbitorii și-au exprimat puternica satisfacție de a-1 avea in continuare în fruntea acestui organism larg democratic, care este Frontul Democrației și Unității Socialiste, pe cel mai iubit fiu al poporului nostru, înflăcăratul patriot și cutezătorul revoluționar, strălucită personalitate a vieții internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu....Ropotele de aplauze, ovațiile, chemările ce izbucnesc adesea in marea sală dau glas, ca un ecou firesc, gîndurilor și simțăminteloV celor mai fierbinți ale celor prezent! și, prin ei, ale întregii țări : „Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și , poporul I“, „Ceaușescu — Pace!", iar mai presus de orice, ca un liant al tuturor voințelor și nădejdilor, „Ceaușescu — România !“.

gîndesc mai bine, prima și cea mai mare „tribună a democrației" este însuși Congresul' nostru. Cu el inaugurăm, de fapt, cum reiese din cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru, o nouă etapă în dezvoltarea democrației noastre ea'și statornică preocupare socialiste.Sub semnul acelorași, puternice Impresii se află și părerea exprimaDIN SALA CONGRESULUI
înalta tribună a democrației socialiste

că, mai de- an- oa-
din această sală, demonstrează cu cit partidul a aprofundat mult în ultimii ani caracterul mocratic al orinduirii noastre, trenind mase tot mai largi demeni la conducerea societății, la elaborarea și traducerea în viață a legilor și hotărîrilor, cu atit mai riguros s-a întărit unitatea și coeziunea națiunii noastre socialiste în jurul partidului, a celui care reprezintă certitudinea înaintării noastre victorioase spre comunism, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La vîrsta senectuții, scriitorul si- bian Georg Scherg degajă o contagioasă senzație de tinerețe, plină de înaripate elanuri și își mărturisește bucuria de a fi înconjurat,' în sala Congresului, de un veritabil șuvoi de tinerețe matură și vibrantă.

tei imagini superbe și înălțătoare. Și aș mai vrea ceva să subliniez. Din multele și luminoasele idei cuprinse în istorica cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu m-a impresionat cu deosebire una cu multiple reverberații : realizarea acelor „tribune ale democrației" pe care le preconizează, cu atîta clarviziune secretarul nostru general. K o ■'inițiativă care se cuvine salutată cu toată căldura și tradusă în viață cu un profund spirit de răspundere, in așa fel îneît fiecare opinie rostită acolo să fie temeinic cumpănită, să Slujească înaintării noastre spre o viață tot mai bună, spre socialism și comunism, iar hotărîrile ce vor fi adoptate să fie duse la îndeplinire de către toți cu toată fermitatea. Dealtfel, dacă stau șă mă

tă de țăranca cooperatoare Elena Cotoi, din comuna Șicula, județul Arad : ■— Noi, cei din lumea satelor, vedem în cuvintele omului din frun- , tea partidului și a 'țării o însufle- țitoare chemare la înmănuncherea tuțuror forțelor iubitoare de bine în opera de ridicare a patriei, de înfrumusețare a vieții, de înălțare a sufletelor. încrederea noastră că tabloul minunat al viitorului, așa cum îl conturează obiectivele stabilite de Congresul al Xll-lea al P.C.R., se va înfăptui întocmai se bizuie pe faptul că ne e chezaș și călăuză, pe drumul ,nu întotdeauna lin al urcușului spre țel, cel ce a gîndit și inițiat mărețul Program al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Victor BÎRLĂDEANU

I

interlocutor.se


SCINTEIA — vineri 18 ianuarie 1980 PAGINA 7

Y

Joi după-amiază a avut loc Conferința pe țară a Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste 'din cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste.La lucrări au luat parte 924 delegați ai Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste participant! la cel de-al II-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Participanții au ales in unanimitate prezidiul conferinței, din care au făcut parte : Constantin Arseni, Mariana Beliș, Iacob Caius, Dumitru Chipu- rici, Trandafir Cocârlă, Aurel Covaci, Tamara Dobrin, Maria Drîngâ, Ghcor- ghe Gal, Lina Gheorghe, Silvia Ignat, Emil Ionică, Traian Iorga, Dumitru Marica, Dumitrache Mocanu, Ion Năstase, Ion Pacea, Mariana Pandrea, Georgeta Popa, Marica E- lena Roșea, Stan Soare, Ion Teodo- rescu, Maria Țepeanu, Marin Țoiu, Ion Vlădăreanu.Au fost alese, de asemenea, cu u- nanimitate de voturi, secretariatul conferinței și comisia de propuneri de candidați pentru Comitetul Central al Organizațiilor Democrației și Uniiătii Socialiste.A if jt apoi adoptată următoarea ordine de zi :1) . Informare cu privire la înfăptuirea propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Frontului Democrației și U- nității Socialiste, referitoare la constituirea și activitatea Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste.2) . Alegerea Comitetului Central al Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste.în informarea prezentată de tovarășa Tamara Dobrin, președintele e- xecutiv al Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului, se subliniază că propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu au avut un larg ecou și au suscitatun interes extraordinar în rîndul oamenilor muncii, al tuturor cetățenilor țării noastre — români, maghiari, germani și de alte naționalități ; imediat după publicarea acestor propuneri a fost declanșată in toată tara o vastă acțiune politică și organizatorică, în cadrul căreia au fost lămurite sensul și importanța deosebită a acestei remarcabile inițiative politice, cu profunde semnificații pentru perfecționarea și adîn- cirea democrației noastre socialiste.Munca politică vie, activă, desfășurată în rîndul tuturor straturilor populației, s-a materializat în crearea în întreprinderi, instituții, in cartiere și la sate a unui ntunăr de peste 32 000 de organizații ale democrației și unității socialiste, în aderarea cu entuziasm și înaltă responsabilitate civică a peste două milioane și jumătate de oameni ai muncii, care s-au angajat de la. început consacre întreaga putere de muncă și capacitate creatoare luptei pentru înfăptuirea grandiosului program de propășire a patriei elaborat de Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român.Este semnificativ că, printre primele acțiuni întreprinse de marea majoritate a Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste se evidențiază acelea care converg către unirea eforturilor membrilor lor, pentru ca, alăturîndu-se celorlalți oameni ai muncii și sub conducerea organizațiilor de partid, să îndeplinească cu succes obiectivele înscrise în planul pe acest an, Să realizeze cu.rezultate mai bune proiectele prevăzute pe tărim edilitar-gospodăresc, să întreprindă noi și eficace acțiuni cu caracter social-cultural, într-uri cuvînt s".-Și aducă din plin contribuția la impulsionarea vieții politice și la bunul mers al treburilor publice.Referindu-se la compoziția socială « membrilor Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste, vorbitoarea a arătat că, din totalul mem- brilor Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste, aproape 50 la sută sînt muncitori din întreprinderi industriale, construcții și transporturi, aproape 31 la sută țărani, circa 13 la sută oameni ai muncii din instituții de cercetare și proiectare, de artă și cultură, cadre didactice, medici și alți intelectuali, 
iar 7 la sută gospodine și pensie- 

nari din cartiere. Din totalul celor înscriși în Organizațiile Democrației și Unității Socialiste, 48 la sută sînt femei. Conferința națională reflectă structura populației țării,în conformitate cu normele stabilite — a spus în continuare vorbitoarea — fiecare organizație a democrației și unității socialiste, și-a ales un comitet al său. De asemenea, conferințele teritoriale, comunale, orășenești, municipale și județene, organizate în această perioadă, și-au ales comitetele și birourile respective.Au fost constituite astfel 2 705 comitete comunale, 187 orășenești, 54 municipale și 39 județene și Comitetul municipal București. Din aceste comitete fac parte 61196 membri, din care 49,5 la sută femei. Cu sprijinul direct și permanent al comitetelor județene de partid, în conducerea Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste din unitățile eco- nomico-sociale de la sate și din cartiere, precum și în comitetele teritoriale ale acestora au fost aleși oameni ai muncii cu o bună pregătire politico-ideologică și profesională, cu un profil moral corespunzător, care se bucură de prestigiul și autoritatea maselor, capabili să conducă,- din toate punctele de vedere, treburile acestor organizații democratice.în adunările de constituire a Organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste, in conferințele comunale, orășenești, municipale și județene s-au formulat numeroase propuneri referitoare la îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor etapei actuale. La toate nivelurile au fost elaborate programe cuprinzînd obiective, responsabilități și termene concrete de realizare a acestora, menite să asigure mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea integrală a planului de stat pe 1980, Ia înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român.Constituirea Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste în întreprinderi, instituții, cartiere și la sate răspunde unei necesități obiective a actualei etape de dezvoltare economico-socială pe care o parcurge țara noastră, ele avind un rol decisiv în unirea tuturor forțelor creatoare ale poporului, în întărirea continuă a coeziunii moral-politice a națiunii noastre șocialiste, chemată să participe tot mai activ, mai conștient la viața politică a țării.Analizîhd modul în care s-a desfășurat activitatea de primire de membri, marea influență politică pe ■ care o exercită organizațiile nou create în rîndul maselor, conferințele județene ale Frontului Democrației și Unității Socialiste au desprins concluzia că. există încă însemnate posibilități de întărire a organizațiilor sale.in continuare, . în ambianța unei susținute activități politice, sînt create condiții favorabile ca și alți cetățeni să-și exprime dorința de a deveni membri ai acestor organizații, în virtutea drepturilor cu care au fost învestite, comitetele acordă calitatea de membru al Organizației Democrației și Unității Socialiste tuturor celor care recunosc statutul Frontului Democrației și Unității Socialiste și militează pentru înfăptuirea scopurilor și sarcinilor acestei organizații.Comitetul Central pe care-1 vom alege în cadrul conferinței noastre pe țară este chemat să conducă activitatea ■ tuturor Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste din patria noastră, avînd drept călăuză Programul Partidului Comunist Român, forța conducătoare a societății romanești, hotărîrile de partid și legile țării, precum și statutul Frontului Democrației și Unității Socialiste. Potrivit răspunderilor ce îi incumbă din aceste documente fundamentale după care își desfășoară activitatea, Comitetul Central al Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste va milita cu consecvență pentru transformarea fiecăreia din organizațiile sale în adevărate forțe catalizatoare și dinamizatoare ale inițiativelor creatoare ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii din țara noastră, in asigu

rarea unei noi calități și eficiente e- forturilor laborioase ale maselor populare pentru edificarea nouă a orașelor și satelor patriei, pentru Îmbogățirea vieții lor spirituale. Se va asigura climatul democratic propice participării active, nestingherite a tuturor categoriilor de cetățeni laz întreaga viață politică a țării, la dezbaterea legilor și hotărîrilor suspuse discuției poporului, ale consiliilor populare, a măsurilor care privesc dezvoltarea localităților urbane și rurale, a unităților în care muncesc și va crea toate condițiile pentru antrenarea acestora la îndeplinirea lor.înfăptuirea obiectivelor de majoră importanță teoretică și practică pentru construcția socialismului și comunismului în patria noastră desprinse din Raportul prezentat Congresului al Xll-lea de tovarășul Nicolae Ceaușescu, din excepționala sa cu- vîntare rostită în cursul zilei de astăzi la Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste, document politic care jalonează cu cea mai mare claritate direcțiile activității noastre de viitor, sarcinile ce ne revin în această etapă istorică de profunde prefaceri sociale, presupune aportul întregului popor, al fiecărui cetățean activ al patriei.în acest scop, Comitetul Central și fiecare organizație a democrației și unității socialiste vor iniția acțiuni urmărind mobilizarea largă a membrilor lor la realizarea planului de dezvoltare economico- socială a unităților și localităților,' executarea lucrărilor edilitar- gospodărești, valorificarea permanentă a resurselor locale, economisirea materiilor prime, materialelor, a energiei și combustibililor.în. acest ' cadru, Comitetul Central se va preocupa ca fiecare comitet al Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste să asigure informarea sistematică a membrilor acestora asupra principalelor aspecte ale politicii interne și externe a partidului și statului, să inițieze permanent acțiuni vii, diferențiate, consacrate educației patriotice, revoluționare, lărgirii' orizontului științific, tehnic și cultural al oamenilor, petrecerii plăcute și utile a timpului liber, creării unei opinii cetățenești de masă în vederea respectării neabătute a legilor și normelor de conviețuire în spiritul principiilor eticii și echității socialiste.Ne aflăm în fața unui mare eveniment din viața politică a țării — alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare. Potrivit normelor noastre democratice care asigură fiecărui cetățean al țării, fără deosebire de naționalitate și sex, dreptul de a alege și a fi ales, Organizațiile Democrației și Unității Socialiste desemnează candidați de depu- -tați pentru consiliile ^populare de . la-< toate nivelurile și propun candidați de deputați din rîndul membrilor săi.Comitetul Central, celelalte organe de conducere ale Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste — a spus în încheiere vorbitoarea — vor desfășura o vastă muncă politică de popularizare a înfăptuirilor regimului socialist din țâra noastră, a succeselor notabile pe linia ridicării necontenite a nivelului de trai material și . spiritual al oamenilor muncii, a calității vieții, de mobilizare a tuturor categoriilor de cetățeni la aplicarea istoricelor hotărîri ale Congresului al Xll-lea al partidului, care deschid poporului român largi perspective de dezvoltare și afirmare în rîndul națiunilor lumii, certe garanții spre un trai mai bun, mai fericit.în continuare, au avut loc dezbateri, în cadrul cărora au luat cuvin- tul : Constantin Munteanu, delegat al județului Galați, Floare Porumb, delegat al județului Bihor, Emil Alexa, delegat al județului Vaslui, Lazăr Boleanju, delegat al județului Timiș, Jeno Kolcza, delegat al județului Co- vasna, Elena Pop Dan, delegat al municipiului București, loan Todaș- că, delegat al județului Suceava, Gheorghe Suciu, delegat al județului Maramureș, Maria Stanciu, delegat al județului Constanța, Vasile Co- man, episcopul ortodox,-al Oradei, Silvia Pandrea, delegat al județului Sibiu, Silvius Bodici, delegat al ju

dețului Arad. Ana Agapian, delegat al județului Argeș, Gică Rizea, delegat al județului Vrancea, Tatiana Hurjui, delegat al județului Iași, Alexandru Oprean, delegat al județului Alba, Stan Ciucă, delegat al municipiului București, Ion Diaconcscu, delegat al județului Dîmbovița, Frederich Harth, delegat al județului Brașov, Dorina Trăistaru, delegat al județului Gorj, Nicolae Oprea, delegat al județului Prahova.în cuvîntul lor, participanții la Conferința pe țară a Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste și-au exprimat acordul unanim cu tezele și Ideile de inestimabilă va- • loare teoretică și practică cuprinse în expunerea prezentată în fața celui de-al II-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului IJemocrației și Unității Socialiste din țara noastră.Vorbitorii au subliniat faptul că expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al poporului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane, ■ militant neobosit pentru înfăptuirea idealurilor de pace, bunăstare si fericire ale umanității, poartă amprenta gîndirii și acțiunii revoluționare, a capacității novatoare, a viziunii sale științifice.Exprimînd voința unanimă a celor aproape 2 500 000 membri ai Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste, participanții la Conferință au dat o înaltă apreciere preocupării permanente a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru .lărgirea democrației socialiste, pentru perfecționarea continuă a cadrului organizatoric de participare a maselor ia conducerea societății, pentru afirmarea plenară a personalității umane. Cei care au luat cuvîntul și-au manifestat acordul deplin cu măsurile luate pe baza propunerilor secretarului general al partidului privind îmbunătățirea activității Frontului Democrației și Unității Socialiste, care creează un cadru larg democratic de participare a tuturor cetățenilor patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la vasta operă de înflorire a națiunii noastre socialiste.în cuvîntul lor, vorbitorii au înfățișat multiple aspecte din activitatea Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste, care evidențiază importanța politică a acestui nou cădim organizatoric, ce permite cetățenilor membri ai Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste să participe la viața politică, la soluționarea problemelor de viață, și de munbă ale oamenilor. în acest cadru, s-a propus ca comitetele Organizațiilor Democrației și UnitățiiSocialiste din întreprinderi să aibă cite un reprezentant în Consiliile oamenilor muncii.în unanimitate, participanții la dezbateri, reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, au dat o înaltă apreciere și au exprimat deplinul acord față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, angajîndu-se să facă totul pentru a-și îndeplini sarcinile ce le revin în nouă calitate de membri ai Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste, să militeze cu abnegație pentru înflorirea economică și spirituală a României, pentru apărarea independenței și suveranității ei naționale. Ei au scos în evidență necesitatea participării active a Organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste din unitățile economice la mobilizarea tuturor oamenilor muncii pentru realizarea și depășirea sarcinilor ce le revin din Planul unic de dezvoltare economico- socială pe anul 1980 și din Directivele pentru cincinalul 1981—1985.Participanții la dezbateri s-au angajat să acționeze permanent pentru accentuarea laturilor calitative ale economiei, creșterea productivității muncii în industrie, agricultură, celelalte sectoare ale economiei, a folosirii pe plan superior a tuturor resurselor materiale ale țării, valorificării mai depline a rezervelor existente pe plan local, gospodăririi chibzuite . a materiilor prime și materia

TELEGRAMĂ
Mult stimate și iubite tovarășe

NICOLAE CEAUȘESCUConferința pe țară a Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste din cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, care s-a intrunit în cadrul lucrărilor celui de-al doilea Congres al său, dînd glas gindu- rilor și sentimentelor de aleasă stimă și înaltă prețuire pe care milioanele de membri ai acestor organizații, întregul nostru popor le nutresc față de dumneavoastră, eminentă personalitate politică, strălucit conducător al României socialiste, își exprimă adeziunea deplină la politica internă a Partidului Comunist Român și se angajează în mod solemn să nu precupețească nici un efort, pentru a contribui la înfăptuirea ei in viață, la realizarea marilor obiective stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului.Avînd mereu în față exemplul dumneavoastră do dăruire și activitate neobosită pentru înflorirea pe pă- mintul strămoșesc al patriei a națiunii noastre socialiste,_ asigurăm conducerea Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul ca în acest nou cadru organizatoric, statuat de cel de-al II-lea Congres al Frontului, Democrației și Unității Socialiste, să ne facem datoria cu responsabilitate deplină și cu spirit revoluționar, așa cum nc-ati învățat întotdeauna, muncind cu dăruire pentru propășirea scumpei noastre patrii, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate si trecerea la comunism in România.Constituirea Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste, prin transpunerea în viață a propunerilor dumneavoastră, in care recunoaștem materializarea gîn- dirii dumneavoastră revoluționare, cutezătoare, clarviziunea și puterea de analiză, reprezintă o nouă și elocventă expresie a forței orinduirii noastre socialiste, contribuie la ridicarea pe o treaptă mai înaltă a democrației socialiste, adevărate și originale, la crearea condițiilor necesare participării și mai intense a maselor largi de oameni ai muncii la întreaga viață politică și economico-socială a țării. Antrenarea milioanelor de membri ai Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste la dezbaterea problemelor majora ale țării, localităților și unităților, implicarea lor participativă, directă și efectivă la conducerea societății noastre socialiste, asigură o nouă calitate democratismului consecvent al orinduirii noastre.Congresul al II-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste, prin lucrările desfășurate in aceste zile prilejuiește o puternică afirmare politică a maselor în acest larg forum național, care are loc în atmosfera de vie efervescență și întrecere a energiilor creatoare ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, strîns* uniți sub steagul partidului, ce participă la locul lor de muncă, în întreprinderi, instituții, pe ogoare, în școli si facultăți, la înfăptuirea unei înalte civilizații materiale și spirituale pe pămîntul românesc.Realizările de prestigiu obținute pînă în prezent în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, angajamentele luate de'întreaga națiune de a dă viață planului economic pe 1980, grandiosului program de dezvoltare economico-socială în cincinalul 1981—1985 și în deceniile următoare, constituie dovada creșterii conștiinței politice a tuturor oamenilor muncii. a sporirii responsabilității individuale și colective față de orice act decizional, a voinței și hoiăririi în

tregului popor de a participa conștient, solidar la vasta operă de edificare a țării, de strălucită afirmare a destinului său național liber, independent, suveran, în numele tuturor membrilor, Organizațiile Democrației și Unității Socialiste ne angajăm în fața dumneavoastră să depunem o tot mai susținută activitato de educație politică, cetățenească, sub semnul umanismului socialist, pe linia formării unui om nou. cu o inaltă conștiință socială, înarmat cu înțelegerea legității dezvoltării vieții și societății, capabil să acționeze in spiritul lor, implicindu-se permanent în procesul de făurire a noi valori materiale și spirituale. Așa cum ne-ați învățat în nenumărate rînduri, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom acționa cu convingere revoluționară ca procesul de plămădire a omului nou să implice într-o măsură și mai mare mobilizarea și dinamizarea tuturor energiilor creatoare ale întregului nostru popor, pe baza ideologiei Partidului Comunist Român, pentru realizarea politicii interne și externe a partidului și statului, a sarcinilor ce revin fiecăruia din planul de dezvoltare economico-socială a patriei. Considerăm că numai în aceșt mod se poate afirma liber și plenar personalitatea umană, numai astfel pot fi valorificate aptitudinile și capacitățile fiecărui om al muncii.Membrii Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste se angajează să crească permanent eficiența tuturor acțiunilor viitoare, care să se materializeze în creșterea producției materiale, a eficienței activității economice, în dezvoltarea și înflorirea fiecărei localități, a fiecărei întreprinderi și instituții de la orașe și sate. Legătura organică dintre știință, calitate, eficiență se va împlini în rezultatele muncii fiecăruia, la locul de producție, prin sporirea productivității muncii, prin introducerea și valorificarea economică a celor mai de scamă realizări ale revoluției tehnico-științifice contemporane, prin buna organizare a producției și a muncii, prin întărirea spiritului de răspundere civică al fiecăruia. Vă asigurăm că vom face totul pentru implicarea mai profundă și mai eficientă a fiecărui membru al organizațiilor noastre in rezolvarea marilor și complexelor probleme pe care le ridică construirea unei înalte civilizații socialiste in România.Ne exprimăm satisfacția pentru faptul că și în viitor președintele celui mai larg, democratic, revoluționar organism politic de masă al țării veți fi dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Vedem in aceasta expresia unirii tot mai puternice a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, garanția de nădejde a progresului in continuare al economiei naționale, a perfecționării organizării și conducerii întregii vieți sociale, în scopul creșterii neîncetate a nivelului de civilizație și cultură al tuturor celor ce muncesc, garanția unității și independenței naționale. Avem mîndria și bucuria da a fi conduși de un partid încercat, do cea mai strălucită consecvență revoluționară și de a vă ști în fruntea Pgxțidului Comunist Român și a Republicii Socialiste România pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent fiu al poporului român, ctitorul și arhitectul României moderne, mare om de omenie, luptător revoluționar neînfricat pentru independența patriei noastre, pentru asigurarea unei lumi mai drepte și mai bune, a păcii și colaborării între popoare.
CONFERINȚA PE ȚARĂ A ORGANIZAȚIILOR 

DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

lelor, economisirii combustibilului și a energiei.în cadrul dezbaterilor un loc central l-au ocupat, de asemenea, problemele formării multilaterale a omului- nou, cu o conștiință înaintată, revoluționară, lărgirea orizontului de cunoaștere al maselor, cultivarea spiritului militant, revoluționar, a principiilor eticii și echității socialiste, subliniindu-se necesitatea perfecționării continue a mijloacelor de comunicare în masă, organizarea în condiții tot mai bune a unor acțiuni de mare amploare si cu efecte pozitive pe multiple planuri, cum sînt Festivalul național „Cîntarea României" și competițiile sportive din cadrul „Daciadei".Vorbitorii au făcut numeroase propuneri, au indicat căi șl soluții care să asigure realizarea, în condiții exemplare, a sarcinilor importante ce revin Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste, în mobilizarea 

tuturor energiilor, a întregii capacități creatoare și a inițiativei maselor pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a județelor, a tuturor localităților țării. pentru propășirea continuă a patriei, pentru creșterea neîntreruptă a bunăstării poporului nostru.Cei care au-luat cuvîntul au relevat faptul că adunările pentru constituirea Organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste au constituit un nou prilej de manifestare a unității întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a hotă- ririi ferme de a sluji cu abnegație și dăruire revoluționară cauza partidului, a întregii națiuni — edificarea pe pămîntul scump al patriei a socialismului și comunismului.Participanții la dezbateri și-au exprimat hotărîrea și angajamentul lor ferm de a-și aduce o contribuție tot 

mai mare la realizarea politicii partidului. la înfăptuirea hotărîrilor și Directivelor Congresului al -Xll-lea al Partidului Comunist Român și ale Congresului Frontului Democrației și Unității Socialiste.Vorbitorii s-au declarat de acord cu modificările Statutului Frontului Democrației și Unității Socialiste cu privire la noua structură organizatorică a Frontului.Delegații la Conferință au . ales, apoi, în unanimitate, Comitetul l Central al Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste, format din 209 membri. în prima plenară, Comitetul Central a ales Biroul său. I alcătuit din 19 membri. .în încheierea lucrărilor, participan- ții la Conferință au adoptat. într-o atmosferă de mare însuflețire, o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al' Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
Membrii Comitetului Central

JUDEȚUL ALBA : Alexandru Oprean — tehnician, Doina Voina — operator mașini, Irma Burjan — țărancă cooperatoare. JUDEȚUL ARAD : Ileana Bucurescu — profet soară, Esztera Erdos — țărancă cooperatoare, Silvius Bodici — electrician, Elena Ardeoan — filatoare. JUDEȚUL ARGEȘ : Marina Pandrea— lector universitar, Marioara D. Toma — medic, Elena Marinescu — țărancă cooperatoare, Elena Popa — tehnician, Nicolae Victor Cojocaru — maistru chimist. JUDEȚUL BACĂU: dr. docent Gheorghe Popescu — cercetător, Natalia Preoțescu — laborantă, Maria Atanasiu — lăcătuș mecanic, Valentin Salahoru — țăran cooperator, Dumitru Huluță — maistru petrolist. JUDEȚUL BIHOR : Paulina Elemi Mircea — medic, Sigismund Kovacs '— lăcătuș, Floare Porumb — țărancă cooperatoare, Crăciun Filip— miner. Firanda Codreanu — croitoreasă, Angela Gavriș — profesoară. JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD : Ivina Doroftei — inginer, Teodor Mărginean — lăcătuș, Ana Gliga — țărancă cu gospodărie individuală. JUDEȚUL BOTOȘANI : Cicerone Simionescu — medic, Emilia Zaha- riuc — inginer, Maria Doroftei — țărancă coiroeratoare. JUDEȚUL BRAȘOV f Maria Drîngă — inginer proiectant, Constanta Doina Toma — proiectant, Iosif Silimon — director tehnic, Aure'ia Râura — țărancă cooperatoare, Florea Marcu — profesor, Frederich Harth — lăcătuș. JUDEȚUL BRĂILA : Maria Iepure — profesoa-

Organizațiilor Democrațieielectrician — Maria Peter — asis- și Unității Socialisteră, Lina Gheorghe — țărancă cooperatoare, Ștefan Niță — mecanic. JUDEȚUL BUZĂU : Doinei Miroiu — inginer proiectant, Lucica Constantin— inginer chimist, Norica Ilie — țărancă cooperatoare, Gheorghe Băn- cilă — lăcătuș mecanic. JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN : Gheorghe Flo- rescu — inginer electronist, Rozalia Bauer — bobinatoare, Maria Țepe- neti — lăcătuș. JUDEȚUL CLUJ : Dumitru Marica — conferențiar universitar, loan Jeler — operator chimist, Eva Mandula — tehnician. Lucia Vițelaru — profesoară, Doina Florea — tehnician, Marin Jucan — lăcătuș, prof. univ. Andrei Koos — sculptor, Sandor Fodor — scriitor. JUDEȚUL CONSTANTA : Voica Andrei — inginer, Ion Vlădăreanu — maistru, Victoria Roșea — profesoară, Toma Moldoveanu — forjor, Maria Stanciu — țărancă cooperatoare. JUDEȚUL COVASNA : Jeno Kolcza— inginer proiectant, Ilona Szasz — laborantă textilistă, Maria Nema — țărancă - cooperatoare. JUDEȚUL DÎMBOVIȚA : Marin Buzescu — inginer mecanic, Filofteia Pîrcălabu — bobinatoare, Victoria Ilie — tehnician agronom, Stelian Ene- — maistru sondor. JUDEȚUL DOLJ : Georgeta Nicolae — arhitect, Virginia Crețu — țărancă cooperatoare, Ilie Ularu — lăcătuș, Cornelia Luminița Lazăr — asistent universitar, Fănica Marinoiu — frezor. Elena Cazacu — muncitoare confectioner. JUDEȚUL GALAȚI : Marla Boiciuc — medic chimist, Constantin Munteanu — lă

cătuș, Ion Dragomir — lăcătuș, Jenica Cristea — țărancă cooperatoare. JUDEȚUL GORJ : Dorina Trăistaru — tehnician, Emil Ionică — lăcătuș mecanic, Grigore Ivănoiu — sondor. JUDEȚUL HARGHITA : Gheorghe Gal — maistru mecanic. Ioana Berea — țesătoare, Moise Pap — țăran cooperator, Marton Szilveszter — maistru. JUDEȚUL HUNEDOARA : Didona Horia — inginer proiectant, Romulus Zăroni — inginer, Zita Bâr- zan — operator chimist, Roman Iuliu Lupaș — miner. JUDEȚUL IALOMIȚA : Elena Militaru — profesoară, Lenuța Lăutărescu — inginer chimist, Tănase Bănățeanu — țăran cooperar tor. JUDEȚUL IAȘI : Maria Elena Roșea — cercetător științific. Maria Gh. Iordache — inginer zootehnist, Rodica Popa — muncitoare, Dan D. Petrovanu — profesor universitar, Mihai A. Catană — maistru. JUDEȚUL ILFOV : Valeria Negoită — cercetător, Nicu Mirea — țăran cooperator, Gheorghe Lulea — mecanic, Tincuța Ungureanu — tehnician. Ion Oprea — instalator. JUDEȚUL MARAMUREȘ : Veronica Săplăcan — inginer, Emilia Luputan — rafinator metalurgist, Iosif Papp — frezor, Andrei Hrehorca — țăran cooperator. JUDEȚUL MEHEDINȚI : Gheorghe Panescu — inginer mecanic, Dorina Dincă — laborant chimist, Constanta Talpeș — țărancă cooperatoare. JUDEȚUL MUREȘ : Aurel Covaci — inginer mecanic. Piroșka Gybrgy — tehnician, Otilia Maier — muncitoare, Alexandru Moldovan — 

tent universitar, Ștefan Palfi — tehnician. JUDEȚUL NEAMȚ : Eleonora Silvia Nicolau — medic primar, Ionel Nica — laminorist. Ștefan Min- dru — muncitor, Olga Pintilescu — muncitoare tricoteră. JUDEȚUL OLT: Maria Nițu — inginer, Titu Ia- cobescu — maistru, Marin Țoiu —• maistru, Ioana Istrate — țărancă cooperatoare. JUDEȚUL PRAHOVA : loan Teodorescu — economist, Lucia Dobre — țărancă cooperatoare, Năstase Stoian — lăcătuș, Elena Natalia Atanasie — profesoară. Alexandru Căpîlnă — rectificator, Nicolae Oprea — rectificator. JUDEȚUL SATU MARE : Ana Fanea — tehnician confecții, Iolanda Nemeth — țărancă cooperatoare. Gheorghe Tu- lian — lăcătuș. JUDEȚUL SĂLAJ : Maria Turcaș — profesoară, Susana Deneș — țărancă cooperatoare, Ion Barbur — emailator. JUDEȚUL SIBIU : Maria Cazaciuc — inginer, Aron Dorel Porime — inginer cercetător, Silvia Pandrea — inginer textilist, Georg Scherg — conferențiar universitar. JUDEȚUL SUCEAVA : Aurelian Sidoriuc — maistru, Vasile Poleanschi — țăran cu gospodărie individuală, Maria Ciotină — muncitoare, Vasile Strelciuc — țăran cooperator, Stelian Pătatu — miner. JUDEȚUL TELEORMAN : Petre A. Codilă — inginer. Florea Dide — țăran cooperator. Valeria Bișa — tehnician textilist, Stan Ilie Ion — șef echipă. JUDEȚUL TIMIȘ : Lazăr Bo- leantu — doctor în științe electrome- 

canice, Maria Rămneamțu — croitoreasă, Ecaterina Schnier — țărancă cooperatoare, Ilie Medveșan — lăcătuș, Adelina Pop — asistent universitar, Ana Dăminescu — ajutor de maistru. JUDEȚUL TULCEA : Maria Lupa — profesoară, Dumitru Gheorghe — țăran cooperator, Marfa Strîm- bu — muncitoare. JUDEȚUL VASLUI : Emil Alexa — tehnician, Didi- na Pană — țărancă cooperatoare, Cos- tică Botaș — rectificator. JUDEȚUL VÎLCEA : Vlăduț Brînzan — maistru chimist, Aurelia Neacșu — țărancă cooperatoare, Aneta Mitrache — inginer. JUDEȚUL VRANCEA : Aurel Bourceanu — șef atelier, Gică Rizea — țăran cooperator, Maria Zamfir — confecționeră. MUNICIPIUL BUCUREȘTI : Mariana Beliș — conferențiar universitar, Stan Ciucă — strungar, Elena Calangiu — tehnician, Constantin Jelescu — inginer, Caius Iacob — profesor universitar, Veronica Căruntu — lector universitar, Georgeta Popa — maistru. Constan
Biroul Comitetului Central al

Democrației si Unității•>Președinte : prof. dr. Constantin Arseni. Vicepreședinți : Constantin Baltă, Mariana Beliș, Caius Iacob, Virginia. Crețu, Jenei Kolcza. Secre

tin Baltă — maistru, Tudor Peicea— maistru, Margareta Lăzărescu — electronistă, Safta Alecu — tehnician, Paul Everac — scriitor, Ion Pacea' — sculptor, Elena Apostol — țesătoare, Liliana Popescu — cercetător, Mircea Ciobanu — scriitor, Cornel Trăilescu — compozitor. Ioana Postelnicu — scriitoare, ■ loan Alin Gheorghiu — pictor, Draga Olteanu Matei — actriță. Constantin Arseni — profesor doctor, șef clinică I.M.F. București, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, Pascal Bentoiu — compozitor, Doina Benea — judecător, Tu- dora Maria Popescu — cercetător științific, Eugen Topală — cercetător științific, Tatiana Atamanu — cercetător științific, Alexandru Duțu — cercetător, Anca Ghiață — cercetător, Ecaterina Ciorănescu Nenițescu— academician, Cristina Raicu — doctor inginer, Corneliu Radu — cercetător, Marin Ilie — electrician.

tar : Doina Benea. Membri : Voica Andrei, Lazăr Boleanțu, Maria Dringă, Alexandru Duțu, Paul Everac, Dumitru. Marica, Nicu Mirea, 

DIN PARTEA CULTELOR : Teofil Herineanu — arhiepiscopul Clujului, Antim Nica — arhiepiscopul Tomi- sului și Dunării de Jos, Iftimie Luca— episcop al Romanului și Hușilor, Visarion Aștileanu — episcop al Aradului, Emilian Birdaș — episcop al Alba Iuliei, Vasile Coman — episcop al Oradei, Octavian Popescu — vicar administrativ al Arhiepiscopiei ortodoxe București, Vitorio Blazutti — protopop al Bisericii romano-catolice București, Pentek Arpad — profesor, Institutul teologic protestant Cluj-Napoca, Hans Hermanstădter — curatorul bisericii generale evanghelice de confesiune augustană Sibiu, Erdb Janos— vicar al bisericii unitariene Cluj- Napoca, Regep Săli — imam al Cultului musulman București, Constantin Voicu — rectorul Institutului teologic ortodox Sibiu, Petru Gherghel— pro-vicar general al Arhiepiscopiei romano-catolice Iași.
Organizațiilor

SocialisteMaria Nițu, Ștefan Palfi, Marina Pandrea, Maria-Elena Roșea, Georg Scherg.
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Tovarășului SANTIAGO CARRILLO
Secretar general al Partidului Comunist din Spania MADRIDStimate tovarășe Carrillo,Cu ocazia împlinirii virstei de 65 de ani, am deosebita plăcere de a vă transmite, in numele comuniștilor și oamenilor muncii din România, ca și al meu personal, cele mai calde felicitări, urări de viată îndelungată și noi succese in fruntea Partidului Comunist din Spania pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate și bunăstare ale oamenilor muncii spanioli, pentru adin- cirea continuă a procesului 'de reînnoire democratică a vieții politice in Spania.Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima satisfacția fată de bunele relații, de stimă și respect reciproc, de solidaritate activă statornicite între partidele noastre și convingerea că ele vor cunoaște o dezvoltare ascendentă și pe viitor, în interesul ambelor noastre partide, popoare și țări, al cauzei păcii și colaborării internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
, Secretar general al Partidului Comunist Român

România în lume
• Contact® internaționale • Convorbiri • Prezențe

în pregătirea Congresului P.M.U.P.
O cuvîntare a tovarășului Edward Gierek

Tovarășului JOERGEN JENSEN
Președintele Partidului Comunist din DanemarcaCea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, felicitări cordiale, cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese în activitatea pe care o desfășurați in fruntea partidului pentru promovarea intereselor fundamentale ale oamenilor muncii danezi, pentru triumful cauzei socialismului și păcii in lume.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile prietenești, de încredere, stimă și respect reciproc, dintre Partidul Comunist Român si Partidul Comunist din Danemarca vor continua să se întărească și în viitor spre binele partidelor, popoarelor și țărilor noastre, al cauzei păcii 

ți colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

„IDEILE Șl ACȚIUNILE PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI — O CONTRIBUȚIE

VALOROASĂ LA LUPTA POPOARELOR PENTRU INSTAURAREA UNEI NOI

ORDINI ECONOMICE Șl POLITICE INTERNAȚIONALE"

Un amplu articol în ziarul egiptean „Al Ahram"

CAIRO 17 (Agerpres). — Cotidianul egiptean „AL AHRAM“ publică un 
amplu articol, Însoțit de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrat 
principiilor de bază ale politicii externe românești.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

Io și 21 ianuarie. In țară : Vremea va 
fi rece, geroasă noaptea, îndeosebi în 
Transilvania și .Moldova. Cerul va fi 
variabil cu liinorări mai pronunțate in 
sudul și vestul țării, unde vor cădea 
precipitații mal ales sub îormă de nin
soare. în celelalte regiuni, ninsori izo

late. Vîntul va sufla moderat cu inten
sificări' în sudul țării din sectorul es
tic. Temperaturile minime vor ii cu
prinse între minus 15 și minus 5 gra
de, local mai coborite în Transilvania 
și Moldova, iar cele maxime între mi
nus 8 și plus 2 grade, pe alocuri mal 
ridicate în vestul țării. In București : 
Vremea va ii rece. Cerul va fi tempo
rar noros. Va ninge. Vîntul, predomi- 
nind din sectorul estic, va prezenta in
tensificări de scurtă durată. Tempera
tura în scădere.

Președintele Nicolae Ceaușescu — evidențiază „Al Ahram" — condamnă inegalitatea și inechitatea existente în lume, subliniază necesitatea lichidării subdezvoltării, repudiază discriminarea și crearea artificială de obstacole în relațiile de colaborare și prietenie dintre țări. „Ideile și acțiunile președintelui României reprezintă o contribuție valoroasă la lupta popoarelor lumii pentru instaurarea unei uoi ordini economice și politice internaționale, României re- venindu-i un rol deosebit in organizarea și desfășurarea sesiunii' extraordinare a O.N.U. pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice".„Alături de definirea clară a liniei independente a țării — se arată in articol — eforturile pentru lărgirea zonelor de destindere internațională

reprezintă o caracteristică evidentă a politicii externe românești, mai ales •din perioada de eînd la conducerea țării se află președintele Nicolae Ceaușescu. Politica externă a României de astăzi este bazată pe realism, curaj și efort propriu perseverent". Politica acestei țări — se subliniază în articol — este ferm angajată pentru rezolvarea pe căi pașnice a problemelor acumulate, pentru eliminarea definitivă a politicii de forță. „O confirmare strălucită a liniei independente pozitive românești — precizează ziarul — o reprezintă poziția constantă și principială față de problema păcii in Orientul Mijlociu".România — continuă „Al Ahram" — apreciază că rezolvarea problemelor complexe cu care se confruntă lumea contemporană impune cu ne

cesitate participarea efectivă a tuturor țărilor mici și mijlocii. România' întreține și dezvoltă relații strînse, cu toate țările mici și mijlocii, parti-' cipă — ca invitat — la activitatea țărilor nealiniate, apreciind aceasta mișcare ca factor important pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale, bazată pe egalitate deplină în drepturi, pe apărarea independenței și suveranității naționale, pentru întronarea unui nou tip de relații între state.„Al Ahram" relevă, apoi, că România depune eforturi susținute pentru adîncirea colaborării țărilor din Balcani în scopul transformării acestei regiuni intr-o zonă a păcii și cooperării, lipsită de arme nucleare.La baza politicii externe românești — se arată in încheierea articolului — stau principii ferme, între care se evidențiază, in primul rînd, poziția de prietenie și relații de colaborare cu toate statele lumii.

I VARȘOVIA 17 (Agerpres). — La I Radom a avut loc conferința voie- i vodaiă a P.M.U.P., care a încheiat I campania de conferințe de dări de i seamă și alegeri, desfășurată în cadrul pregătirii Congresului al VIII- lea al partidului — relatează agenția P.A.P. Luind cuvîntul, Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., s-a referit la probleme ale pregătirii congresului, ale vieții partidului și statului.Relevind unele probleme care stau astăzi în fața economiei poloneze, vorbitorul a spus : „De cîțiva ani, dezvoltarea țării noastre are loc in condiții mai dificile decit în prima jumătate a anilor ’70. Toate indiciile converg spre aceea că la fel se va petrece și în prima jumătate a anilor

’80. Esența programului cuprins în tezele pentru Congresul al VIII-lea al partidului nostru constă in asigurarea in condiții mai dificile, dar printr-o muncă mai bună, prin folosirea completă a potențialului de producție creat, a dezvoltării continue a țării și a creșterii sistematice — deși nu tot atit de accelerată ca în deceniul trecut — a' nivelului de trai al poporului.Vorbitorul a declarat că o parte integrantă a programului pe care partidul, ii va dezbate în cadrul congresului constă in dezvoltarea continuă a democrației socialiste. în lărgirea permanentă a participării oamenilor muncii, a întregului popor la procesele de conducere și de adoptare a hotărîrilor. paralel cu întărirea rolului conducător al P.M.U.P.
R. D. GERMANA

îndeplinirea planului economic pe anul 1979BERLIN 17 (Agerpres). — In comunicatul privind îndeplinirea planului economic pe anul 1979 al R.D. Germane se evidențiază „dezvoltarea constantă, potrivit planului, a puterii economice a R.D.G.", in pofida „profundelor schimbări de pe piețele mondiale și a condițiilor meteorologice deosebit de grele din iarna trecută". Comunicatul — transmis

de agenția A.D.N. — relevă, intre altele, că venitul național a crescut cu patru la sută față de 1978 : producția industrială — cu 4,8 la sută, planul fiind depășit valoric cu 2 miliarde mărci ; productivitatea muncii a crescut in industrie cu 4,4 Ja-Ajită. Au fost realizate investiți;/-p 'valoare de 52 miliarde m$bîș. Iu agricultură, planul a fost depășit.

t V
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Politehnica TV. Curs de pregătire 

pentru' admiterea în învățământul 
superior tehnic

16.30 Emisiune în limba germană 
^18.25 Tragerea Loto

13.35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

18.50 100-1 de seri
15.00 Telejurnal • Deplină angajare la 

înfăptuirea' Programului partidului
19.50 Cîntece patriotice și revoluționare 
20,05 Film artistic : „Căminul44. Premie

ră pe țară. Producție * studiouri
lor americane

îl,40 Telejurnal
PROGRAMUL î

16,00 Muzică ușoară românească
16,15 O viață pentru o idee : Francisc 

Rainer
16,46 Bucură-te, țară mîndră — melodii 

populare
17,10 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Dicționar cinematografic : 'Orson 

Welles
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Deplină angajare la 

înfăptuirea Programului partidului-
19.50 Viața muzicală a Capitalei
20,30 De pretutindeni.. Panoramic japo

nez
21,00 Studio liric ’80
21,40 Telejurnal

MOSCOVA : CONVORBIRI

ECONOMICE ROMÂNO-

SOVIETICE

ROMA DELEGAȚIA P.C.R. S-A 1NTILNIT CU SECRETARUL

NAȚIONAL AL P.S.D.I.

„Frontul Patriotic se pronunță pentru crearea 
unei societăți democratice in Rhodesia"

9 Conferința de presă a lui Joshua Nkomo • Cereri pentru 
retragerea forțelor R.S.A. și cantonarea tuturor trupelor 

fostului regim minoritar

cinema
• Cine mă «frigă: SCALA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPI- . 
TOL — 9; 11; 13;15; 15,30; 17,45;
20, GL.ORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Moarto po NU: PALATUL ’
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17. PATRIA — 9: 13,30; 16; 19, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,15; 17; 
19,45, FAVORIT — 8,45; 11,30; 14,15; 
17; 19,45.
• Nici o dovadă pentru crimă:
FESTIVAL — 11,15;; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Adio, dar rămtn CU tine: CI
NEMA STUDIO — 10;' 14; 14; 16; 
18; 20.
• Uraganul vine de Ia Navarone: 
VICTORIA — 9; 11,30; 14; 16,45; 
19,30.
• Grupaj de documentare „Româ
nia — casa mea" — 15; Mușche
tarul român — 17,15; 19,30: TIM
PURI NOI.
9 Adevărata glorie: CENTRAL — 
9.15; 12; 16; 19.
$ Popeyo marinarul: FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,39; 
17,45; 20, DOINA — 9,15; 11; 12,45; 
.14,30; 16,15.
0 Ultima jertfă: DOINA — 10; 20.
• Omul care ne trebuie: DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20, COS
MOS — 15,30;* 17,30; 19,30, DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
o Safari Express: FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
« Capcana: BUZEȘTI — 15,30; 
17.30: 19,30.
O Marea neliniște: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20.15, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Explozia: BUCEGI — 16; 18; 20.
o Piedone Africanul: LIRA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20, AURORA —9; 
11,45; 14,15; 17; 19,30.
• Revanșa: FERENTARI — 15,30; 
17,30; 19.30.
« Cinci seri: COTROCENI —15; 
17,13; 19.30.
• Speranța 5 PACEA -- 19,30,
VIITORUL — 15.30; 17,30: 19,30.
® Școala curajului: PACEA — 
15.30; 17,30.

• Răzbunarea panterei roi: CIU
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30;
15,45;jJ8; 20, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Operațiunea „Stadion": POPU
LAR — 15,30; ți,30; 19,30.

teatre
• C.C.E.S. (la conservato
rului „Ciprian Porumbescu*): 
Concert susținut de Cvartetul o- 
Jandez de saxofoane —- 19.
• Teatrul Național (sala -mică): 
Romulus cel Mare — 16; 19,30; 
(sala Atelier): Monolog cu fața la 
perete —. 19.
• Filarmonica „ George Enescu" 
(Ateneul Român): Concert sim
fonic. Dirijor Mircea Cristescu. 
Solistă: Cornelia Bronzetti — 19,30. 
® Opera Română: Dragoste si jert
fă — 19.
• Teatrul de operetă: Țara surt- 
sului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19; (sala Grădina Icoanei): In
fidelitate conjugală — 19.30.
• Teatrul Mic: Să îmbrăcăm p» 
cei goi — 19,30.
• Teatrul Foarte Mie: Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul de 'comedie: Măseaua 
de minte 19,30.
e Teatrul „Nottara44 (sala Maghe- 
ru): Jocul vieții și al morții — 
19,30; (sala Studio): Cinci romane 
de amor —- 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
...Eseu -Ț- 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nâse“ (sala Savoy): De la Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria): Boema rîcle, etntă și dan
sează — 19,30.
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română4* (sala Studio) : Micro re
cital folcloric studio — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu**: Eți, tu 
și dragostea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*4: Trei 
grăsani — 9.30.
• Teatrul „Țăndărică44: Strada 
prieteniei — 10; Pisica de una sin
gură — 17.
• Circul București: Vivat circul
— 19,30.

MOSCOVA 17 (Agerpres), — Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, aflat Ia Moscova cu ocazia lucrărilor celei de-a 93-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R., s-a întîlnit cu K. F. Katușev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., reprezentantul permanent âl Uniunii Sovietice la C.A.E.R. Au fost abordate probleme ale dezvoltării colaborării șl cooperării economice dintre România și Uniunea Sovietică.întilnirea s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, de înțelegere reciprocă. •
Ambasadorul țării noastre 

primit de vicepreședintele 

Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.MOSCOVA 17 (Agerpres). — Vicepreședintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., P. G. Ghilașvili, l-a primit pe Gheorghe Badrus, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România, în legătură cu încheierea misiunii sale in Uniunea Sovietică.în cadrul convorbirii cțire a avut loc cu acest prilej de ambele părți s-a exprimat convingerea că, acțio- nindu-se în spiritul înțelegerilor convenite intre conducătorii celor două partide și țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și L. I. Brejnev, relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și Uniunea Sovietică se vor dezvolta și amplifica continuu, în interesul popoarelor celor două țări, al cauzei generale a socialismului și păcii in lume.întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
SOFIA : Protocol comercial

româno-bulgar

IOAN GLUVACOV
în ziua de 17 ianuarie 1980 a încetat, din viață tovarășul loan Glu- vacov, membru al Partidului Comunist Român, vechi activist de partid și de stat.Născut la 22 iunie 1913, în orașul Arad, intr-o familie de muncitori, el a cunoscut de tinăr, ca ucenic și apoi ca muncitor în diferite întreprinderi, exploatarea și asuprirea capitalistă. A fost membru al Partidului Comunist Român din 1932. în anii 1936—1937 a fost secretar al Comitetului județean U.T.C. Arad, iar în anii 1939—1941 secretar al Comitetului Sectorului III Albastru-București al P.C.R. Pentru activitatea revoluționară desfășurată a fost de mai multe ori arestat și întemnițat.După eliberarea patriei de sub do- .minația fascistă i s-au încredințat sarcini de răspundere pe linie de partid și de stat. A fost membru al Comitetului Central al P.C.R. in perioada 1955—1979, membru al Consiliului de Stat între 1969—1975, deputat în Marea Adunare. Națională intre anii 1957—1975. Din 1965 și pînă in 1977 a fost membru al Colegiului Central de partid. Ioan Gluvacov a muncit cu abnegație șl devotament pentru îndeplinirea sarcinilor de răspundere încredințate de partidul șl statul nostru, pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român,de făurire a societății socialiste pe pă- mintui României.Pentru meritele sale deosebite a fost distins cu ordine șl medalii ale Republicii Socialiste România.Amintirea lui loan Gluvacov. comunist devotat partidului, cauzei socialismului in România va rămine veșnic vie in memoria tovarășilor săi de- muncă și luptă, a tuturor celor care l-au cunoscut.

ROMA 17 (Agerpres). — Delegația P.C.R., condusă de . tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, ministrul muncii, care participă la lucrările celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului Socialist Democratic Italian, a fost primită de Pietro Longo, secretar național al P.S.D.I.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a fost transmis un cordial mesaj de salut și cele mai bune urări secretarului național 1 al P.S.D.I.Mulțumind, Pietro Longo a rugat să se transmită, din partea sa și a conducerii P.S.D.I., un cald și prietenesc mesaj de salut tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu urarea de noi succese în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R.In cadrul convorbirii, desfășurată Intr-o atmosferă cordială, au fost subliniate cu satisfacție bunele ra

porturi dintre cele două partide, ex- primîndu-se dorința de a le dezvolta în continuare, în* folosul cauzei păcii și destinderii în Europa, al întăririi relațiilor tradiționale de prietenie dintre țările și popoarele noastre.Au fost abordate, de . asemenea, unele probleme ale vieții internaționale.La întîlnire au participat membri ni Direcțiunii și Secretariatului P.S.D.I. A fost prezent ambasadorul țării noastre în Italia, Ion, Mărgi- neanu.-
★Tovarășul Emil Bobu a avut,. totodată, o întilnire cu conducătorii celor trei centrale sindicale italiene — tovarășii Luciano Lama, secretar general al C.G.I.L., Pier Caraiti, secretar general al C.I.S.L., și Giorgio Benvenuto, secretar general al U.I.L.Cele două părți s-au informat cu privire la preocupările actuale și activitatea organizațiilor sindicale respective, atit pe plan intern, cit și al vieții internaționale. A fost evidențiată. totodată, dorința reciprocă de a se dezvolta în continuare raporturile prietenești dintre organizațiile sindicale din cele două țări.

ȘEFUL STATULUI CENTRAFRICAN A PRIMIT PE REPREZENTANTUL

ROMANBANGUI 17 (Agerpres). t- David Dacko, președintele Republicii Cen- trafricane, a primit pe Ludovic Fa- zekas, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al. P.C.R., ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis președintelui centrafrican un mesaj de salut, iar poporului centrafrican urări de pace, progres și prosperitate.

, Mulțumind, șeful statului centra-. ■ frican a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu călduroase salutări, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român succese tot mai mari pe calea dezvoltării economico-sociale a țării.în cursul convorbirii care a avut loc cu . acest prilej au fost abordate aspecte concrete ale dezvoltării relațiilor româno—centrafricane, îndeosebi ale lărgirii și diversificării cooperării economice.
BERLIN : Schimbul instrumentelor de ratificare a unei Convenții

între România și R.D.G.BERLIN l"P (Agerpres). — La 17 ianuarie a avut loc la Berlin schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției între Republica Socialistă România ș; Republica Democrată Germană privind soluționarea și prevenirea cazurilor de dublă cetățe
nie, semnată la București la 20 aprilie 1979. Schimbul a fost efectuat de Gheorghe Tache, ambasadorul tării noastre la Berlin, și Klaus Willer- ding, adjunct al ministrului afaceri-, lor externe al R.D.G. ,

Spectacol al Operei din

SALISBURY 17 > (Agerpres). — Intr-o conferință de presă ținută la Salisbury, Joshua Nkomo, președintele Uniunii Poporului African Zimbabwe (ZAPU) — care s-a înscris pe listele electorale sub titulatura de Frontul Patriotic — a arătat că partidul sau se pronunță pentru crearea unei societăți democratice în Rhodesia, fără discriminări rasiale tribale sau de orice alt gen — informează a- ge'nțiile U.P.I. și France Presse. Programul partidului — arată agențiile — a fost rezumat astfel: „Pămîntul «ă aparțină poporului, puterea politică să revină, de, asemenea, poporului".Subliniind importanța redistribuirii terenurilor agricole, Joshua Nko
mo a arătat că cea mal mare parte a populației a fost deposedată de pămînturile cultivable de către fostul regim rasist minoritar. Aceasta — a menționat el — a reprezentat una dintre cauzele care au condus la declanșarea luptei forțelor patriotice.Joshua Nkomo a arătat, totodată, că partidul său își propune să acționeze în vederea asigurării locurilor de muncă pentru întreaga populație, pentru gratuitatea asistenței medicale și a învățămintului.Pe de altă parte, el a menționat că va examina cu Robert Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (ZANU), îndată după re

întoarcerea acestuia în patrie, problemele privind cooperarea dintre cele două organizații în perspectiva viitoarelor alegeri.Joshua Nkomo, copreședintele Frontului Patriotic Zimbabwe, s-a întilnit la Salisbury cu lordul Soa- mes, guvernatorul britanic al Rhode- siei — informează agențiile U.P.I. și France Presse. Au fost examinate probleme privind asigurarea respectării încetării focului în Rhodesia.în legătură cu aceasta. Joshua Nkomo a precizat că este necesară retragerea forțelor1 sud-africane care continuă să se măi afle pe teritoriul rhodesian. De asemenea, el s-a pronunțat pentru cantonarea tuturor trupelor fostului regim minoritar de la Salisbury la bazele lor, pentru a se preintîmpina noi eventuale incidente între acestea și forțele patriotice, incidente care ar putea periclita buna desfășurare a.alegerilor generale programate să se desfășoare în luna februarie, precum, și procesul de instaurare deplină a păcii in Rhodesia.în aceeași ordine de idei, copreședintele Frontului Patriotic a sugerat sporirea numărului de membri ai forțelor statelor Commonwealthuluî Staționate in Rhodesia, astfel incit acestea să poată acționa efectiv pentru ' a asigura respectarea încetării focului.
BENIN

Pe calea construirii 
unei societăți noiCOTONOU 17 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la Cotonou cu prilejul Zilei memoriei eroilor revoluției benineze, președintele Republicii Populare Benin, Mâthieu Kerekou, a relevat, că poporul a dat dovadă, in timpul revoluției și in perioada care a urmat acesteia, de hotărirea fermă de a apăra cu orice preț prefacerile intervenite in țară. în acest sens, trebuie interpretate și victoriile poporului pe tărimul muncii constructive — a spus el. Lupta pentru construirea unei societăți noi este o parte integrantă a luptei pentru eliberare națională din Africa și din lumea întreagă.

Reuniunea O.P.E.C. 
de la Viena 

înființarea Agenției 
internaționale de dezvoltareVIENA 17 (Agerpres). — Miniștrii de finanțe ai Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.),-reuniți la Viena.1 au hotărit majorarea cu 800 milioane dolari a Fondului special al O.P.E.C., destinat acordării de credite statelor în curs' de dezvoltare cele mai dezavantajate' de majorarea prețului petrolului’ pe piața mondială. In felul acesta, totalul contribuțiilor puse la dispoziția Fondului de membrii organizației se Indică. pînă în prezent, la 2,4 mii® .. dolari.Agenția Reuter informează că s-a hotărit, de asemenea.'- transformarea Fondului special intr-o Agenție I internațională de dezvoltare.

Știri sportive• Din cauza timpului nefavorabil, meciul de fotbal dintre selecționata divizionară din România și echipa Columbiei ce urma să se desfășoare miercuri seara la Caii a fost aminat cu 24 de ore.• în zilele de 21 șî 22 Ianuarie se va desfășura la Predeal, pe pirtia de la Clăbucet, ediția a 3-a azconcursu- luî de schi, organizat de asociația sportivă „Alfa" în cadrul „Daciadei". în program figurează întreceri de slalom special, fond și o probă demonstrativă de slalom paralel. La competiție și-au anunțat participarea aproape 500 de concurenți.• Echipa de hochei pe gheață S.K. Uritski Kazan (U.R.S.S.) își începe astăzi turneul in țara noastră, întîlnind pe patinoarul artificial „23 August" selecționata divizionară de tineret. Meciul va Începe la ora 17. Hocheiștii sovietici vor juca sîmbătă și duminică tot în Capitală, de la ora 17, cu selecționata divizionară (seniori). Apoi, echipa din Kazan va evolua săptămîna viitoare în „Cupa Federației" de la Galați.• La Birmingham (Alabama) aucontinuat meciurile turneului internațional de tenis. Iată rezultatele înregistrate în proba de simplu masculin : Amritraj (India) — Fleming (S.U.A.) 6—3, 7—6 ; Gerulaitis(S.U.A.) — Scanlon (S.U.A.) 4—6,6—2, 6—3;,Mottram (Anglia) — Smith (S.U.A.) 6—3, 4—6, 7—6. în primul tur al probei de dublu, perechea Ilie Năstase (România), Jose Luis Clerc (Argentina) a învins cu 7—5, 7—6. pe Dibbs (S.U.A.) și Noah (Franța).

SOFIA 17 (Agerpres). — La Sofia 
a fost semnat protocolul privind schimburile de bunuri de consum pe anul 1980 dintre ministerele comerțului interior, din România și Bulgaria.• Documentul prevede o creștere substanțială, față de anul precedent, a volumului schimburilor directe de produse agroalimentare și industriale, într-o structură sortimentală îmbunătățită și diversificată.

Timișoara în Luxemburg

LUXEMBURG 17 /Agerpres). — 
Opera de stat din Timișoara a pre
zentat in localitatea Esch sur Alzgtte 
(Luxemburg) un spectacol cu opera 
„Nabucco" de Giuseppe Verdi, care 
s-a bucurat de un deosebit succes.

Au asistat Pierre Werner, pre
ședintele guvernului, membri ai Co
mitetului Asociației culturale Lu-, 
xemburg—România.

„Pactul Andin"

Redimensionări ale raporturilor 
de cooperare în regiuneLIMA 17 (Agerpres). — „Negocierile concrete constituie singura cale pentru depășirea dificultăților economice cu care sînt confruntate in prezent țările noastre și pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale" — a declarat ministrul peruan al relațiilor externe, Arturo Garcia, în discursul de deschidere a lucrărilor reuniunii de la Lima a Consiliului miniștrilor relațiilor externe din țările andine. (La reuniune iau parte, în calitate de observatori, și miniștrii de resort ai Braziliei și Spaniei). El s-a pronunțat pentru lărgirea și diversificarea raporturilor de cooperare în regiune,

.pentru restructurarea Asociației La- tino-Americane a Liberului Schimb (ALALC) și acordarea mecanismelor ei la cerințele promovării unor relații noi, echitabile și juste, intre sta-1 teie din America Latină.în cuvîntul său, reprezentantul Braziliei, Ramiro Saralva, reafirmînd speranța țării sale într-o bună cooperare. cu statele membre ale „Pactului Andin", a declarat lă „Apropierea între țările din regiune trebuie .să aibă loc în condițiile respectării principiilor egalității’ suverane in drepturi a statelor, neamestecului ' în treburile lor interne, suveranității și independenței naționale".

a

CANCELARUL VEST-GERMAN, I

COMPONENȚA NOULUI GUVERN INDIAN, condus de primul minis
tru Indiro Gandhi, a fost completată prin distribuirea unor noi portofolii 
ministeriale, neatribuite in momentul prestării jurămintului. Un comunicat 
oficial difuzat ia Delhi anunță că premierul Indira Gandhi va păstra 
conducerea Ministerului Apărării’. Totodată, portofoliile industriei, petro
lului și „siderurgiei, atribuite provizoriu Indirei Gan'dhi, au fost repartizate 
unor noi titulari.SINDICATELE SIDEltURGIȘTl-LOR BRITANICI au avertizat că. in cazul în care nu vot1 fi acceptate

PERU Lărgirea alianței „Unitatea de stingă"LIMA 17 (Agerpres). La Lima s-a anunțat că, in perspectiva alegerilor generale de la 18 mai, noi forțe democratice, progresiste au aderat la alianța „Unitatea de Știnga (U.D.I.), formată din Partidul Comunist. Frontul Muncitoresc Țărănesc Studențesc și Popular. Partidul Socialist Revoluționar, Partidul Ayangarda Revoluționară, Acțiunea - Revoluționară Socialistă, Comitetul de Orientare Revoluționară șl Mișcarea de Stingă Revoluționară. între noile formațiuni care au decis să participe la alegeri

în cadrul U.D.I. se numără Confederația Generală a Oamenilor Muncii din' Peru (C.G.T.P.), Confederația Națională Agrară' (C.N.A.) — cele mai mari centrale sindicale din țară — precum, și Confederația Generâlă a Țăranilor din Peru (C.G.C.P.), Confederația Națională a Cartierelor. Populare (C.O.N.A.P.J.U.P.), Uniunea Populară a Femeilor Peruane (U.P.M.P.), Frontul Socialist ai Femeilor (F.S.M.) și Federația muncitorilor din construcții (F.O.C.).

propunerile lor privind reglemen- I tarea conflictului de muncă de la corporația „British Steel", din sectorul public, este posibil ca grevei I celor 100 000 de lucrători ai acestei firme să 1 se alăture și siderur- ■ giștii clin oțelăriile particulare, I care furnizează 20 la sută- din pro- 1 ducția siderurgică britanică.PROFITURILE NETE ALE COM- I PA.NIEI PETROLIERE AMERICANE „SHELL OIL" — a opta in 
ierarhia companiilor petroliere din 

ț .S.U.A.' — au depășit pe ans'amblill 
anului trecut sumat, de un miliard j de dolari — a anunțat directorul 
general al firmei, John Bool:dut. 

' El a precizat că aceste profituri 
, sint cu circa 23 la sută mai mari I ' decit cele realizate în anul pre- i cedent.I PREȘEDINTELE REPUBLICII PANAMA, Aristides Royo, va întreprinde in perioada 1—3 februa- I rie o vizită oficială în Costa Rica.în cadrul convorbirilor, pe care le I va avea cu omologul său costa- rican, Rodrigo Carazo Odio, vor fi analizate, aspecte privind coopera- I rea bilaterală în diferite domenii de activitate.

CREAREA UNEI ORGANIZAȚII DE COOPERARE ÎN BAZINUL PACIFICULUI a tost discutată cu prilejul vizitei oficiale de două zile, efectuată in Australia de primul ministru al Japoniei, Masayoshi Ohira, în timpul căreia a conferit cu premierul țării-gazdă. Malcolm Fraser. Propunerea japoneză privind această organizație are in vedere cooperarea in. domeniile cultural . și economic, deschisă tuturor statelor interesate..GREVĂ LA BARCELONA. Cei 
aproximativ 22 000 de muncitori de 
la uzinele „S.E.A.T." din Barcelona 
— cel mai mare constructor spaniol 
de automobile — au hotărit să pre
lungească greva la care participă, 
Incepind de joia trecută, informează 
agenția Reuter. Greviștii revendică 
îmbunătățirea condițiilor de viață.

Helmut Schmidt, urmează să efec- l tueze, incepind de la 5 martie a.c.l o vizită oficială la Washington! ' unde va avea convorbiri cu pre- ședințele S.U.A., Jimmy Carter — a anunțat un reprezentant al Casei | Albe.ȘOMAJUL ÎN FRANȚA. Numărul șomerilor francezi a , crescut cu 24 600 in luna decembrie, anul tre- , cut. In prezent, șomajul afectează în Franța 1 370 000 de perșoane, s-a I anunțat Oficial la Paris.NUMIRE ÎN GUVERNUL BRAZI- j LI AN. Președintele Braziliei, Joao Baptista de Figueiredo, l-a numit pe I președintele Băncii centrale a țării, | Ernâne Gâlveas, în funcția de ministru al finanțelor,. în care ii I succede lui Karlos Rischbieter, demisionat recent.ATENTAT LA ATENA. Persoane neidentificate au asasinat, miercuri seara, pe Pandelis Petrou, coman- i dant adjunct al forțelor de poliție I grecești. însărcinate cu menținerea ordinii, și pe șoferul său — anunță j agenția A.N.A.
PRIMA REUNIUNE A CONSILIULUI INTERGUVERNAMENTAL AL 

AGENȚIEI PANAFRICANE DE INFORMAȚII (P.A.N.A.), a cărei consti
tuire a fost hotărită in aprilie 1979, la Addis Abeba, va avea loc in locali
tatea angoleză Lobito intre 18 și 22 ianuarie, informează agenția Angop. 
Principalul obiectiv al dezbaterilor ce vor avea loc cu acest prilej — arată 
agenția — îl constituie definirea obiectivelor esențiale, precum și a struc
turilor și activității acestui organ de inforni'ații panafrican. ln .legătură cu 
aceasta, se menționează că înființarea P.A.N.A. se încadrează în contextul 
eforturilor depuse de țările continentului, ca și de cea mai mare parte a 
statelor in curs de dezvoltare, pentru decolonizarea informației.
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