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In atmosfera de puternic avint patriotic, revoluționar, 

cu care întregul popor, strins unit in jurul partidului, 

al secretarului sau general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

făurește societateu nouă, asigurind progresul continuu, 

înflorirea multilaterală a patriei socialiste

Ieri a Început in Capitală

CSM AL MA AL FRONTULUI MKKRA1W ȘI HMțl SWAM

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși și prieteni,Congresul al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste reprezintă o puternică manifestare a democrației muncito- rești-revoluționare din patria noastră, un eveniment de importanță deosebită în întărirea unității social-politice a întregului popor, sub conducerea Partidului Comunist Român, in lupta pentru înfăptuirea neabătută a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. (Aplauze puternice, îndelungate).în centrul dezbaterilor Congresului Frontului Democrației și Unității Socialiste stau Directivele și hotărîrile Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea econo- mico-socială a României în cel de-al VHI-lea cincinal, 1986—1990, și, în perspectivă, pînă în anul 2000 — care asigură ridicarea patriei noastre pe o treaptă superioară de dezvoltare, de creștere a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului. (Aplauze puternice).în pregătirea celui de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste au avut loc conferințele comunale, orășenești și județene ale Frontului, precum și adunările generale și conferințele Organizației Democrației și Unității Socialiste, care numără peste 4,1 milioane de membri. în acest cadru au fost dezbătute larg, cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, cu întregul popor, planurile și programele de dezvoltare economico-socială a patriei noastre.Se poate afirma deci, cu deplin temei, că aceste documente reprezintă expresia năzuințelor și voinței întregii noastre națiuni socialiste. Totodată, toate aceste a- dunări generale și conferințe s-au 

transformat într-o puternică manifestare a democrației noastre muncitorești-revoluționare, care asigură cel mai larg cadru democratic de participare a tuturor categoriilor sociale, a întregului popor la elaborarea politicii interne și externe, la făurirea în mod conștient a viitorului liber al patriei noastre, la ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație, la întărirea continuă a independenței și suveranității României. (Aplauze și urale puternice. indelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu și poporul !“),Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste urmează să adopte documentele și activitatea ce se va desfășura pentru alegerile de deputațf in Marea Adunare Națională și în consiliile populare comunale, orășenești, municipale și județene. Campania electorală și întreaga desfășurare a alegerilor trebuie să constituie o nouă și puternică manifestare a democratismului nostru socialist, a verificării, prin votul întregului popor, a activității de pînă acum și, totodată, a aprobării planurilor și programelor de dezvoltare a patriei noastre în următorul cincinal. Votul din aceste alegeri trebuie să constituie, încă o dată, manifestarea puternică a unității întregului nostru popor, sub conducerea Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a națiunii noastre ! (Aplauze șî urale puternice. îndelungate; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).
Dragi tovarăși și prieteni,în cei 5 ani care au trecut de la ultimul Congres al .Frontului Democrației și Unității Socialiste, poporul nostru a obținut, sub conducerea Partidului Comunist Român, realizări remarcabile în dezvoltarea economico-socială a țării. 

La a 40-a aniversare a revoluției de eliberare șocială și națională, antifascistă și antiimperialistă, precum și la Congresul al XlII-lea al partidului am prezentat pe larg marile realizări obținute de poporul nostru în toate domeniile de activitate, profundele transformări revoluționare petrecute în societatea socialistă românească.într-o perioadă istorică scurtă, România s-a transformat dintr-o țară slab dezvoltată, cu o economie predominant agrară, într-o țară industrial-agrară, cu o industrie puternică, modernă si o agricultură socialistă în plină dezvoltare. în această perioadă, industria românească a crescut de peste 100 de ori, agricultura de circa 7 ori, venitul național de 32 de ori. Pe această bază s-au asigurat dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.In ce privește activitatea în vederea realizării celui de-al VII-lea cincinal, 1981—1985, așa cum am subliniat la Congresul al XlII-lea al partidului, am reușit să depășim o serie de greutăți create atît de criza economică mondială, cit și de unele contradicții ce au apărut în economia țării noastre și să înfăptuim, in linii generale, obiectivele stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională din 1982 privind dezvoltarea industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, a științei, culturii, creșterea nivelului de trai și a calității vieții întregului nostru popor.în industrie, în primii doi ani al cincinalului, în 1981-1982, ritmul de creștere a producției a fost de 2,8 la sută anual, în 1983 de 4,8 la sută. în 1984, producția industrială a crescut într-un ritm de aproape 7 la sută. Planul de dezvoltare economico-socială pe 1985 prevede un ritm și mai înalt de creștere a producției industriale.Realizări importante s-au obți

nut și în agricultură. în primii patru ani ai actualului cincinal, producția de cereale este cu circa 2 milioane tone mai mare decît media cincinalului anterior. Deși s-a acționat în condiții climatice grele, în anul 1984 s-au obținut cele mai mari producții cerealiere din istoria țării, realizîndu-se peste 1 tonă de cereale pe locuitor. O serie de unități agricole, de stat și cooperatiste au realizat anul trecut recolte-record de 8 000 kg grîu și orz la hectar și de peste 20 tone porumb știuleți la hectar.S-au dezvoltat, de asemenea, puternic, zootehnia și celelalte sectoare de activitate.Așa cum am stabilit la Consfătuirea pentru problemele agriculturii, în 1985 urmează să obținem o creștere și mai puternică a producției agricole, să asigurăm, astfel, și în agricultură, înfăptuirea obiectivelor celui de-al VII- lea cincinal.în cincinalul 1981—1985 am continuat să înfăptuim un vast program de investiții, care se ridică la circa 1 200 miliarde lei. Pe această bază am asigurat modernizarea și dezvoltarea forțelor de producție, darea în funcțiune a circa 1 850 noi capacități de producție.O realizare- de importanță deosebită în această perioadă — care demonstrează forța economiei noastre naționale și, totodată, marea capacitate de creație a constructorilor socialismului — o constituie darea în folosință a Canalului Dunăre—Marea Neagră. (Aplauze puternice, prelungite).Am înfăptuit cu hotărîre amplasarea noilor obiective econom i- co-sociale în toate județele țării, asigurind astfel realizarea în fiecare județ a unei producții pe locuitor de circa 70 000 lei. Pe această bază am asigurat creșterea gradului de civilizație a tuturor zo-

* nelor și județelor țării, condiții egale de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei noastre. (Vii și puternice aplauze).Realizări importante s-au obținut și în transporturi, construcții, comerț, precum și în alte sectoare și ramuri importante de activitate.Au cunoscut o puternică dezvoltare știința, învățămîntul, cultura — factori fundamentali ai întregii dezvoltări, al făuririi cu succes a noii orînduiri sociale.Și în al VII-lea cincinal am continuat să dezvoltăm larg schimburile economice cu țările din C.A.E.R., cu celelalte țări socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu statele capitaliste dezvoltate, asigurind participarea activă a țării noastre la schimbul internațional. în această perioadă au crescut continuu schimburile internaționale ale României. în 1985, volumul comerțului nostru exterior este cu circa 28 la sută mai mare decît în 1980, din care volumul exportului crește cu 85 la sută, iar importul este cu 18 la sută mai mic față de 1930.în ultimii ani am putut realiza o balanță comercială activă și am redus cu aproape 40 la sută datoria externă a țării. (Aplauze puternice, prelungite).Pe baza succeselor realizate în dezvoltarea economico-socială, a creșterii avuției naționale și a venitului național, am reușit ca, o- dată cu alocarea unor mijloace importante în vederea dezvoltării patriei noastre, să asigurăm și ridicarea veniturilor reale ale oamenilor muncii. Astfel, în primii patru ani ai cincinalului, retribuția reală a tuturor categoriilor de oameni ai muncii a crescut cu 6 la sută, iar la sfîrșitul anului 1985 va fi cu 8 la sută mai mare față de 1980. S-au alocat sume importante pentru cheltuielile social-culturale, care, la nivelul întregului cincinal 1981—1985, însumează peste 430 miliarde lei, revenind în medie circa 13 000 lei pe familie în 1985, față de 10 440 lei în 1980.Doresc să subliniez faptul că această creștere a retribuției și a veniturilor oamenilor muncii s-a realizat în condițiile cînd în multe țări, inclusiv dezvoltate, a avut loc o reducere reală a veniturilor și salariilor oamenilor muncii, cînd a avut loc o creștere puternică a șomajului, iar în țările în curs de dezvoltare, o reducere simțitoare a veniturilor și nivelului de trai, ca urmare a politicii inechitabile practicate, îndeosebi, de țările dezvoltate.De asemenea, în cincinalul pe Care îl vom încheia în acest an se vor da în folosință încă 750 000 

de noi apartamente, asigurîndu-se astfel, în medie, peste 12 mp locuibili pe persoană, Practic, în fiecare zi, 500 de familii se mută, în prezent, în casă nouă, ceea ce echivalează cu ritmul de o locuință nouă la fiecare trei minute.O activitate susținută s-a desfășurat în domeniul ocrotirii sănătății, al odihnei și îmbunătățirii condițiilor generale de viață șl de muncă.Deci vom Încheia actualul cincinal cu succese remarcabile în dezvoltarea generală a patriei noastre, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru, al Frontului Democrației și Unității Socialiste, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în patria noastră. (Aplauze și urale puternice ; se scandează Îndelung „Ceaușescu și poporul î“).Toate mărețele realizări din cel 40 de ani de viață liberă, de cînd poporul a devenit pe deplin stăpîn pe destinele sale, precum și înfăptuirile din ultimul cincinal, 1981—1985, demonstrează, cu puterea faptelor, justețea politicii partidului nostru comunist — forța politică conducătoare a societății, care se călăuzește neabătut după adevărurile general valabile, după concepția revoluționară, ma- terialist-dialectică și istorică, după socialismul științific, aplicîndu-le în mod creator la condițiile concrete din țara noastră. Ele demonstrează cu putere că partidul nostru comunist își îndeplinește în mod minunat misiunea istorică de a conduce întreaga națiune pe drumul făuririi noii orînduiri, fără exploatatori și fără asupritori, în care poporul, oamenii muncii sînt adevărații stăpîni ai tuturor bogățiilor naționale, făuritori conștienți ai propriului lor viitor, liber și comunist. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria !“).Succesele mărețe obținute în a- ceastă perioadă istorică scurtă demonstrează, de asemenea, forța creatoare a clasei noastre muncitoare — clasa conducătoare a societății socialiste — a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, care, într-o deplină unitate, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, acționează neabătut pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Toate acestea demonstrează ce poate realiza clasa muncitoare, un‘ popor devenit liber și care este 

stăpîn pe destinele sale ; demonstrează că numai și numai socialismul asigură adevărata cale pentru dezvoltarea rapidă a popoarelor înapoiate 1 (Urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul î“, „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria !“).Pentru activitatea desfășurată în actualul cincinal șl pentru mărețele realizări obținute, de la înalta tribună a acestui forum democratic, adresez tuturor organizațiilor ce compun Frontul Democrației și Unității Socialiste — muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor — în numele conducerii partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, cele mai calde felicitări și urări de noi și tot mai mari succese în activitatea viitoare, consacrată progresului și înfloririi patriei, întăririi independenței sale naționale, ridicării României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul!“).
Dragi tovarăși și prieteni,Hotărîrile istorice ale Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român prefigurează viitorul luminos al patriei, deschid noi orizonturi de dezvoltare economico-socială, de înflorire multilaterală a României socialiste. Obiectivul fundamental al celui de-al VHI-lea plan cincinal, 1986—1990, îl constituie înfăptuirea fermă a strategiei partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei noastre spre comunism. Realizarea acestui măreț obiectiv strategic impune dezvoltarea, în continuare, pe o treaptă superioară, a forțelor de producție, perfecționarea relațiilor sociale și realizarea ' unei concordanțe cît mai bune între diferite sectoare, între forțele de producție și relațiile sociale.Avînd în vedere puternica bază tehnico-materială de care dispunem, în viitorul cincinal vom accentua dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor, modernizarea și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii activități.Ținînd seama de tendințele generale ale dezvoltării mondiale, precum și de forța actuală a industriei noastre socialiste, se va acorda o atenție deosebită înfăptuirii noii revoluții tehnico-știin- țifice, automatizării, robotizării proceselor de producție, astfel în- cît industria românească să se (Continuare in pag. a H-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)bazeze pe cele mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.Directivele privind dezvoltarea economico-socială prevăd creșterea, în viitorul cincinal, a produc- ției-marfă industriale într-un ritm mediu anual de 6—6,5 la sută, iar a producției nete într-un ritm a- nual de 10—10,6 la sută. în acest cadru, industria chimică, a construcțiilor de mașini, vor trebui să realizeze un ritm mai înalt de dezvoltare.O atenție deosebită va fi acordată lichidării unor rămîneri în urmă și dezvoltării puternice a producției de metale superioare, precum și de produse chimice cu performanțe de înaltă calitate.Așa cum am menționat însă, pe primul plan în desfășurarea activității industriale vor sta dezvoltarea intensivă, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii producții, astfel încît produsele românești să poată fi competitive cu cele mai bune produse similare realizate pe plan internațional.Pînă în 1990 va trebui să asii gurăm lichidarea unor rămîneri în urmă, înlăturarea unor contradicții determinate de acestea, pre- ! cum și realizarea unei dezvoltări echilibrate și armonioase a tutu- ; ror ramurilor industriale.I Și în cel de-al VIII-lea cincinal, în centrul activității va sta dezvoltarea mai puternică a bazei energetice și de materii prime proprii — ca o condiție hotărîtoa- re pentru progresul general al economiei naționale. La sfîrșitul cincinalului 1986—1990 va trebui să realizăm o producție de energie electrică de 95—97 miliarde kWh. în acest scop, trebuie să asigurăm realizarea și buna funcționare a centralelor pe cărbune și șisturi bituminoase, să punem în valoare rezervele hidroelectrice și, totodată, să asigurăm darea în folosință a cel puțin 4 000 MW putere instalată în centralele nucleare. în același timp, se impune să intensificăm activitatea pentru folosirea noilor surse de energie — biomasa, energia vîntului, energia solară și altele.Sînt necesare, de asemenea, măsuri hotărîte în vederea înfăptuirii Directivelor de dezvoltare eco- nomico-socială privind realizarea, în 1990, a unui volum de 100 milioane tone cărbune. Se impun, totodată, măsuri mai hotărîte în vederea dezvoltării producției de minereuri neferoase și de alte materii prime, în conformitate cu prevederile din Directive.în același timp, trebuie să Intensificăm activitatea pentru reducerea consumurilor materiale, pentru recuperarea și refolosirea materialelor, a subansamblelor și diferitelor piese, care trebuie să asigure o parte importantă — în unele domenii de peste 50 la sută — a aprovizionării tehnico-mate- riale.în șederea realizării obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării, în cincinalul următor se va realiza un vast program de investiții — de 1 350—1 400 miliarde lei. Acest important volum de investiții va fi orientat, în primul rînd, spre lărgirea bazei energetice și de materii prime, spre înfăptuirea programului de dezvoltare intensivă, modernizare și ridicare a nivelului tehnic al industriei, a programului de irigații și îmbunătățiri funciare în agricultură. Se vor construi peste 1 500 noi capacități de producție în toate ramurile economiei naționale. Va fi dat în folosință Canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari și se va realiza în cea mai mare parte Canalul București — Dunăre. (Aplauze puternice, prelungite).Doresc să subliniez, și în acest cadru, că realizarea obiectivului fundamental — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism — nu se poate realiza decît pe baza dezvoltării puternice a forțelor de producție, a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. Orice rămînere in urmă pune în pericol viitorul poporului nostru, independența și suveranitatea sa. De altfel, tocmai pe baza alocării unei părți importante din venitul național pentru dezvoltare, a unei acumulări susținute, am 

putut asigura marile realizări obținute în anii construcției socialiste și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului nostru. A- cumularea, reproducția lărgită constituie o cerință obiectivă pentru dezvoltarea oricărei societăți, și cu atît mai mult pentru societatea socialistă și comunistă. (A- plauze puternice, prelungite).în conformitate cu Directivele privind dezvoltarea economico-socială adoptate de al XIII-lea Congres al partidului, se va continua amplasarea rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării. Pe această bază, în fiecare județ se va asigura realizarea unui volum de activitate -economică pe locuitor de cel puțin 80 000 lei anual, iar în 29 de județe acest volum va fi de peste 100 000 lei anual.în agricultură, obiectivul fundamental îl va constitui continuarea înfăptuirii noii revoluții agrare, aceasta reprezentînd — așa cum am mal menționat — transformarea radicală a felului de muncă, de viață și de gîndire al țărănimii, al tuturor oamenilor muncii de la sate, creșterea puternică a producției agricole, care să satisfacă pe deplin necesitățile de consum ale populației, cît și ale industriei, precum și alte cerințe ale economiei naționale. (Vii a- plauze). Agricultura va primi un volum de investiții de peste 190 miliarde lei, care va asigura dezvoltarea și modernizarea bazei sale tehnico-materiale, înfăptuirea programului de îmbunătățiri funciare, mecanizarea și chimizarea complexă ale lucrărilor agricole.în conformitate cu prevederile programului național de îmbunătățiri funciare, suprafețele irigate vor fi, la sfîrșitul cincinalului viitor, de 5,5—6 milioane hectare. Se vor efectua lucrări de desecare pe 1,5 milioane hectare și de combatere a eroziunii solului pe 800 000 hectare.în cursul cincinalului 1986—1990. agricultura va primi anual 3,5—4 milioane tone îngrășăminte chimice substanță activă, asigurîndu-se astfel 335—380 kg îngrășăminte pe un hectar de teren arabil. Pînă la sfîrșitul cincinalului se va asigura mecanizarea completă a tuturor lucrărilor agricole, îmbunătățin- du-se și creîndu-se o sistemă de mașini agricole de înalt . randament, care să poată efectua simultan mai multe operațiuni.Și în cincinalul viitor, în centrul activității din agricultură va sta creșterea puternică a producției de cereale, care trebuie să ajungă, în 1990, la 30—32 milioane tone. în același timp, se vor lua toate măsurile pentru creșterea producției de plante tehnice, legume, cartofi, fructe și struguri.Se va acționa pentru dezvoltarea mai puternică a zootehniei, astfel încît efectivele de animale să ajungă la 11 milioane bovine, 15—16 milioane porcine, 28—30 milioane ovine și caprine și cel puțin 80 milioane păsări ouătbare.Realizarea marilor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului în domeniul agriculturii va duce la sporirea contribuției a- cestei ramuri de bază a economiei românești, la întreaga dezvoltare a patriei noastre.
Stimați tovarăși și prieteni,înfăptuirea obiectivelor dezvoltării economico-sociale pînă în 1990 și, în perspectivă, pină în anii 2000 impune creșterea și mai puternică a rolului științei și tehnologiei în toate domeniile de activitate.Este necesar, de asemenea, să se ia măsuri ferme în direcția perfecționării învățămîntului și pregătirii temeinice a forței de muncă și a cadrelor pentru toate sectoarele de activitate pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.Nu trebuie să uităm nici un moment că rolul hotărîtor în întreaga dezvoltare îl au oamenii, nivelul lor de pregătire profesională, tehnică, științifică și culturală — și, de aceea, ridicarea tuturor acestor cunoștințe constituie o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a patriei noastre ! (Aplauze și urale puternice, prelungite).în toate domeniile de activitate va trebui să se acorde o atenție mai mare creșterii puternice a pro

ductivității muncii, pe baza automatizării, robotizării și bunei organizări a producției și a muncii.De asemenea, este necesar să se acorde o atenție mai mare creșterii rentabilității și eficienței întregii activități economico-sociale.La sfîrșitul acestui deceniu, în 1990, venitul național pe locuitor va fi de peste 50 000 lei anual, cu 37—42 la sută mai mare decît în 1985. Și în continuare din venitul național se va aloca circa 70 la sută pentru fondul de consum și circa 30 la sută pentru acumulare, pentru fondul de dezvoltare eco- nomico-socială. Pe această bază se vor asigura atît realizarea în ritm susținut a reproducției lărgite, cît și creșterea nivelului de trai, a calității vieții întregului nostru popor.Va trebui să acționăm cu toată hotărîrea în vederea aplicării ferme a noului mecanism economic, a autoconducerii și autogestiunii. Să facem în așa fel încît fiecare întreprindere, fiecare unitate economico-socială, fiecare sector de activitate să lucreze cu o rentabilitate și cu beneficii maxime 1Este necesar, de asemenea, să a- plicăm ferm principiul socialist de retribuție, acordul global, care a- sigură o puternică cointeresare materială, creșterea nelimitată a veniturilor oamenilor muncii provenite din muncă.Acționînd ferm pentru dezvoltarea puternică a forțelor de producție, a economiei naționale, va trebui să intensificăm schimburile economice internaționale și cooperarea în producție — ca un factor de importanță deosebită pentru întreaga activitate economică a țării noastre.Vom intensifica relațiile de colaborare cu țările membre ale C.A.E.R. și vom participa activ la realizarea hotărîrilor și programelor adoptate privind perfecționarea activității C.A.E.R. și a cooperării, care să asigure dezvoltarea economico-socială a fiecărei țări, înfăptuirea cu succes a obiectivelor și sarcinilor construcției socialiste și comuniste. (Aplauze puternice).■ Vom dezvolta, în același timp, relațiile economice cu toate țările socialiste. Totodată, vom intensifica schimburile economice și cooperarea în producție cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate. Sîntem hotărîți să facem totul pentru a participa activ la schimburile de valori materiale și spirituale, la activitatea pentru depășirea crizei economice mondiale și soluționarea complexelor probleme economice, în interesul progresului economico-social al fiecărei națiuni. (Aplauze puternice, prelungite).în activitatea de comerț exterior și de cooperare în producție vom porni de la necesitatea asigurării unei balanțe comerciale active, astfel încît, în următorii ani, să lichidăm complet întreaga datorie externă.Avînd în vedere importanța activității de comerț exterior și de cooperare în producție, se Impune ca toate ministerele, toate centralele și unitățile economice să acționeze cu întreaga răspundere pentru realizarea în bune condiții a producției de export, de ca- iitate superioară, pentru a putea fi competitivi și asigura valorificarea corespunzătoare a produselor românești pe piața externă.
Stimați tovarăși și prieteni,înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială va asigura crearea condițiilor pentru creșterea, în continuare, a veniturilor oamenilor muncii, a nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în România. (Vii și puternice aplauze).Și în perioada 1986—1990 se vor realiza circa 750 000 noi apartamente, precum și alte obiective so- cial-culturale. O atenție deosebită va trebui să se acorde înfăptuirii programului de sistematizare a orașelor și satelor, i avînd în vedere că, odată cu noile construcții, va trebui să asigurăm realizarea în întregime a unei sistematizări moderne a orașelor șl satelor noastre.

O atenție deosebită va trebui a- cordată restrîngerii suprafețelor construite în orașe, dar mai cu seamă în sate, realizării unor a- șezări sătești concentrate, care să asigure tuturor locuitorilor condiții tot mai bune privind accesul la învățămînt, la activitatea culturală, de sănătate și altele. în scopul realizării acestor măsuri se vor construi anual 10 000—15 000 de apartamente din fondurile statului, care urmează să fie vîndu- te locuitorilor satelor. în același timp se vor acorda și unele credite, pentru a urgenta realizarea programului de sistematizare și modernizare a satelor patriei noastre.în cincinalul viitor va crește în mod corespunzător desfacerea de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist, care va fi, în 1990, cu 9—10 la sută mai mare decît în 1985, iar prestările de servicii vor fi cu 68—76 la sută mai mari.O atenție deosebită se va acorda perfecționării asistenței sanitare, punîndu-se pe primul plan prevenirea și apărarea sănătății populației. în același timp va trebui să asigurăm realizarea unei natalități de circa 18—20 la mie, în vederea asigurării atît a sporului natural a! populației, cît și a păstrării tinereții și vigorii națiunii noastre socialiste, a dezvoltării ei. (Aplauze puternice, îndelungate).Pe baza dezvoltării în continuare a forțelor de producție, a amplasării lor în mod rațional în toate județele și zonele țării, a realizării tuturor programelor de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al poporului se vor asigura condiții de viață tot mai bune și egale pentru toți cetățenii patriei noastre. De fapt, tocmai realizarea acestor programe asigură deplina egalitate în’drepturi pentru toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate. (Vii și puternice aplauze).Pe această bază se va asigura lichidarea treptată a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, prin ridicarea nivelului condițiilor de muncă șl de viață de la sate la nivelul condițiilor de muncă și de viață de la oraș.în anul 1990, prin realizarea celui de-al VIII-lea plan cincinal de dezvoltare economico-socială, orașele și comunele patriei .noastre vor deveni centre economice șl sociale tot mai puternice, moderne, înfloritoare, cu construcții care să îmbine cît mai armonios arhitectura, frumosul pu cerințele tot mai bune de locuit, cu o dotare superioară, din punct de vedere edilitar, sanitar, comercial, cultural, care să asigure tuturor locuitorilor condiții tot mai bune de muncă și viață, demne de epoca societății socialiste multilateral dezvoltate. România va parcurge astfel o nouă etapă importantă pe calea dezvoltării sale economico-sociale. Vom intra — se poate spune — într-o etapă superioară a dezvoltării patriei noastre. Pînă în anul 2000, România va deveni o țară socialistă multilateral dezvoltată în care toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul popor se va bucura, din plin, de o înaltă civilizație materială și spirituală. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!“).
Dragi tovarăși și prieteni,în noua etapă de dezvoltare, 1986—1990, va trebui să acționăm cu toată hotărîrea pentru perfecționarea în continuare a conducerii și planificării întregii activități economico-sociale. în centrul întregii activități, în acest sens, vor sta dezvoltarea mai puternică și perfecționarea sistemului democrației muncitorești-revoluționare, a- sigurarea condițiilor participării tot mai largi a maselor populare, a întregului popor la conducerea conștientă a tuturor sectoarelor de activitate. Aceasta impune o îmbinare armonioasă a activității organelor de stat cu a noilor organisme ale democrației muncitorești-revoluționare.Pornind de la creșterea rolului statului, al organelor sale în buna planificare și conducerea unitară a întregii activități economico-sb- ciale, va trebui să asigurăm participarea largă, activă, a consiliilor oamenilor muncii, a Consiliilor Naționale, a Congreselor, la adoptarea tuturor hotărîrilor și planuri

lor de dezvoltare, la creșterea rolului adunărilor generale ale proprietarilor, beneficiarilor și producătorilor din patria noastră. Oamenii muncii — în calitatea lor de stăpîni a tot ceea ce se produce în România, de proprietari — trebuie să participe într-o măsură tot mai mare și cu o înaltă răspundere la asigurarea bunei gospodăriri și funcționări a tuturor unităților economico-sociale.Trebuie să nu uităm nici un moment că întreaga dezvoltare a patriei noastre se bazează pe munca unită a proprietarilor tuturor bunurilor materiale și spirituale din țara noastră, că viitorul patriei este determinat de rezultatele obținute de fiecare unitate economico-socială, de creștere puternică a eficienței economice, a productivității muncii, a rentabilității și a beneficiilor în toate sectoarele de activitate.Trebuie să ne gîndim perma-< nent și Ia prezentul, dar și la viitorul poporului nostru, al patriei ! Să nu uităm nici un moment că avem marea răspundere de a asigura patriei, poporului nostru un viitor luminos, liber, independent, în cadrul societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului ! (Aplauze și urale puternice, îndelungate). Avem marea răspundere de a face totul pentru dezvoltarea în continuare a proprietății socialiste — proprietatea comună, cooperatistă și de stat — garanția sigură a dezvoltării în continuare a patriei noastre, a bunăstării, libertății și fericirii întregii națiuni. (Aplauze puternice, prelungite).Nu trebuie să uităm nici un moment t sau, mai bine zis, trebuie să ne fie permanent în minte — înaltele exemple de eroism ale înaintașilor noștri, care au luptat secole de-a rîndul, și-au dat șl viața pentru făurirea statului național, pentru libertatea și independența României. (Aplauze puternice).Să avem permanent în față, în memoria noastră, luptele revoluționarilor, ale comuniștilor, ale antifasciștilor, ale tuturor democraților, care, în condițiile grele ale terorii și prigoanei burghezo- moșierești, au ținut sus steagul luptei eliberării sociale și naționale, și-au dat viața pentru ca poporul nostru să fie liber !Am învins multe greutăți în trecut ! Am învins multe greutăți în făurirea societății socialiste ! Mai avem un drum lung de străbătut. Vom mai avea — așa cum am menționat nu o dată — multe greutăți de înfrînt; dar greutățile de astăzi sînt incomparabil mai mici — sau nici nu pot fi comparate cu cele pe care le-au învins înaintașii noștri — democrații, revoluționarii șl comuniștii.Iată de ce trebuie să acționăm cu toată hotărîrea și să nu uităm că răspunderea generației noastre, a fiecărei generații este de a asigura întărirea continuă a patriei, a forței sale materiale, de a asigura întărirea națiunii, libertatea și independența ei 1 Aceasta este problema fundamentală a întregului popor ! (Aplauze și ovații puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“. „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria !“).în același timp, vom acționa cu toată hotărîrea în direcția dezvoltării capacității de apărare a țării, întăririi forțelor noastre armate, pentru a fi gata, în orice condiții, să-și facă datoria față de patrie, față de popor. în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, cu o- rientarea generală a politicii de pace a țării noastre, vom face totul pentru limitarea Ia strictul necesar a cheltuielilor militare, avînd ferma convingere că trebuie să punem pe primul plan dezvoltarea economico-socială, înfăptuirea cu succes a programului partidului de făurire a socialismului și comunismului — aceasta constituind garanția supremă a întăririi forței de apărare a patriei noastre, a asigurării deplinei independențe a României socialiste ! (Aplauze puternice, îndelungate).
Dragi tovarăși și prieteni,Realizarea mărețelor obiective de dezvoltare a patriei noastre în cincinalul viitor impune creșterea rolului partidului în toate sectoarele de activitate, precum și înde

plinirea în bune condiții a. rolului fiecărei organizații de masă și obștești membre ale Frontului Democrației și Unității Socialiste. Este necesar ca Frontul Democrației și Unității Socialiste, Consiliul Național, toate consiliile Fron-. tului să-și îndeplinească în condiții mai bune rolul de coordonare a activității tuturor organizațiilor componente, de a asigura îndeplinirea în cele mai bune condiții a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a României.Se impun, de asemenea, dezvoltarea în mod corespunzător, îmbunătățirea și intensificarea activității Organizației Democrației și Unității Socialiste, care asigură participarea în mod organizat la întreaga viață politico-socială a tuturor cetățenilor patriei noastre.Este necesar, de asemenea, să fie intensificată activitatea politi- co-educativă de formare a omului nou, făuritor conștient al propriului său viitor, al socialismului și comunismului în România. în cadrul activității politico-educative va trebui să combatem cu fermitate toate manifestările retrograde, șoviniste, naționaliste, antisemite sau de altă natură, care nu fac decît să înjosească omul și sînt, de fapt, rămășițe ale vechii orîn- duiri burghezo-moșierești.în 'țara noastră am lichidat pentru totdeauna clasele exploatatoare, inegalitatea în toate domeniile de activitate — și am asigurat deplina egalitate în drepturi între toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, sex sau de altă natură.Am rezolvat problema națională pe baza principiilor socialismului științific, asigurînd deplina egalitate în drepturi — nu formal,’ ci în conținut — a tuturor cetățenilor, dezvoltarea puternică a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, precum și folosirea limbii naționalităților în învățămînt, în activitatea culturală și în alte domenii.Trebuie să pornim de la faptul că toți sîntem fiii aceleiași patrii, că avem aceleași drepturi, dar și aceleași îndatoriri — și trebuie să facem totul pentru a asigura înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare economico-socială, de asigurare a condițiilor de manifestare deplină a democrației muncitorești-revoluționare, a personalității umane, de realizare a unui nou umanism, în care omul constituie factorul central al întregii activități. (Aplauze puternice, prelungite).Trebuie să pornim întotdeauna de la faptul că tot ceea ce facem, construcția socialistă o realizăm cu oamenii și pentru oameni. Socialismul nu poate fi decît opera unită a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor ! Aici, în România, trebuie să înfăptuim visul de aur, realizarea celei mal drepte societăți pe care a cunoscut-o vreodată omenirea — societatea comunistă 1 (Aplauze și urale puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria !“).în întreaga noastră activitate politico-educativă trebuie să dezvoltăm puternic sentimentul patriotismului revoluționar, al dragostei față de patrie, de' popor, față de mărețele cuceriri socialiste, hotărîrea de a face totul pentru asigurarea dezvoltării continue a țării noastre, a ridicării nivelului material și spiritual al întregii națiuni !Să dezvoltăm continuu colaborarea și solidaritatea cu alte popoare, cu toate forțele progresiste și antiimperialiste !Să facem totul pentru a asigura întărirea continuă a patriei noastre, a independenței și suveranității României ! (Urale și aplauze puternice, îndelungate).
Stimați tovarăși și prieteni,Congresul al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste marchează începerea campaniei electorale pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și consiliile populare, care vor avea loc la 17 martie. Ne prezentăm în fața poporului cu realizări remarcabile în înfăptuirea o- biectivelor de dezvoltare economico-socială în cel de-al VH-lea cincinal, precum și cu un program măreț de dezvoltare a patriei noas

tre pînă în anii 1990 și, în perspectivă, pînă în anii 2000.Viața, realitatea demonstrează cu puterea faptelor că și în condițiile grele din cincinalul 1981—1985, aplicînd ferm politica partidului nostru comunist, am reușit să depășim multe greutăți și să asigurăm mersul ferm înainte al patriei noastre.Știm — șl doresc să declar și cu acest prilej — că în activitatea noastră s-au manifestat și o serie de minusuri, de neajunsuri, că, dacă toate organismele democrației socialiste, dacă toate organele de stat, toate unitățile ar fi lucrat așa cum se impunea, puteam să avem rezultate și mai bune.Pornim deci, cu hotărîrea de a lichida cu fermitate minusurile, lipsurile ce s-au manifestat și de a face totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a Directivelor Congresului al XIII-lea al partidului, a obiectivelor noii etape de înfăptuire a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism 1Frontul Democrației și Unității Socialiste — cel mai larg organism democratic al țării, care reunește toate categoriile de cetățeni — va prezenta, ca șl pînă acum, propuneri de ' candidați pentru deputați în Marea Adunare Națională și pentru consiliile populare. Can- didații ce vor fi propuși, atît pentru Marea Adunare Națională, cît și pentru consiliile populare, a- sigură reprezentarea corespunzătoare a clasei muncitoare — clasa conducătoare și principala forță socială a țării — a țărănimii, a intelectualității, a tineretului, femeilor, a membrilor Organizației Democrației și Unității Socialiste, precum și a altor categorii de cetățeni.în spiritul democrației muncitorești-revoluționare, se va extinde practica de a depune mai multe candidaturi pentru un loc de deputat. Astfel, pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, pentru circa 50 la sută din deputați se vor propune două sau trei candidaturi, iar în consiliile populare pentru circa 80 la sută din deputați se vor depune două sau trei candidaturi. Pe această bază se asigură condiții mai bune pentru manifestarea democrației muncitorești-revoluționare și, totodată, pentru creșterea răspunderii deputaților în fața oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor patriei noastre.Organele Frontului Democrației și Unității Socialiste, toate organismele sale componente trebuie să asigure o largă consultare cu masele largi de oameni ai muncii, cu cetățenii, astfel ca pe listele de candidați pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare să fie propuși oameni ce se bucură de un larg prestigiu în rîndul maselor, care, prin calitățile lor mo- ral-politice, prin devotamentul față de patrie și popor oferă garanția îndeplinirii cu succes a programului de dezvoltare economico-socială a țării, a hotărîrilor și obiectivelor stabilite de Congresul partidului pentru dezvoltarea într-o etapă nouă, superioară, a întregii opere de construcție socialistă din România.Platforma electorală a Frontului Democrației și Unității Socialiste pentru alegerile de la 17 martie se bazează pe hotărîrile istorice ale’ Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, pe programele de dezvoltare economico- socială pînă în 1990 și, în perspectivă, pînă în anul 2000.Realizările remarcabile de pînă acum stau drept mărturie că între platforma electorală și realitate există o strinsă concordanță, că partidul nostru, Frontul Democrației și Unității Socialiste, toate organismele componente sînt hotărîte să facă totul pentru a asigura realizarea în cele mai bune condiții a platformei pe care o prezintă spre aprobarea întregului popor. (Aplauze puternice, prelungite).Avem ferma convingere că întreaga națiune, întregul nostru popor vor demonstra, prin votul lor, încrederea nestrămutată în mărețele realizări pe care le-am obținut, hotărîrea de a face totul pentru a asigura ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, înfăptuirea Programului(Continuare in pag. a IlI-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a)partidului, întărirea continuă a independenței și suveranității României. (Aplauze și urale puternice ; se scandează indelung: „Ceaușescu și poporul !“).Să facem astfel incît alegerile .de la 17 martie să constituie o mărturie puternică a unității întregului nostru popor, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, în jurul Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii națiuni, care nu are și nu va avea nimic mai presus decît interesele poporului, cauza socialismului și comunismului, pacea, libertatea și suveranitatea României, bunăstarea și fericirea întregii națiuni ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează indelung : „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").

Stimați tovarăși și prieteni,Pornind de la interdependența și unitatea dialectică între politica internă și externă, partidul și statul nostru socialist, punînd în centrul activității lor înfăptuirea neabătută a operei de edificare socialistă, de dezvoltare economico- socială a patriei, desfășoară, în a- celași timp, o activitate internațională intensă pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele, pentru o politică de colaborare și pace.în perioada care a trecut de la Congresul precedent al Frontului Democrației și Unității Socialiste s-au consolidat și extins relațiile internaționale ale României. Țara noastră întreține astăzi relații diplomatice și economice cu peste 150 de state de pe toate continentele.în același timp, România participă intens la activitatea organizațiilor internaționale, la toate acțiunile privind realizarea unei tot mai strînse conlucrări între popoare, aplicarea fermă în relațiile dintre state a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Am acționat șl acționăm cu toată hotărirea pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste, punînd pe primul plan relațiile cu țările vecine. în acest cadru, acordăm o atenție deosebită relațiilor cu Uniunea Sovietică. Dorim însă să acționăm, și în viitor, cu toată hotărirea, pentru dezvoltarea puternică a relațiilor de bună vecinătate, de prietenie și colaborare cu toți vecinii noștri, aceasta constituind un factor important pentru popoarele noastre în opera de dezvoltare econo- mico-socială.Ne pronunțăm cu toată fermitatea pentru depășirea divergențelor dintre țările socialiste, pentru întărirea solidarității și unității lor — aceasta avînd o însemnătate deosebită pentru întreaga viață internațională, pentru creșterea prestigiului socialismului în lume, pentru politica de pace și colaborare între națiuni.în același timp, acționăm pentru dezvoltarea tot mai puternică a colaborării cu țările în curs de dezvoltare, cu țările mici și mijlocii, cu țările nealiniate, considerînd că aceasta reprezintă un factor important în promovarea politicii de colaborare, de independență și de pace.Extindem, de asemenea, relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.După cum este cunoscut, în ultimii ani, în viața internațională s-a ajuns la o încordare deosebit de gravă, cum nu a mai fost — se poate spune — niciodată de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Trebuie să spunem deschis că cercurile imperialiste și alte forțe reacționare nu se împacă încă cu realitățile lumii de azi, cu schimbările petrecute în viața internațională, cu tendințele general- obiective de dezvoltare Istorică a omenirii pe calea progresului, libertății și independenței.A continuat să se manifeste cu putere politica de forță și de amenințare cu forța, de consolidare și reîmpărțire a sferelor de influență, în același timp, s-au accentuat vechile contradicții dintre diferite țări și grupări de state și s-au dezvoltat puternic contradicțiile dintre țările bogate și țările sărace.S-a intensificat cursa înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare — ceea ce a făcut să crească pericolul unui nou război mondial, care, inevitabil, s-ar transforma într-o catastrofă nucleară.în același timp, criza economică mondială — care a afectat, într-o formă sau alta, toate statele lumii — a dus la agravarea și mai mult a situației țărilor în curs de dezvoltare, la mărirea decalajelor dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare.Totodată, au avut loc acțiuni tot mai puternice ale forțelor progresiste, antiimperialiste, ale popoarelor pentru apărarea independenței și suveranității naționale, pentru lichidarea politicii de dominație și asuprire, pentru o politică de colaborare și de pace. Trebuie să spunem însă deschis că acțiunile acestor forțe nu au fost de natură să determine o schimbare radicală a cursului vieții internaționale.Se poate spune că raportul de forțe pe plan mondial se află într-o stare de echilibru relativ.în viața internațională există două tendințe diametral opuse, care se confruntă tot mai puternic : tendința forțelor imperialiste și reacționare spre dominație și supremație mondială, spre politica de forță și război, și tendința forțelor progresiste, antiimperialiste, a maselor largi populare, a po

poarelor, care se pronunță ferm pentru o politică nouă, de egalitate, de colaborare și de pace.Pornind de la această realitate a epocii noastre, trebuie să facem totul pentru unirea tot mai puternică a forțelor progresiste, antiimperialiste, realiste, a popoarelor, pentru a schimba raportul de forțe mondial în favoarea forțelor care se pronunță și acționează pentru progres, pentru libertatea și independența popoarelor, pentru o politică de dezarmare și de pace. (Aplauze puternice, prelungite).Așa cum au arătat evenimentele, destinderea și pacea, independența popoarelor nu pot fi asigurate decît prin intensificarea acțiunii unite a tuturor acelora care doresc libertatea și independența, care doresc să trăiască în pace.Se poate afirma, fără teama de a greși, că este posibil — și trebuie să facem totul pentru înfringe- rea tendinței forțelor care împing omenirea spre război, spre catastrofa nucleară, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la existență, la viață, la libertate, la independență, la pace. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung : „Ceaușescu — Pace !“).

Avînd în vedere creșterea puternică a înarmărilor și a pericolului catasțrofei nucleare, se poate spune că problema fundamentală a epocii contemporane este oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, trecerea la dezarmare, la asigurarea unei păci trainice în lume.Nu există și nu poate exista problemă mai importantă decât salvarea omenirii de la distrugerea nucleară ! Trebuie să facem totul pentru dezarmare, pentru a asigura popoarelor dezvoltarea liberă, independența și pacea ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează : „Dezarmare—Pace !“, „Ceaușescu—Pace !“).
Stimați tovarăși și prieteni,Spre sfîrșitul anului 1984 și începutul anului 1985 au apărut anumite semne de slăbire a încordării internaționale; anumite raze de speranță că este posibil să se oprească cursul periculos al evenimentelor.România a salutat întîlnirea miniștrilor de externe ai Uniunii Sovietice și Statelor Unite, care a avut loc la începutul lunii ianuarie în acest an, și apreciază că înțelegerile la care s-a ajuns privind organizarea de noi negocieri so vie- to-americane reprezintă un factor pozitiv.Acordul realizat privind începerea de negocieri asupra unor probleme importante ale armamentelor nucleare și ale Cosmosului are, fără îndoială, o însemnătate deosebită. Dar acest acord și începerea negocierilor nu înseamnă că problemele foarte grave au fost și soluționate.România — ca, de altfel, toate popoarele europene și alte națiuni ale lumii — așteaptă ca negocierile dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii — care vor începe la 12 martie — să abordeze, într-un spirit de înaltă responsabilitate, problemele privind încetarea cursei înarmărilor nucleare, trecerea la oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune și a contramă- surilor nucleare adoptate de Uniunea Sovietică, și realizarea înțelegerii corespunzătoare pentru retragerea rachetelor existente pe 

continent, precum și a altor arme nucleare.Considerăm de o importanță deosebită oprirea oricăror acțiuni de militarizare a spațiului cosmic, care ar reprezenta un pericol uriaș pentru existența tuturor popoarelor planetei noastre.înțelegem bine că începerea negocierilor nu înseamnă soluționarea problemelor, că aceste negocieri vor necesita, poate, un timp îndelungat. De aceea, considerăm că este necesară — ca o expresie a dorinței de a se ajunge la acorduri corespunzătoare — oprirea imediată a amplasării și producerii de noi arme nucleare, a oricăror acțiuni de militarizare a spațiului cosmic. Continuarea amplasării de arme nucleare și a altor acțiuni de acumulare de noi mijloace de distrugere în masă, la adăpostul tratativelor, ar echivala, de fapt, cu o încercare de liniștire a opiniei publice, a popoarelor pentru a se putea continua politica de înarmare. Teza după care cu cît se va dispune de o cantitate mai mare de arme nucleare cu atît se vor putea desfășura cu rezultate mai bune negocierile privind eliminarea lor nu poate fi acceptată în nici un fel ! O asemenea teză 

este chemată, de fapt, să Inducă popoarele în eroare și să continue pregătirile de război.Este necesar să se oprească creșterea cheltuielilor militare — care au depășit suma uriașă de 700 miliarde dolari, iar după unele aprecieri ale unor organisme internaționale vor ajunge în acest an la 1-000 de miliarde de dolari — și să se treacă la reducerea lor în mod treptat. Salutăm declarațiile de intenții și propunerile formulate, și de o parte și de alta. Dar numai acestea nu sînt suficiente ; este necesar să se treacă la măsuri concrete de dezarmare.Dacă se urmărește cu adevărat dezarmarea — și noi credem că se dorește aceasta — atunci se pune întrebarea logică : De ce să se mai producă noi arme nucleare, pentru ca apoi să fie distruse ? De ce să se aloce mari sume pentru înarmare, care și așa sînt foarte mari și provoacă mari greutăți popoarelor ? Nu este mai normal, mai logic să se oprească producerea de noi arme nucleare și să se treacă la reducerea cheltuielilor militare, iar fondurile economisite prin aceste măsuri să fie destinate dezvoltării economice, asistenței sociale pentru șomeri, precum și ajutorării țărilor în curs de dezvoltare ? în loc de cercetări pentru militarizarea spațiului cosmic și producerea de noi arme de distrugere în masă, nu ar fi mai normal să se finanțeze cercetarea pentru apărarea vieții, a mediului înconjurător, a liniștii și păcii planetei noastre ? Gerurile și zăpezile mari de la începutul acestui an au evidențiat cu putere cîte sînt de făcut, pe toate continentele, pentru apărarea omului, pentru protejarea naturii !Iată de ce România, poporul român se pronunță cu toată fermitatea pentru a se opri orice acțiuni de înarmare, ca o dovadă a voinței și dorinței țărilor respective de a pune capăt cursei înarmărilor, de a trece la reducerea armelor nucleare și a celorlalte armamente și de a realiza un echilibru al forțelor la un nivel cît mai scăzut al înarmărilor. (Vii aplauze).Avînd în vedere situația gravă 

existentă în Europa — unde sînt concentrate marea majoritate a armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă — este necesar ca popoarele europene să participe, în formă potrivită, la negocierile dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind dezarmarea. în mod deosebit considerăm că este necesar ca țările din cadrul Tratatului de la Varșovia și din N.A.T.O. să se în- tîlneașcă și să contribuie activ la succesul negocierilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii.în același timp, considerăm că este necesar ca, în diferite conferințe și organisme internaționale, să se intensifice activitatea consacrată dezarmării. Avem în vedere Conferința de dezarmare de la Geneva, care trebuie să-și sporească eforturile pentru a opri cursa înarmărilor în întreaga lume. De asemenea, considerăm că propunerile formulate la Viena privind reducerea armamentelor și armatelor din centrul Europei reprezintă o bază bună pentru a se putea realiza, în cel mai scurt timp, un acord corespunzător.Ne pronunțăm, de asemenea, pentru desfășurarea cu rezultate 

cît mai bune a Conferinței de la Stockholm, consacrată dezarmării și încrederii în Europa.România acționează ferm pentru dezvoltarea colaborării în Balcani și realizarea în această regiune a unei zone fără arme nucleare și fără baze militare străine. Susținem, totodată, realizarea unor asemenea zone și în alte regiuni ale Europei și ale lurhii.în situația actuală, nu există nici o altă alternativă decît aceea a înlăturării cu desăvîrșire a războiului, a promovării unei politici de pace și colaborare ! între politica de înarmare și război și politica de pace și colaborare nu există — și nu poate exista — o cale de mijloc ! Toți cei care se pronunță împotriva războiului și pentru pace trebuie să acționeze într-o deplină unitate, pentru a răspunde năzuințelor popoarelor lor, ale întregii omeniri ! Nimeni nu poate să rămînă în afară, în așteptare! A nu lua poziție hotă- rîtă împotriva înarmărilor înseamnă, de fapt, a sprijini fără să vrei cursa înarmărilor, politica de război ! Considerăm, mai mult ca oricînd, că toate guvernele, toți șefii de state, toate forțele politice trebuie să acționeze — pînă nu este prea tîrziu — pentru a salva omenirea de la catastrofa nucleară !O mare răspundere își asumă țările pe teritoriul cărora se amplasează arme nucleare. Este necesar să se facă totul pentru respectarea neabătută a Tratatului de neproli- ferare a armelor nucleare și pentru retragerea tuturor armelor nucleare de pe teritoriul statelor care nu produc asemenea arme.Se pune întrebarea : dar cum putem să acționăm și să nu acceptăm amplasarea acestor arme ? Celor care pun această întrebare le-au răspuns deja cîteva state, care au declarat că nu acceptă pe teritoriul lor arme nucleare și cer să fie retrase acestea.Țările pe teritoriul cărora se amplasează acum arme nucleare pot avea un rol hotărîtor pentru a determina oprirea amplasării rachetelor, a armelor nucleare și retragerea acestora. Ele au răspunderea principală nu numai pentru popoarele lor, ci pentru toată Europa 

și trebuie să le cerem să acționeze în interesul păcii și al vieții pe planeta noastră! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Dezarmare — Pace !“.Doresc, totodată, să repet că se impune intensificarea luptei pentru oprirea experimentării și producerii de noi arme nucleare, pentru trecerea la reducerea celor existente, pînă la eliminarea completă a arsenalului armelor nucleare.Pronunțindu-ne cu hotărîre pentru reluarea politicii de destindere, considerăm că este necesar să se facă totul pentru încetarea conflictelor existente și trecerea la soluționarea problemelor litigioase dintre state numai și numai pe calea tratativelor. Nu se poate vorbi de o politică de destindere, în condițiile continuării șl chiar agravării unor conflicte militare ! Destinderea presupune renunțarea cu desă- vîrșire la forță, la amenințarea cu forța, respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltării economi co-socia- le, fără nici un amestec din afară.România se pronunță ferm pentru soluționarea pe cale politică a problemelor din Orientul Mijlociu și pentru organizarea, în acest scop, a unei conferințe internațio

nale, în cadrul O.N.U., cu participarea tuturor țărilor interesate — inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei — pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, recunoașterea dreptului poporului palestinian la autodeterminare și la crearea unui stat propriu, independent, precum și pentru asigurarea independenței, suveranității și securității tuturor statelor din această regiune.Ne pronunțăm, de asemenea, pentru încetarea războiului dintre Iran și Irak, pentru retragerea trupelor acestora în interiorul granițelor naționale și pentru trecerea neîntîrziată la tratative pașnice în vederea soluționării problemelor dintre ele.România sprijină activ lupta de eliberare a popoarelor, precum și eforturile pentru consolidarea independenței lor naționale. în acest spirit, acordăm sprijinul nostru luptei poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., pentru deplina independență a Namibiei.Ne pronunțăm ferm împotriva politicii rasiste, de apartheid, pentru asigurarea deplinei egalități și pentru participarea cu toate drepturile la viața politică și socială a tuturor cetățenilor din Africa de Sud.între problemele grave ale situației mondiale este și aceea a situației țărilor în curs de dezvoltare. România consideră că este necesar să se treacă la acțiuni concrete în vederea soluționării problemelor subdezvoltării — inclusiv a problemei datoriilor foarte mari ale acestor țări — pentru realizarea unei noi ordini economice mondiale, bazată pe echitate și e- galitate între toate statele. Soluționarea problemelor subdezvoltării, acordarea unui ajutor substanțial acestor state de către țările dezvoltate constituie o necesitate o- biectivă pentru depășirea crizei e- conomice mondiale, pentru relansarea activității economice șl realizarea unor relații noi, care să asigure progresul economico-social al fiecărei națiuni — ca una din condițiile primordiale pentru o politică de colaborare și de pace în lume.După cum este cunoscut, România a prezentat o -serie de propu

neri cu privire la dezarmare, la subdezvoltare și la alte probleme grave ale situației mondiale. De aceea, nu doresc acum să mă o- presc asupra lor. Sîntem hotărîți să intensificăm activitatea noastră externă pentru a contribui la soluționarea justă, în interesul tuturor națiunilor, a marilor probleme ale vieții internaționale.Totodată, considerăm că pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane este necesar să crească rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale.în același timp, se impune crearea condițiilor necesare pentru participarea cu drepturi egale a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare și țărilor nealiniate — care constituie marea majoritate a lumii — la rezolvarea democratică, , în interesul tuturor popoarelor, a problemelor complexe, ale asigurării progresului, colaborării și păcii.în concordanță cu orientările și hotărârile adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, cu politica de pace și colaborare a României socialiste, Frontul Democrației și Unității Socialiste va trebui să-și intensifice legăturile, 

contactele și conlucrarea cu organizațiile similare din străinătate, cu alte organizații politice, să acționeze într-o deplină unitate împreună cu acestea, cu toate forțele progresiste, democratice, antiimperialiste, pentru o politică de dezarmare, de pace, pentru independență și libertate. (Vii și puternice aplauze).în actualele împrejurări internaționale, întărirea colaborării tuturor partidelor, a forțelor democratice, progresiste, a tuturor forțelor realiste, a popoarelor de pretutindeni, constituie un factor de importanță hotăritoare pentru o- prirea cursului evenimentelor spre catastrofa nucleară, pentru dezarmare, șl în primul rind dezarmare nucleară, pentru independență și progres, pentru pace în întreaga lume.De la înalta tribună a Congresului Frontului Democrației și Unității Socialiste — forumul suprem al democrației muncitorești- revoluționare, expresia unității întregului nostru popor — doresc să adresez din nou tuturor șefilor de state și guverne, tuturor forțelor politice și națiunilor din .Europa chemarea de a ne uni eforturile, de a face totul pentru a salva popoarele noastre, pentru a salva Europa de Ia distrugere, de la catastrofa nucleară, de a face totul pentru realizarea acordurilor necesare între Uniunea Sovietică și Statele Unite, la care țările europene trebuie să participe în mod activ.Pînă nu este prea tîrziu, pînă nu vor începe să cadă bombele nucleare, să oprim actualul curs periculos al evenimentelor!în numele popoarelor noastre, în numele vieții cetățenilor țărilor noastre, al femeilor, al copiilor, în numele generațiilor viitoare, al existenței vieții pe planeta noastră, să facem totul pentru a apăra pacea și viața ! (Aplauze și urale puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu — România, pacea și prietenia !“).Evenimentele din ultimii ani, marile mișcări pentru pace, manifestările puternice ale popoarelor, ale diferitelor forțe politice au demonstrat și demonstrează că este 

posibil și se dispune de forța necesară pentru a schimba actualul curs al evenimentelor, pentru o politică nouă, democratică, care să corespundă intereselor de libertate și bunăstare, de pace ale popoarelor. (Aplauze puternice).Doresc ca de la acest înalt forum democratic al poporului român să reafirm hotărirea și voința unanimă ale României de a conlucra cu toate statele și popoarele pentru dezarmare, pentru pace, pentru o colaborare egală, în vederea dezvoltării economico-socia- le independente și libere a fiecărei națiuni.Aceasta corespunde intereselor fiecărui popor — și trebuie să facem totul pentru victoria acestei politici ! (Aplauze puternice, prelungite).-
Dragi tovarăși și prieteni,Al IlI-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste are loc la începutul ultimului an al celui de-al VII-lea cincinal. De aceea, este necesar ca toate organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste să facă totul pentru îndeplinirea planului pe acest an, asigurând, în acest fel, realizarea în bune condiții a întregului cincinal 1981— 1985 și punînd o bază trainică pentru trecerea cu succes la cel de-al VIII-lea plan cincinal, 1986— 1990.în mod deosebit este necesar să facem totul pentru realizarea producției fizice, pentru creșterea productivității și eficienței economice, pentru ridicarea tot mai puternică a calității și nivelului tehnic al produselor românești. Trebuie să se acționeze cu toată hotărirea pentru realizarea la timp și de bună calitate a producției de export. Se impune, de asemenea, să facem totul pentru îndeplinirea în bune condiții a tuturor prevederilor și indicatorilor planului cincinal.Ne mai despart numai cîteva săptămîni pînă la începerea lucrărilor agricole de primăvară. Trebuie să luăm toate măsurile pentru a asigura desfășurarea acestor lucrări în cele mai bune condiții, pentru a pune bazele unei recolte bogate, așa cum am stabilit la Consfătuirea pe problemele agriculturii din luna decembrie a anului trecut.în desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și pentru consiliile populare va trebui să punem în centrul întregii activități realizarea în bune condiții a planului, a lucrărilor agricole.Să întîmpinăm alegerile cu rezultate cît mai bune, în toate sectoarele de activitate! Să facem astfel încît alegerile din 17 martie să constituie o puternică manifestare a voinței întregii noastre națiuni de a asigura îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an și a celui de-al VIII-lea plan cincinal !Am ferma convingere că toate organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor, într-o deplină unitate, vor acționa cu toată fermitatea și energia în vederea realizării în cele mai bune condiții a mărețelor obiective de dezvoltare a patriei noastre, de ridicare a României pe noi culmi de progres și civilizație! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează indelung „Ceaușescu șl poporul !“).Să pornim cu hotărirea fermă ca, în cel de-al VIII-lea cincinal, România să parcurgă o nouă etapă importantă pe calea dezvoltării sale economico-sociale, a înfăptuirii Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism !Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, participanților la Congres, organizațiilor componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, întregului nostru popor noi și tot mai mari realizări în activitatea viitoare consacrată înfloririi patriei noastre, ridicării nivelului de bunăstare și civilizație al întregii națiuni,. întăririi continue a independenței și suveranității României ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung . „Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu—România !“).Trăiască și înflorească continuu, liberă și independentă, scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează indelung „Ceaușescu—România, stima noastră și mindria !“).Trăiască în deplină armonie și fericire eroicul nostru popor — făuritor entuziast al socialismului și comunismului pe pămîntul României ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!“).Să se întărească și să devină tot mai puternică unitatea întregului popor, sub conducerea Partidului Comunist Român, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste 1 (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu—P.C.R. !“).Trăiască colaborarea și solidaritatea cu țările socialiste, cu toate statele lumii, fără deosebire de o- rînduire socială ! (Aplauze și urale puternice).Să triumfe pacea și colaborarea în întreaga lume ! (Aplauze și urale puternice; se scandează indelung „Ceaușescu — pace !“. Intr-o atmosferă de puternică unitate, toți cei prezenți aclamă și o- vaționează cu entuziasm pentru Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii națiuni — pentru secretarul general al partidului și președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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LUCRĂRILE CONGRESULEI I BOATl!LI I DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE
RAPORTUL Prima zi a lucrărilor

privind activitatea desfășurată și sarcinile ce revin Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, organizațiilor componente 

pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, a Programului partidului 
de ridicare a patriei pe culmi tot mai înalte ale progresului 

și civilizației socialiste, de realizare a dezarmării, 
a colaborării și păcii între popoare

Congresul al III-Iea al Frontului 
Democrației Si Unității Socialiste se 
desfășoară in atmosfera de puter
nic avînt creator și entuziasm pa
triotic generată de istoricele hotă
rîri ale celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
eveniment de importanță deosebită 
în viața poporului nostru, in dezvol
tarea economico-socială a patriei, 
marcind un nou șl strălucit moment 
în afirmarea rolului Partidului Co
munist Român de centru vital al 
societății noastre. în întărirea uni
tății și coeziunii întregii națiuni in 
jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cu îndreptățite sentimente de 
mindrie și satisfacție, cu fierbinte 
recunoștință față de eroicul nostru 
partid și de eminentul său condu
cător, dorim să exprimăm in cadrul 
acestui mare forum național — Con
gresul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — puternica adeziune 
și deplina aprobare a întregului po
por, a tuturor cetățenilor României 
socialiste față de magistralul Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marele forum al co
muniștilor, față de celelalte docu
mente de importantă Istorică pentru 
progresul armonios al societății 
noastre, adoptate de cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului.

Consiliul Național propune celui 
de-al III-Iea Congres al F.D.U.S. ca 
Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celelalte documente pro
gramatice adoptate de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român să fie însușite ca program 
de muncă și de luptă al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
în spiritul lor urmînd să fie orien
tată întreaga activitate viitoare a 
consiliilor Frontului, a tuturor or
ganizațiilor componente. Adoptînd 
această hotărire. ne asumăm înalta 
răspundere de a acționa cu și mai 
multă energie și perseverență pen
tru a uni și mobiliza masele de oa
meni ai muncii, pe toți cetățenii ță
rii în marea operă istorică desfășu
rată sub conducerea Partidului Co
munist Român. în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintarea fermă a României spre 
comunism.

Ne face o Imensă bucurie să evi
dențiem și în cadrul solemn al Con
gresului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste sentimentele de 
dragoste nețărmurită și profundă 
stimă ale întregii noastre națiuni 
fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul încercat al partidului 
și poporului român, personalitate de 
inalt prestigiu și autoritate a vieții 
politice contemporane. Exprimind 
voința unanimă și dorința arzătoare 
a întregii societăți românești, ca în 
fruntea destinelor patriei să se afle 
mai departe omul care de peste o 
jumătate de veac lși consacră cu 
eroism viața luminoaselor aspirații 
ale națiunii române de propășire în 
deplină libertate și demnitate, de 
progres economic și social, de pace 
și colaborare în lume, Congresul al 
XIII-lea al partidului, într-o atmos
feră de fierbinte entuziasm șl trăire 
patriotică, a reînvestit în Înalta 
funcție de secretar general al parti
dului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, revoluționar șl patriot 
înflăcărat, gînditor de mare profun
zime, eminent om politic al contem
poraneității. Avem ferma convinge
re că actul politic de însemnătate 
fundamentală al realegerii tovară
șului Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului constituie cea mai depli
nă garanție că istoricele hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
vor fi îndeplinite cu succes, că po
porul român, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. va 
realiza neabătut marile obiective ale 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu
nism.

Cu această profundă și neclintită 
convingere și în deplină concordanță 
cu interesele vitale ale națiunii 
noastre, ale clasei muncitoare, țără
nimii, Intelectualității, cu opinia și 
dorința tuturor cetățenilor țării, fără 
deosebire de naționalitate, credință, 
convingeri filozofice, avem deosebita 
cinste de a propune ca in funcția de 
președinte al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste să fie reales, 
de actualul congres, cel mai iubit 
fiu al poporului român, comunistul 
de adîncă omenie, patriotul înflăcă
rat, revoluționarul Încercat, exponen
tul strălucit al intereselor și aspirați
ilor întregii națiuni, promotor dîrz 
al independenței și suveranității na
ționale, al idealurilor de pace, prie
tenie și colaborare între popoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Realegerea secretarului general al 
partidului, președintele Republicii. în 
funcția de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
conferă celui mai larg și mai repre
zentativ organism democratic al ță
rii un imens prestigiu, o imensă forță 
de coeziune și acțiune, constituie 
chezășia supremă că forțele politice 
și sociale, organizațiile înmănunchea
te in cadrul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, întregul popor, 
strîns unit in jurul partidului, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, va în
făptui neabătut programele de dez
voltare economico-socială a patriei, 
asigurînd înaintarea continuă a 
României spre țelurile luminoase ale 
socialismului și comunismului.

După ce trece în revistă marile 
realizări obținute de poporul nostru 
sub conducerea partidului, tabloul 
Impresionant al profundelor trans

formări revoluționare Înfăptuite sub 
conducerea comuniștilor în cei 40 de 
ani care au trecut de la eliberare, și 
îndeosebi în perioada celor 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., perioada cea mai bogată 
în împliniri din istoria țării, ra
portul prezintă activitatea și acțiu
nile Frontului Democrației și Unității 
Socialiste în perioada care a trecut 
de la Congresul al II-lea. Sînt re
levate succesele obținute în mobili
zarea tuturor energiilor creatoare ale 
națiunii la muncă și lupta pentru 
îndeplinirea hotăririlor Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român, care au constituit propriul 
lor program de activitate.

In Întreaga evoluție a vieții noas
tre economico-sociale, în dezvoltarea 
impetuoasă a industriei și agricultu
rii, în modernizarea tuturor ramuri
lor producției materiale — se sub
liniază in raport — un rol deosebit 
l-au avut știința, cercetarea tehno
logică și introducerea progresului 
tehnic, sector de activitate condus 
cu strălucire și înaltă eficiență de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om de ști
ință, savant de renume mondial, care 
prin tot ce gîndește și întreprinde 
spre binele țării ilustrează geniul și 
puterea de creație specifice poporu
lui român.

Sînt evidențiate apoi succese
le obținute în industrie, construc
ții, transporturi, agricultură, in alte 
sectoare ale vieții economice și so
ciale, in întrecerea pentru buna gos
podărire și înfrumusețare a tuturor 
localităților patriei.

în continuare, raportul subliniază 
activitatea controlului exercitat de 
oamenii muncii, ca urmare a indi
cațiilor și orientărilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, activitate

Text prescurtat
care a cunoscut o largă dezvoltare, 
manifestindu-se tot mai activ ca o 
formă originală a democrației noas
tre socialiste, ca o modalitate de 
participare cetățenească directă la 
respectarea și aplicarea hotăririlor 
de partid și a legilor țării, apărarea 
avuției sociale, întărirea spiritului de 
ordine, de disciplină și comportare 
civilizată în unitățile de comerț și 
ale serviciilor publice.

Marile obiective trasate de Con
gresul al XIII-lea al partidului cu 
privire la dezvoltarea economico- 
socială a României în cincinalul 
1986—1990 și orientările de perspec
tivă pînă in anul 2000 — sublinia
ză raportul — pun în fața Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te sarcini sporite, de o mare com
plexitate.

In cadrul amplului proces de dez
voltare intensivă a tuturor ramu
rilor industriale, Frontul Democra
ției și Unității Socialiste va acțio
na în continuare cu hotărîre pen
tru mobilizarea oamenilor muncii la 
aplicarea în viață a politicii parti-1 
dului de lărgire a bazei energeti
ce și de materii prime, pentru în
făptuirea prevederilor programelor 
prioritare privind reducerea cheltu
ielilor de producție în general și a 
celor materiale in special, creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, promovarea 
largă a cercetării științifice, dez
voltării tehnologice și progresului 
tehnic, pentru aplicarea fermă a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii. pentru 
buna gospodărire a fondurilor ma
teriale și bănești încredințate de so
cietate fiecărui colectiv, pentru rea
lizarea la termenele stabilite și Ia 
parametrii proiectați a obiectivelor 
de investiții. Răspunderi deosebite 
revin Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste pe linia dezvoltării 
și modernizării agriculturii.

Raportul evidențiază faptul că 
Frontul Democrației si Unității So
cialiste s-a manifestat activ ca cel 
mai larg si reprezentativ organism 
democratic, chemat să asigure parti
ciparea efectivă a tuturor cetățeni
lor la conducerea țării și să reali
zeze unitatea poporului In jurul 
Partidului Comunist Român — for
ța politică conducătoare a întregii 
noastre societăți.

A crescut rolul "Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, al Con
siliului său Național în coordonarea 
si intensificarea activității desfășu
rate de organizațiile componente — 
sindicatele, organizațiile de tineret 
și femei. Organizația Democrației și 
Unității Socialiste, uniunile de crea
ție. consiliile oamenilor muncii a- 
parținînd naționalităților conlocui
toare. alte organizații sociale — 
pentru mobilizarea energiei, expe
rienței și capacității creatoare ale 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii în vederea înfăptuirii poli
ticii interne și externe a partidu
lui si statului.

Un rol important Îndeplinește în 
cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. în viața social- 
politică a societății noastre. Orga
nizația Democrației si Unității So
cialiste. creată din grija adincă a 
secretarului general al partidului 
pentru viitorul patriei și preocu
parea pentru lărgirea continuă a ca
drului de manifestare a spiritului de 
inițiativă și răspundere civică in toa
te domeniile și la fiecare loc de 
muncă. Organizația Democrației și 
Unității Socialiste, cu cei peste pa
tru milioane de membri, aduce o 
contribuție de seamă, sub condu
cerea organizațiilor de partid, la în
treaga viață economico-socială, la 

înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului.

„Tribuna democrației", instituită 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la precedentul nostru 
congres, s-a dovedit în practică o 
adevărată școală a răspunderii civi
ce. un cadru politico-organizatoric 
deosebit de prielnic pentru exerci
tarea tot mai activă a drepturilor 
democratice ale cetățenilor, pentru 
participarea directă a tuturor oame
nilor muncii la discutarea probleme
lor de interes general, la adoptarea 
deciziilor cu caracter economic și 
social-politic.

Raportul reliefează însemnătatea 
deosebită a alegerilor de deputați 
pentru Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România și pen
tru consiliile populare, ce vor avea 
loc anul acesta. Sint subliniate sar
cinile ce revin Frontului Democra
ției și Unității Socialiste și organi
zațiilor componente in legătură cu 
alegerile de deputați.

Raportul evidențiază, în continua
re, acțiunile politico-ideologioe și 
cultural-educative organizate de 
F.D.U.S., O.D.U.S., de celelalte orga
nizații ce au mobilizat mase largi de 
oameni ai muncii, contribuind astfel 
activ la cunoașterea și transpunerea 
în viață a politicii și hotăririlor 
partidului, a legilor țării, a orientă
rilor și indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In spiritul programului ideologic, 
al orientărilor și indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, președintele 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a subliniat în raport. 
Consiliul Național și consiliile locale 
ale F.D.U.S., conducerile centrale și 
locale ale organizațiilor componente 
vor adopta măsuri care să contribuie 
la ridicarea nivelului și eficienței 
învățămîntului politico-ideologic de 
masă, la orientarea lui în mai mare 
măsură spre cunoașterea operativă și 
aprofundată de către oamenii muncii 
a bazelor politicii interne și interna
ționale a partidului și statului nos
tru.

Frontul Democrației și Unității So
cialiste a dat o înaltă apreciere și a 
aprobat intru totul politica externă 
a României socialiste, politică al că
rei strălucit ctitor și promotor este 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător politic revolu
ționar, patriot înflăcărat, personali
tate prestigioasă a vieții internațio
nale contemporane, luptător ferm 
pentru întărirea unității și solidari
tății forțelor revoluționare, progre
siste și democratice de pretutindeni, 
a colaborării tuturor popoarelor 
lumii.

Pornind de la orientările stabilite 
de partid, de secretarul său general, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, F.D.U.S. a 
situat pe prim plan lupta pentru 
oprirea cursei Înarmărilor, în primul 
rînd a celor nucleare, pentru trece
rea la dezarmare și asigurarea unei 
păci trainice — problema fundamen
tală a epocii noastre. In acest cadru 
sînt menționate acțiunile, mitinguri
le, dezbaterile publice, marșurile de 
masă desfășurate in întreaga țară ce 
au dat o expresie pregnantă puterni
cei voințe de pace și dezarmare a tu
turor forțelor politice și sociale ale 
națiunii, hotărîrii întregului nostru 
popor de a acționa neabătut pentru 
oprirea amplasării pe continentul eu
ropean a rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune, eliminarea totală 
a acestor rachete din Europa și, în 
general, a tuturor armelor nucleare, 
apărarea popoarelor europene și ale 
întregii lumi de o catastrofă nu
cleară. Totodată, Frontul Democra
ției și Unității Socialiste a desfășurat 
o largă activitate consacrată dezar
mării și păcii in cadrul reuniunilor 
internaționale la care a participat și 
a organizat numeroase activități des
tinate întăririi conlucrării lor cu or
ganizațiile similare de peste hotare 
în lupta pentru dezarmare și pace. 
In acest sens, la loc de frunte se în
scriu simpozionul internațional „Oa- 

‘ menii de știință și pacea", desfășurat 
sub înaltul patronaj al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. precum și nume
roase alte manifestări cu participare 
națională și internațională, organiza
te de Comitetul național român „Oa
menii de știință și pacea", al cărui 
președinte este tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. Se 
subliniază, de asemenea, contribuția 
tinerei generații la amplele mani
festări de masă Împotriva pericolu
lui unui nou război.

In perioada de după cel de-al II- 
lea Congres — se arată în raport — 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste a în
tărit continuu relațiile de colaborare 
și solidaritate cu organismele simi
lare din țările socialiste, cu fronturi 
și mișcări de eliberare națională, cu 
formațiuni politice din țările în curs 
de dezvoltare și nealiniate, cu parti
de și personalități politice din alte 
țări ale lumii.

In încheiere, raportul exprimă an
gajamentul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste de a acționa in 
continuare, cu deplină și înaltă res
ponsabilitate și patriotism revoluțio
nar, pentru perfecționarea întregii 
sale activități, pentru îndeplinirea 
neabătută a hotăririlor celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, a 
programului de dezvoltare a Româ
niei în viitorul cincinal și pină în 
anul 2000, demonstrind astfel supe
rioritatea și eficienta modului de 
muncă și viață socialistă, a demo
crației noastre muncitorești, revolu
ționare.

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, au inceput, joi, 
7 februarie, lucrările celui de-al III-Iea Congres al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, eveniment de mare importanță in viața politică și 
socială a țârii.

In spiritul profundului democra
tism ce caracterizează orînduirea 
noastră. Congresul a fost precedat 
de o amplă activitate pregătitoare, 
in cadrul căreia s-au desfășurat 
adunările și conferințele locale pen
tru dări de seamă și alegeri.

Incununînd această perioadă de 
largă și rodnică dezbatere. Congre
sul — forumul celui mai cuprinzător 
organism politic al țării, cu carac
ter revoluționar, democratic, repre
zentativ — analizează, cu răspunde
re și exigentă, munca depusă de 
Consiliul Național, de organizațiile 
componente. în ultimii cinci ani. 
Totodată, el va stabili mijloacele, și 
căile de înfăptuire, în condiții cit 
mai bune, a rolului ce revine Con
siliului Național al F.D.U.S. în unirea 
energiilor și forțelor creatoare ale 
întregului popor pentru transpunerea 
neabătută în fapt a hotăririlor Con
gresului al XTII-lea al partidului, 
asigurarea înaintării patriei pe dru
mul socialismului șt comunismului, 
afirmarea 
României 
stat liber.

tot mai puternică a 
pe arena mondială, ca 
suveran și independent.

La lucrări participă delegați și in
vitați din toate județele, reprezen- 
tînd Partidul Comunist Român, or
ganizațiile democrației și unității 
socialiste. sindicatele. țărănimea 
cooperatistă, organizațiile de tineret 
și femei, asociațiile oamenilor de 
știință, ale inginerilor și tehnicieni
lor. uniunile creatorilor în dome
niul literaturii și artei, consiliile 
oamenilor muncii aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, alte orga
nizații de masă și obștești, cultele, 
practic toate clasele .și categoriile 
sociale, toate forțele națiunii noas
tre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului au fost întîmpinați. la so
sirea în sala Palatului Republicii 
Socialiste România, locul de desfă
șurare a lucrărilor Congresului, cu 
multă însuflețire. Cei prezenți au 
scandat îndelung. cu entuziasm, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“. „Stima noastră și mîn- 
dria. Ceaușescu — România !“. Ei au 
reafirmat vibrant, și în aceste mo
mente deosebite. simțămintele de 
caldă afecțiune, de aleasă prețuire 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit al partidului și 
statului, cu inima mereu plină de 
visurile și năzuințele poporului nos
tru, care acționează cu înaltă răs
pundere. cu totală dăruire și abne
gație revoluționară pentru binele și 
fericirea celor ce muncesc, pentru 
înflorirea continuă a patriei, creș
terea prestigiului și rolului Româ
niei Socialiste in lume, înfăptuirea 
nobilelor Idealuri de pace, indepen
dență șl progres ale Întregii ome
niri.

La ședința inaugurală au fost de 
față șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București, precum și 
corespondenți ai presei străine.

In sală au răsunat solemn acor
durile Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Rostind cuvlntul de deschidere, 
tovarășul Manea Mănescu a spus :

Mult stimate si Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați to
varăși.

Stimați prieteni.
In numele Consiliului Național, 

declarăm deschise lucrările celui 
de-al III-Iea Congres al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
eveniment de o deosebită însemnă
tate al vieții politice și sociale din 
patria noastră.

Dind expresie sentimentelor de 
dragoste și nețărmurită recunoștință

Raportul Comisiei de validare
prezentat de tovarășul Cornel Pacoste

Cu adîncă emoție, cu sentimente 
de înaltă mindrie patriotică, am as
cultat cu toții strălucita cuvintare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. care 
a înfățișat, în imagini de o impre
sionantă forță evocatoare, rolul și 
locul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, răspunderile ce re
vin tuturor cetățenilor patriei noas
tre în măreața epopee de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. Magistrala 
expunere a întemeietorului sistemu
lui național al democrației noastre 
socialiste, în a cărui concepție noua 
orînduire socială se înfăptuiește prin 
popor și pentru popor, se constituie 
intr-un cutezător program de mun
că, de acțiune revoluționară in în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, pen
tru continua ridicare a României pe 
culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație.

Congresul al III-Iea al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste a 
fost precedat — conform prevederi
lor Statutului — de adunările și 
conferințele pentru dări de seamă și 
alegeri ale organizațiilor democra
ției și unității socialiste din între
prinderi, instituții, cartiere și sate, 
precum și de adunările generale să
tești și conferințele comunale, oră
șenești, municipale și județene ale 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste și ale Organizației Democra
ției și Unității Socialiste. Toate aces
te adunări generale și conferințe au 
dezbătut pe larg activitatea desfășu
rată de Ia Congresul al II-lea și pină 
în prezent și au stabilit măsuri in 
vederea realizării sarcinilor ce le 
revin din istoricul Raport prezentat 

ale tuturor delegaților și Invltaților 
Ia acest forum național, salutăm cu 
aleasă stimă și profund respect pe 
cel mai strălucit dintre conducătorii 
ce s-au ridicai din rindurile poporu
lui in decursul eroicei noastre istorii 
milenare, înflăcărat patriot și revo
luționar, genial strateg al noului 
destin al patriei, personalitate 
proeminentă a vieții Internaționale 
contemporane, pe marele și ilustrul 
nostru președinte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Salutăm cu deosebită considerație 
pe ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului prezenți la 
Congres.

Adresăm un călduros salut tuturor 
delegaților și invitaților la lucrările 
Congresului.

Salutăm pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București, care 
au binevoit să răspundă invitației 
de a fi prezenți la acest Important 
eveniment al vieții politice a 
poporului român.

Tovarăși șl prieteni,
Lucrările celui de-al III-Iea forum 

național al democrației și unității 
socialiste se ‘ desfășoară în anul In 
care întregul nostru popor sărbăto
rește, cu îndreptățită mindrie patrio
tică, împlinirea a 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Vă rog să-mi per
miteți să evoc. In acest moment 
solemn, rolul botăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea și 
înfăptuirea politicii Interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
în întărirea independentei șl suvera
nității patriei, in ridicarea continuă 
a prestigiului țării noastre in lume, 
în elaborarea genialei strategii a 
măreței opere de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare spre comunism a Româ
niei.

Aducem- de la această tribună 
omagiile respectuoase și cea mai 
înaltă prețuire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, de două decenii, 
prin strălucita activitate desfășurată 
ca secretar general al Partidului Co
munist Român, cel dinții președinte 
al României socialiste, are o con
tribuție de valoare inestimabilă, de
terminantă, Ia propășirea multilate
rală a societății românești, Ia pu
ternica afirmare în lume a vocației 
creatoare de pace și prosperitate a 
poporului român.

Angajarea puternică a întregului 
nostru popor, in deplină unitate In 
jurul Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, de a trans
pune integral în viată hotăririle 
Congresului al XIII-lea, de a înde
plini cel de-al 7-lea cincinal, de a 
pregăti în cele mai bune condiții 
trecerea la înfăptuirea prevederilor 
dezvoltării economico-sociale a 
României în perioada 1986—1990 și 
In perspectivă pînă la orizontul anu
lui .2000, este fundamentată pe con
vingerea fermă că viitorul de aur 
al patriei pe care l-au visat înain
tașii II făurim prin mobilizarea pu
ternică a tuturor forțelor națiunii, 
sub conducerea înțeleaptă și clarvă
zătoare a inițiatorului și organizato
rului tuturor victoriilor noastre, 
ctitorul României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Congresul a ales apoi In una
nimitate prezidiul din care fac 
parte tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Vlad Aionesei, 
Haralambie Alexa, Elena Apostol, 
Constantin Arseni, Draga Atanasiu, 
Constantin Baltă, Iosif Banc, Radu 
Beligan, Mariana Beliș, Emil Bobu, 
Filomela Bodea, Ecaterina Brisc, Ana 
Brustur, Nicolae Călinoiu, Nlcu 
Ceaușescu, Maria Cebuc, Lina 
Ciobanu, Leonard Constantin, Po- 
liana Cristescu, Petre Dănică, Con
stantin Dăscăiescu, Ion Dincă, Iulian 
Dinu, Constantin Dobrescu, Tamara 
Maria Dobrin, Iancu Drăgan, Eduard 
Eisenburger, Marin Enache, Petru 
Enache, Ludovic Fazekas, Tudor 

de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, din celelalte docu
mente ale congresului.

Adunările și conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri s-au con
stituit pretutindeni în momente înăl
țătoare ale dragostei și stimei profun
de pe care oamenii muncii din țara 
noastră, fără deosebire de naționa
litate, le poartă celui mai de seamă 
și mai iubit fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eroul și ctitorul 
României moderne, militant de 
frunte al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, al cărui 
nume, devenit simbol pentru între
gul popor, s-a Înscris în glorioa
sa noastră istorie drept „Epoca 
Ceaușescu", cea mai rodnică și mai 
bogată în împliniri din întreaga pe
rioadă a devenirii noastre pe acest 
pămînt străbun.

într-o impresionantă unanimitate, 
adunările și conferințele și-au ex
primat profunda recunoștință pentru 
neobosita activitate a secretarului 
general al partidului in slujba pro
pășirii patriei, a bunăstării celor ce 
muncesc, pentru cutezanța și con
secventa cu care a militat și militea
ză in vederea neîncetatei dezvoltări 
și adînciri a democrației muncito
rești, revoluționare, și-au manifestat 
satisfacția nemărginită față de reale
gerea, de către Congresul al XIII-lea 
al partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, garanția de granit a înfăp
tuirii' cu succes a Programului parti
dului de făurire a societății socialis

Florlcă, Suzana Gâdea, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Dan Hatmanu, loan 
Heroiu, Constantin Horobeț, Ștefania 
Ionescu, Gheorghe Iordache, 
Gheorghe Iosif, Maria Ivașcu, Cezar 
Lăzărescu, Constantin Lupulescu, 
Salvina Marchiș, loan Marian, Va- 
sile Marin, Manea Mănescu, Paulina 
Elena Mircea, Ioachim Moga, Tudor 
Mohora, Ana Mureșan, Ion Mușat, 
Andrei Neagu, Vasilică Nechita, Paul 
Niculescu, Viorica Olaru, Constantin 
Olteanu, Constantin Gh. Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Elisabeta Păsculete, Dănilă Pirvu, 
Dumitru Radu Popescu, Ion Popes
cu Puțuri, Maria Prepeliță, Ion 
Radu, Maria Răducanu, Mihai Roșu, 
Susana Saivan, Veronica Nicolcta 
Săplăcan. Simion Scutea. Florența 
Seica, Maria Stanciu, Elena Stănică, 
Ion Stoian, Gheorghe Stoica. Ale
xandru Trăilescu, Iosif Uglar, Nicolae 
Ungureanu, Ion Ursu, Iiie Verdeț, 
Mihai Vișan. Marin Voiculescu.

Au fost alese, de asemenea. în 
unanimitate celelalte organe de lu
cru : Comisia de validare. Secreta
riatul congresului. Comisia de redac
tare a proiectului de rezoluție și a 
celorlalte documente. Comisia de 
propuneri pentru membrii Consiliu
lui National al Frontului Democra
ției si Unității Socialiste.

Delegații au adoptat, în unanimi
tate, ordinea de zi a Congresului :

1. Raport privind activitatea des
fășurată și sarcinile ce revin Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. organizațiilor componente, pen
tru înfăptuirea hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, a Programului partidu
lui de ridicare a patriei pe culmi tot 
mai înalte ale progresului și civili
zației socialiste, de realizare a 
dezarmării, a colaborării și păcii In
tre popoare.

2. Directivele Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român 
privind dezvoltarea eronomico-socia- 
lă a României în cincinalul 1986— 
1990 și orientările de perspectivă 
pînă in anul 2000.

3. Programul-Directivă de dezvol
tare economico-socială a României 
in profil teritorial în perioada 1986— 
1990.

4. Programul-Directivă de creștere 
a nivelului de trai și de ridicare 
continuă a calității vieții în perioada 
1986—1990.

5. Programul de măsuri pentru or
ganizarea și desfășurarea alegerilor 
generale de deputați In Marea Adu
nare Națională șl In consiliile popu
lare.

6. Proiectul Manifestului Frontului 
Democrației șl Unității Socialiste 
pentru alegerile generale de deputați 
în Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare.

7. Alegerea președintelui Frontului 
Democrației și Unități! Socialiste.

8. Alegerea Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

9. Conferința a II-a pe țară a Or
ganizației Democrației și Unității 
Socialiste.

Delegații au aprobat propunerea 
ca lucrările Congresului să se des
fășoare în plen, în cadrul a cinci 
comisii pe domenii de activitate, 
precum șl în Conferința a II-a pe 
tară a Organizației Democrației și 
Unității Socialiste.

Au fost stabilite următoarele comi
sii pe domenii de activitate :

Comisia pentru dezbaterea sarcini
lor privind dezvoltarea industriei, 
construcțiilor și transporturilor, creș
terea productivității muncii, introdu
cerea progresului tehnico-științific, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, energiei și combustibililor, 
ridicarea calității și tehnicității pro
duselor, realizarea exemplară a con
tractelor la export și sporirea conti
nuă a eficienței întregii activități e- 
conomice ; Comisia pentru dezba
terea sarcinilor privind înfăptui
rea obiectivelor noii revoluții a- 
grare, a Programului național de 
irigații, îmbunătățiri funciare și 
realizarea unor producții agricole 
sigure și stabile, a măsurilor 
pentru creșterea continuă a efec
tivelor de animale și a pro
ducției animaliere, a Programului 
unic de dezvoltare a producției 

te multilateral dezvoltate și înainta
re a României spre comunism, a ho- 
tărîrilor adoptate de înaltul forum al 
comuniștilor, a creșterii în continua
re a prestigiului țării noastre pe toa
te meridianele globului.

Participanții au apreciat încă o 
dată importanța și actualitatea ini
țiativei secretarului general al parti
dului privind dezvoltarea activității 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, crearea Organizației De
mocrației și Unității Socialiste, mă
surile luate pentru perfecționarea 
organizării și funcționării acestora, 
creșterea rolului lor în sistemul so
cial-politic al țării, cadrul larg, 
profund democratic care asigură 
participarea tuturor cetățenflor Ia 
vasta operă de înflorire a patriei 
socialiste.

Prin documentele dezbătute, hotă
ririle adoptate, prin atmosfera de 
profund patriotism și înaltă angaja
re revoluționară în care s-au desfă
șurat, adunările și conferințele au 
constituit o expresie a unității de 
nezdruncinat a tuturor forțelor so
ciale și politice ale țării în jurul 
partidului nostru comunist, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a voinței și hotărîrii în
tregului popor român de a înfăptui 
neabătut hotăririle Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

în conformitate cu prevederile Sta
tutului și normele stabilite de Con
siliul Național, pentru Congresul al 
III-Iea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste au fost aleși de 
către conferințele județene ale Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste 2 449 delegați, iar organizațiile 
componente au desemnat 676 dele
gați. La Congres sînt prezenți 3 104 
delegați ; lipsesc motivat 21 delegați.

Din totalul celor 3125 delegați, 
1301 sînt muncitori, maiștri, tehni

agricole în gospodăriile - popu
lației ; Comisia pentru dezbaterea 
sarcinilor privind activitatea de con
trol al oamenilor muncii și creșterea 
rolului acestuia în îmbunătățirea 
funcționării comerțului și serviciilor 
publice, in realizarea politicii parti
dului de ridicare continuă a calității 
vieții in patria noastră ; Comisia 
pentru dezbaterea sarcinilor privind 
activitatea organizatorică, politico- 
educativă, organizarea „Tribunei de
mocrației" și înfăptuirea hotăririlor 
partidului de intensificare continuă 
a participării cetățenilor la viața po
litică a țârii ; Comisia pentru dezba
terea sarcinilor privind participarea 
organizațiilor componente, a cetățe
nilor Ia infăptuirea politicii externe 
a partidului și stațului nostru, con
sacrată dezarmării, colaborării inter
naționale și asigurării păcii în lume.

In continuare, tovarășul Manea 
Mănescu, în numele tuturor delega
ților și invitaților, a adresat, cu de
osebit respect și înaltă considerație, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîntul in ca
drul Congresului.

Primit cu cele mai profunde senti
mente de dragoste și stimă, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu deose
bit intereș, cu deplină satisfacție și 
aprobare, fiind subliniată. în repe
tate rinduri, cu vii și îndelungi 
aplauze, urale și ovații.

Prima parte a lucrărilor ședinței 
de dimineață a luat sfîrșit intr-o 
atmosferă de intensă vibrație pa
triotică. Cei prezenți au aclamat din 
nou, cu înflăcărare, pentru gloriosul 
nostru partid comunist, pentru con
ducătorul încercat al partidului șl 
statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care călăuzește cu înțelepciune și 
cutezanță revoluționară țara, poporul, 
spre noi și strălucite împliniri, spre 
orizonturi tot mai luminoase de bu
năstare și progres.

Puternic însuflețiți de mobiliza
toarele îndemnuri cuprinse în ampla 
cuvintare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participants s-au 
angajat ca, strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
să-și aducă întreaga contribuție la 
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., a 
mărețului Program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

★

în partea a doua a ședinței de di
mineață, lucrările au fost conduse de 
tovarășa Tamara Maria Dobrin.

în cadrul dezbaterilor asupra pro
blemelor înscrise pe ordinea de zi 
au luat cuvîntul tovarășii Ion Popa, 
delegat al municipiului București, 
Nicolae Matea, delegat al județtiitii 
Argeș,. Maria Chiriac, delegat al ju
dețului Iași, Marin Matei, delegat al 
județului Brașov, Constantin Nițâ, 
delegat al Uniunii Generale a Sin
dicatelor.

Tovarășul Cornel Pacoste a prezen
tat Raportul Comisiei de validare, 
care a fost aprobat în unanimitate 
de delegații la Congres.

în continuarea dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii Grigore Dinu, 
delegat al județului Gorj, Fănica 
Udma, delegat al județului Teleor
man, Lazăr Boleanțu, delegat al ju
dețului Timiș, Ioan Molnar, delegat 
al județului Mureș, Mihaela Brindușa 
Andreescu, delegat al județului Bo
toșani, George Bălăiță, delegat al 
Uniunii scriitorilor, Alexandru Trăi
lescu, delegat al județului Caraș- 
Severin, Vasile Milea, delegat al Mi
nisterului Apărării Naționale.

Congresul a votat, in unanimitate, 
componența numerică a Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, din care vor face 
parte 537 membri.

După-amiază, lucrările s-au desfă
șurat in cele cinci comisii pe dome
nii de activitate, precum și în cadrul 
Conferinței a II-a pe țară a Organi
zației Democrației și Unității Socia
liste.

Lucrările Congresului continuă.

cieni și ingineri din industrie, con
strucții, transporturi și alte ramuri 
ale economiei naționale ; 774 sînt
țărani cooperatori, președinți de coo
perative agricole de producție, oa
meni ai muncii din întreprinderi 
agricole de stat și stațiuni de meca
nizare a agriculturii ; 259 sînt cadre 
din cercetare, proiectare, invățămint, 
cultură și artă ; 405 sînt cadre cu 
munci de răspundere în aparatul de 
partid și de stat, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, pre
ședinți și membri ai consiliilor loca
le ale Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste și ai comitetelor or
ganizațiilor democrației și unității 
socialiste ; 100 sînt ofițeri ai armatei 
Republicii Socialiste România ; 286 
reprezintă alte categorii sociale.

Din totalul delegaților la Congres,
I 669 sînt membri ai Partidului Co
munist Român, iar 1 456 sint membri 
ai Organizației Democrației și Unită
ții Socialiste. Din numărul delegați- 
lor, 1 304 sînt femei.

Compoziția națională a delegaților 
reflectă structura națională a popu
lației, 90,4 la sută fiind români, 7,1 
la sută români de naționalitate ma
ghiară, 1,3 la sută români de națio
nalitate germană, iar restul români 
de alte naționalități.

Din rindul delegaților la Congres,
II dețin titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste", iar 1 021 sînt decorați cu 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România.

Comisia de validare, verificînd do
cumentele cu privire la desemnarea 
delegaților de către organizațiile 
componente și a celor aleși în con
ferințele județene ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, a 
constatat că au fost respectate pre
vederile statutare și normele de re
prezentare stabilite și supune spra 
aprobare Congresului validarea man
datelor celor 3 125 delegați.
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In cuvîntul său, tovarășul |or|

Popa a subliniat că expunerea
prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în deschiderea lucrărilor 
Congresului F.D.U.S. constituie un 
nou document politic și programatic, 
care fundamentează, cu o impresio
nantă rigoare științifică, cu deplin 
realism și însuflețitor optimism re
voluționar, liniile de forță ale dez
voltării în ritm susținut a economiei 
naționale, ale perfecționării relați
ilor sociale, lărgirii și adîncirii con
tinue a democratismului orinduirii 
noastre socialiste.

Susțin cu toată căldura — a spus 
vorbitorul — propunerea Consiliului 
Național al F.D.U.S. ca înaltul forum 
democratic la care participăm să 
adopte raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Congre
sul al XIII-lea al partidului ca pro
gram de muncă și luptă al F.D.U.S. 
și să reînvesteaâcă în funcția de pre
ședinte al celui mai larg și mai re
prezentativ organism democratic din 
țara noastră pe ilustrul militant re
voluționar, conducătorul cutezător și 
inspirat al partidului și statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

In continuare, vorbitorul a înfățișat 
unele succese obținute de oamenii 
muncii din Capitală, care, acționind 
cu hotărîre, sub conducerea comite
tului municipal de partid și mobili
zați de consiliul municipal al Fron
tului Democrației și Unității Socialis
te, au realizat însemnate obiective de 
ordin economic și edllitar-urbanis- 
tic. Aceste succese — a subliniat el 
— au fost posibile datorită îndrumă
rii și sprijinului permanent primit 
din partea dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
grijii statornice pe care o purtați 
edificării unei capitale moderne, 
pentru care, și cu acest prilej, vă 
exprimăm cele mai calde mulțumiri, 
Împreună cu profunda noastră recu
noștință.

Referindu-se apoi la unele neajun
suri manifestate în rezolvarea în mod 
operativ a tuturor sarcinilor ce le-au 
revenit oamenilor muncii din Capi
tală, vorbitorul a spus : înfăptuirea 
obiectivelor mobilizatoare privind 
dezvoltarea Capitalei în cincinalul 
1986—1990 — stabilite pe baza ho- 
tărîrilor istoricului Congres al XIII- 
lea al partidului — impune să acțio
năm cu mai multă fermitate — așa 
cum ați subliniat dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în expunerea la Congresul 
nostru — pentru îndeplinirea în bune 
condiții a rolului tuturor organiza
țiilor componente ale F.D.U.S., per
fecționarea în continuare a conduce
rii și planificării întregii activități 
economico-sociale și îmbinarea ar
monioasă a activității organelor de 
stat cu a noilor organisme ale demo
crației muncitorești-revoluționare, 
pentru valorificarea deplină a iniția
tivelor și propunerilor oamenilor 
muncii.

In încheiere, vorbitorul a spus : In 
numele membrilor organizațiilor 
componente ale F.D.U.S. din Capita
lă, exprim, cu justificată mindrie pa
triotică, deplina și unanima lor apro
bare față de politica externă pro
movată de partidul și statul nostru, 
față de vasta și fructuoasa activitate 
internațională a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care acționează cu fermi
tate pentru creșterea prestigiului și 
rolului țării noastre în soluționarea 
constructivă a problemelor grave cu 
care este confruntată lumea contem
porană, pentru statornicirea unor re
lații noi, democratice în viața inter
națională, pentru pace, securitate și 
colaborare, pentru o lume mai bună 
șl mai dreaptă pe planeta noastră.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ni
colae Matea a arătat câ ma* 
gistrala expunere prezentată Congre
sului de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, pre
ședintele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pune în dezbatere pro
bleme fundamentale ale prezentului 
și viitorului României, indică, cu deo
sebită claritate, căile de acțiune con
știentă pentru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XHI-Iea al partidului, deschide noi 
perspective afirmării tot mai puter
nice în viața politico-socială și ob
ștească a tuturor organizațiilor com
ponente ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Am împuternicirea celor peste 
20 000 de constructori de mașini de 
la Colibași — a subliniat vorbitorul 
— să exprim, de la tribuna Congre
sului nostru, satisfacția deosebită 
pentru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului nostru, strălucit conducător 
al destinelor românești spre lumi
noasele zări ale comunismului, in 
suprema funcție de partid, adeziunea 
noastră deplină la întreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului, hotărârea fermă de a înfăp
tui neabătut, cu pasiune și dăruire 
revoluționară, toate sarcinile pe care 
ni le trasează partidul, marele nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Vorbitorul s-a referit apoi la suc
cesele dobindite in realizarea princi
palilor indicatori ai planului de pro
ducție pe anul trecut, la lipsurile 
care s-au manifestat in activitatea 
economică.

Dezbaterea în toate organizațiile 
de masă și obștești a planurilor și 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială, a documentelor Con
gresului al XIII-lea al partidului — 
a spus vorbitorul — însușirea sar
cinilor mărețe și mobilizatoare ce ne 
revin a avut drept urmare creșterea 
responsabilității, angajarea mai fer
mă a întregului colectiv de muncă 
de la întreprinderea de autoturisme 
„Dacia" pentru îndeplinirea la un 
nivel calitativ superior a producției. 
Pe baza numeroaselor propuneri fă
cute în adunările generale ale oa
menilor muncii, a unor studii și son
daje, a fost Întocmit un program 
concret de acțiune, care să permită 
înlăturarea deficiențelor semnalate 
in 1984, pentru ca activitatea noastră 
să cunoască un important salt cali
tativ în 1985, asigurind astfel pre
gătirea temeinică pentru înfăptuirea 
cu succes a cincinalului viitor.

Asigurăm congresul, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — a subliniat in 
încheiere vorbitorul — că Întreprin
derea de autoturisme Pitești va mar
ca in acest an un substanțial salt 
calitativ în toate domeniile, îndepli
nind întocmai sarcinile de plan pe 

acest an, pe întregul cincinal și pre
gătind condițiile necesare trecerii la 
realizarea cu succes a prevederilor 
înscrise în cincinalul viitor, înfăp
tuind cu toată răspunderea hotărîrile 
ce vor fi adoptate de înaltul forum 
al democrației socialiste.

Magistrala expunere prezentată de 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe secretar general, în deschiderea 
lucrărilor Congresului nostru, a spus 
tovarășa Maria Chiriac, a con‘ 
turat cu claritate direcțiile în care 
organizațiile componente ale F.D.U.S. 
trebuie să acționeze pentru reali
zarea în bune condiții a cincinalului 
actual și crearea unei baze trainice 
pentru înfăptuirea obiectivelor mo
bilizatoare ale cincinalului viitor, 
pentru transpunerea neabătută in 
viață a însuflețitoarelor hotărîri a- 
doptate de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

In anii actualului cincinal efor
turile organizațiilor de partid, ale 
organizațiilor componente ale 
F.D.U.S. din județul Iași au fost 
orientate cu prioritate — așa cum 
ne-ați indicat dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
cu prilejul memorabilelor vizite de 
lucru pe care le-ați efectuat pe me
leagurile ieșene — spre promovarea 
și amplificarea factorilor intensivi 
de creștere economică, spre moder
nizarea structurilor economice, dez
voltarea subramurilor industriale de 
vîrf, care valorifică superior resur
sele materiale și umane — electro
nica, electrotehnica, mecanica fină, 
chimia de sinteză fină și de mic 
tonaj.

Consiliul județean si consiliile lo
cale ale F.D.U.S.. organizațiile com
ponente au desfășurat o amplă ac
tivitate la sate pentru înfăptuirea 
sarcinilor noii revoluții agrare, insis- 
tînd în mod deosebit asupra crește
rii producției vegetale și animale, 
în condițiile reducerii cheltuielilor, 
rentabilizării activității cooperati
velor agricole de producție, creșterii 
eficientei economice a Întregii acti
vități din agricultură.

Aceste rezultate pozitive eviden
țiază capacitatea organizatorică si 
politică a organizațiilor componente 
ale F.D.U.S.. care, sub conducerea 
nemijlocită a organelor și organiza
țiilor de partid, și-au adus o contri
buție deosebită la înscrierea Iașiului 
în anii 1982—1983. pe locuri frun
tașe în întrecerea socialistă dintre 
județe.

♦ Arătînd că o analiză exigentă 
pune în evidență și unele neajun
suri care se mai manifestă în acti
vitatea consiliului județean și a ce
lor locale ale F.D.U.S., a organiza
țiilor sale, deficiente de ordin or
ganizatoric și educativ, vorbitoarea 
a spus : Stă în puterea noastră să 
eliminăm aceste neajunsuri. înlătu
rarea lor grabnică depinde numai 
de munca noastră, de felul în care 
vom ști să ne organizăm mai judi
cios, mai temeinic activitatea. Ne 
angajăm în fața Congresului, a dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să milităm cu 
toată răspunderea pentru a transpu
ne neabătut în viață prețioasele ori
entări și indicații pe care ni le-ați 
dat în cadrul acestui înalt forum 
democratic, hotărîrile istoricului 
Congres al XIII-lea al partidului, 
aducindu-ne astfel o contribuție spo
rită la ridicarea patriei noastre pe 
noi trepte ale progresului și civi
lizației socialiste.

In numele celor peste 23 009 de 
constructori de tractoare brașoveni, 
pe care am cinstea să-i reprezint Ia 
acest înalt forum al democrației 
noastre socialiste — a arătat tova
rășul Marin Matei - e,tprim de- 
plina noastră adeziune la ideile și 
tezele cuprinse în magistrala ex
punere rostită de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al cla
sei muncitoare, al poporului român, 
in deschiderea lucrărilor Congresu
lui nostru, document de o deosebi
tă valoare teoretică și practică. în 
care regăsim într-o admirabilă sin
teză. profund științifică, esența de
mocrației noastre socialiste, perspec
tivele perfecționării și dezvoltării ei 
In toate domeniile.

In continuare, după ce s-a refe
rit la succesele obținute de colecti
vul întreprinderii la care lucrează, 
vorbitorul a spus : Conștienți că în
făptuirea însuflețitoarelor obiective 
Înscrise în Directivele Congresului al 
XIII-lea al partidului impune ridi
carea pe o treaptă calitativ superi
oară a activității tuturor organizații
lor care fac parte din Frontul De
mocrației și Unității Socialiste — cel 
mai larg și reprezentativ organism 
al democrației socialiste — în în
treprinderea noastră s-a stabilit un 
program concret de măsuri menit să 
asigure popularizarea largă și cu
noașterea temeinică de către toți oa
menii muncii a sarcinilor ce ne 
revin în acest an și în cincinalul 
1986—1990. particularizate pentru 
fiecare colectiv de muncă, asigu
rind. totodată, condițiile necesare 
participării tot mai active a acesto
ra la înfăptuirea lor. Recenta dum
neavoastră vizită de lucru în între
prinderea noastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. sarcinile 
și indicațiile pe care ni le-ați dat 
au prilejuit o analiză aprofundată a 
modului în care va trebui să acțio
năm în continuare pentru realizarea 
neabătută a indicatorilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal. In 
același timp, ele constituie pentru 
noi un sprijin deosebit, pentru care 
vă mulțumim cu profundă recunoș
tință. angajîndu-ne in același timp 
să acționăm cu toată hotărirea pen
tru transpunerea lor în practică.

Vă rog să-mi permiteți ca. în nu
mele colectivului de oameni ai mun
cii de la întreprinderea „Tractorul"- 
Brașov, să exprim deplina noastră 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru, să dau glas angajamentului nos
tru muncitoresc, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu toată hotărirea, 
cu elan revoluționar, pentru înfăp
tuirea neabătută a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, pentru edificarea socialis
mului și comunismului pe pămintul 
patriei noastre libere, independente 
și suverane — Republica Socialistă 
România.

In cuvîntul său, tovarășul Qgp- 
stantin Niță a gpus: Am 
marea cinste ca, în numele Consi

liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, al tuturor membrilor 
de sindicat din România, să dau 
glas aici, la forumul cel mai repre
zentativ al democrației și unității 
socialiste al poporului român, senti
mentelor de fierbinte dragoste și 
recunoștință față de partid, față de 
ilustrul conducător al României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Istoricul act al reînvestirii dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in suprema func
ție de secretar general al partidului 
constituie temeiul convingerii fer
me a întregii națiuni că patria noas
tră va cunoaște noi și mărețe în
făptuiri în epoca de glorie înscrisă 
în conștiința țării și a neamului 
românesc drept „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Cu deosebit respect doresc să ex
prim de la această Înaltă tribună 
gîndurile • de aleasă prețuire ale 
membrilor sindicatelor din România 
față de tovarășa Elena Ceaușescu, 
militant de seamă al partidului și 
statului nostru, personalitate de 
frunte a vieții noastre social-politi- 
ce, a lumii științifice, contempora
ne, strălucit exemplu de dăruire și 
răspundere în slujba progresului 
țării și bunăstării națiunii, a cau
zei păcii în lumea întreagă.

După ce a dat o înaltă apreciere 
magistralei expuneri prezentate la 
Congres de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul s-a referit pe 
larg la rolul și atribuțiile sindicate
lor în procesul democrației noastre 
socialiste, arătînd că acestea s-au 
angajat mai puternic în autocondu- 
cerea muncitorească, organizînd ac
țiuni largi pentru mobilizarea oame
nilor muncii la elaborarea și înfăp
tuirea planurilor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării, a programe
lor prioritare stabilite de conducerea 
partidului.

Arătînd apoi că în activitatea sin
dicatelor mai persistă încă unele 
neajunsuri, vorbitorul a subliniat că 
în centrul preocupărilor organelor 
și organizațiilor sindicale va sta în 
continuare îndeplinirea riguroasă a 
sarcinilor cuprinse in expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la Con
gres. In același timp — a spus vor
bitorul — în spiritul politicii sociale 
a partidului și statului, sindicatele 
vor participa activ la acțiunile or
ganizate de Frontul Democrației și 
Unității Socialiste și O.D.U.S., pen

Din cuvîntul participanților la dezbateri
tru realizarea programelor de auto- 
conducere și autoaprovizionare teri
torială, creșterea eficienței activi
tății echipelor de control ale oame
nilor muncii, pentru mobilizarea F 
membrilor sindicatelor la activită
țile și acțiunile de interes obștesc și 
general cetățenesc, pentru o intensă 
muncă politico-educativă, pentru 
dezvoltarea conștiinței patriotice, 
revoluționare a maselor.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Trăim satisfacția și mîndria una
nimă că România socialistă cunoaș
te astăzi un prestigiu internațional 
nemaiîntâlnit, red al politicii exter
ne realiste, clarvăzătoare a partidu
lui și statului, al cărei ctitor de ge
niu sînteți dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Susținem cu toată tăria inițiativele 
și acțiunile pe care le întreprindeți 
neobosit, cu înaltă răspundere și 
umanism, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru afirmarea 
principiilor de colaborare și priete
nie cu toate țările și popoarele lu
mii, împotriva politicii imperialiste, 
de dominație și asuprire, a cursei 
înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare, pentru triumful păcii în 
lume, pentru dreptul tuturor oame
nilor, al popoarelor la viață’.

Ne angajăm în fața dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în fata Congresului 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste să acționăm cu dăruire, 
cu răspundere revoluționară, pen
tru lntîmpinarea alegerilor de de- 
putațt in Marea Adunare Națională 
și consiliile populare și a gloriosu
lui jubileu de 20 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului — eve
niment crucial in evoluția construc
ției socialiste a tării — cu realizări 
deosebite in îndeplinirea planului și 
angajamentelor pe 1985 și pe între
gul cincinal, a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

Trăiesc pe deplin satisfacția de a 
exprima, și cu acest prilej, în numele 
minerilor gorjeni, bucuria noastră 
deplină pentru realegerea dumnea
voastră în suprema funcție de secre
tar general al partidului și de a vă 
mulțumi din adincul inimii, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija statornică pe care o ma
nifestați față de înflorirea continuă a 
vieții economico-sociale pe meleagu
rile noastre — a spus. In cuvîntul 
său, tovarășul Grigore Dinu. 
De mare prețuire și recunoștință se 
bucură din partea noastră lupta 
neobosită pe care o desfășurați, cu 
neslâbită consecvență, pentru ca po
porul nostru să muncească și să tră
iască în liniște și pace.

Vă rog să-mi permiteți să exprim 
deplina adeziune la bogăția de idei, 
teze și orientări cuprinse în magis
trala dumneavoastră expunere, hotă
rirea noastră fermă de a vă urma 
neabătut în tot ceea ce gîndiți și 
întreprindeți pentru realizarea măre
țelor obiective ale cincinalului 1986— 
1990 și ale dezvoltării pînă în anul 
2000.

După ce a prezentat măsurile luate 
în acest bazin carbonifer al țării pen
tru sporirea continuă a cantității de 
cărbune extras, atît de necesar, in 
această iarnă geroasă, termocentrale
lor țării, munca intensă a minerilor, ■ 
care au răspuns cu dăruire chemării 
secretarului general al partidului, 
vorbitorul a spus: Ne angajăm în 
fața Congresului să acționăm, în 
continuare, cu dăruire și înaltă răs
pundere muncitorească pentru înfăp
tuirea neabătută a indicațiilor și ori
entărilor dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. a pro
gramului adoptat la începutul acestui 
an de conducerea partidului .privind 
asigurarea producției de energie și 
folosirea rațională a energiei electri
ce, termice și a gazelor, precum și 
regimul de lucru al unităților econo
mice și sociale în perioada de iarnă, 
a sarcinilor stabilite la recenta șe

dință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., astfel incit să asi
gurăm cărbunele necesar funcționării 
la capacitatea maximă a termocen
tralelor, să ne aducem o contribuție 
mereu sporită la înfăptuirea mărețe
lor obiective de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei noastre socialiste.

Așa cum ați indicat dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, am intensificat munca po- 
litico-educativă, folosind forme și 
mijloace diverse, atrăgînd la aceste 
activități organizațiile de sindicat și 
U.T.C., organizațiile democrației și 
unității socialiste, celelalte organiza
ții componente ale F.D.U.S., astfel 
încît sarcina de plan de 700 000 tone 
pe anul in curs, care revine minei 
Ploștina, să fie îndeplinită și chiar 
depășită, în condițiile respectării pa
rametrilor calitativi stabiliți.

în numele minerilor gorjeni — a 
spus în încheiere vorbitorul — mă 
angajez, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — „minerul de 
onoare al țării" — de a munci cu 
pasiune și dăruire revoluționară, cu 
înaltă răspundere muncitorească, 
pentru a contribui cu toate forțele Ia 
sporirea continuă a producției de 
cărbune, în vederea asigurării inde
pendenței energetice a țării, la înflo
rirea scumpei noastre patrii.

In calitate de lucrător al mănoa
selor ogoare teleormănene, a arătat 
tovarășa Fonica Udma, am de°- 
sebita bucurie de a raporta condu
cerii partidului, dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, că obținem 
în prezent recolte de cereale și plan
te tehnice de cite trei, patru ori mai 
mari decît acelea realizate în urmă 
cu două decenii. Producțiile obținu
te în 1984 ne-au dovedit că stă in 
puterea noastră să candidăm la înal
tul titlu de unitate Erou al Muncii 
Socialiste, cu o producție medie de 
20 000 kg porumb știuleți la hectar 
pe întreaga suprafață destinată aces
tei culturi, iar la grîu, pe 650 hec
tare, să realizăm o producție medie 
de 8 000 kg la hectar.

In cei aproape 20 de ani de cînd 
conduceți destinele poporului român, 
ne-ați învățat, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
să fim cutezători, să acționăm cu 
fermitate pentru depășirea obstaco
lelor ce ne stau în față, să pregă

tim temeinic, cu hărnicie, pricepere 
și răspundere comunistă fiecare 
succes. Vă asigurăm că așa am pro
cedat pină acum, așa vom proceda 
și in viitor, pentru că numai astfel, 
învățînd mereu din experiența frun
tașilor și a noastră, însușindu-ne 
continuu noile cuceriri ale științei, 
muncind cu abnegație, putem să în
făptuim neabătut obiectivele noii re
voluții agrare.

La realizarea acestor obiective, or
ganizațiile componente ale Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, acționează pentru mobilizarea 
tuturor locuitorilor comunei la exe
cutarea la timp și de calitate a lu
crărilor de semănat și întreținere a 
culturilor, a Irigațiilor, a celorlalte 
lucrări prevăzute de tehnologii.

In numele țăranilor cooperatori șl 
mecanizatorilor teleormăneni, aduc 
mulțumirile noastre fierbinți condu
cerii partidului, dumneavoastră per
sonal, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru toate împlinirile 
din acești ani rodnici — care nu ar 
fi fost posibile fără condițiile < crea
te de partidul nostru comunist — 
pentru grija permanentă ce o pur
tați țărănimii, pentru viața fericită 
a tuturor oamenilor de la sate.

Ne angajăm în fața dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe secretar 
general, că vom munci’ fără preget 
pentru înfăptuirea neabătută a hotă- 
nrilor celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului, a orientărilor și sarci
nilor cuprinse în excepționala dum
neavoastră expunere rostită în cadrul 
acestui mare forum al democrației 
noastre socialiste, Congresul F.D.U.S., 
contribuind, prin eforturile noastre, 
la înflorirea agriculturii, a întregii 
economii naționale, la continua pro
pășire a scumpei noastre patrii. Re
publica Socialistă România.

Subliniind că Congresul al III-lea 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste se desfășoară într-o pe
rioadă de puternică angajare patrio
tică a întregului popor român, care, 
strîns unit in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, muncește cu dă
ruire patriotică, în spirit revolu
ționar, pentru a transpune neabătut 
în viată istoricele hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., tova- 
rășu1 Lazâr Boleanțu a spus '■ 
în conferințele F.D.U.S. și ale 
organizațiilor democrației și unității 
socialiste din județul Timiș, oame
nii muncii, toți cetățenii, fără deose
bire de naționalitate, și-au exprimat 
deplina adeziune la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, la conținutul documentelor 
adoptate de Congresul al XIII-lea, 
manifestînd un puternic angajament 
pentru înfăptuirea sarcinilor econo
mice și-social-politice ce ne revin.

Dînd glas dorinței întregului po
por, organizațiile componente ale 
F.D.U.S. din județul Timiș susțin cu 
toată dragostea și încrederea pro
punerea realegerii dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, strategul inspirat și cu
tezător al tuturor victoriilor dobin
dite de poporul român pe calea făuri
rii destinului său comunist, in func
ția de președinte al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Pre
zența dumneavoastră, în continuare, 
în fruntea celui mai larg și mai re
prezentativ organism politic al de
mocrației noastre muncitorești, revo
luționare, constituie garanția unirii 
forțelor creatoare ale tuturor cetă
țenilor patriei, în lupta pentru în
făptuirea exemplară a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru edificarea so
cialismului și comunismului pe pă- 
mîntul scump al patriei noastre.

Referindu-se in continuare la acti
vitatea Organizației Democrației și 
Unității Socialiste din județul Timiș, 
vorbitorul a spus : Contribuții de 
seamă au adus comitetele democra
ției și unității socialiste din centrul 

universltar, din unitățile de cercetare 
și din alte unități productive la spo
rirea aportului cercetării științifice, 
la promovarea progresului tehnic, 
creșterea productivității muncii și a 
eficientei economice. In întreaga 
noastră activitate ne-am bucurat de 
sprijinul deosebit de prețios din 
partea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, savant de 
renume mondial, căreia îi adresăm 
și cu acest prilej calde mulțumiri, 
exprimîndu-ne, totodată, angaja
mentul nostru ferm de a acționa ne
abătut pentru ridicarea calitativă a 
întregii activități de cercetare știin
țifică ce se desfășoară în unitățile 
de producție, cercetare și învăță- 
mint din acest puternic centru eco- 
nomico-social al țării.

După ce s-a referit la sarcinile de 
viitor ale F.D.U.S. și O.D.U.S., în
deosebi în domeniile organizării ac
tivității educative, de formare a 
omului nou, vorbitorul a spus în în
cheiere : Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, asigurăm 
Congresul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste că, puternic mobi
lizați de hotărîrile Congresului al 
XIII-lea, comitetele organizației de
mocrației și unității socialiste, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
vor contribui într-o măsură și mai 
mare la îndeplinirea mărețelor sar
cini ce stau în fața poporului nostru, 
in drumul său pentru construirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, a comunismului In patria 
noastră.

Am urmărit cu multă atenție am
pla expunere pe care dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. ați făcut-o 
in deschiderea lucrărilor acestui 
înalt forum național, document de 
profundă analiză științifică, ce se va 
constitui intr-un adevărat program 
de muncă pentru acest organism po
litic larg reprezentativ, pentru orga
nizațiile sale proprii, pentru întrea
ga noastră societate, a spus in 
cuvîntul său tovarășul |oan Mol-
nar.

în numele locuitorilor de pe fru
moasele plaiuri mureșene, vă rog 
să-mi îngăduiți să exprim de la a- 
ceastă înaltă tribună cele mai calde 
mulțumiri pentru grija statornică cu 
care vegheați la asigurarea cadrului 

politic și organizatoric, propriu so
cietății românești, de participare ac
tivă a tuturor cetățenilor țării, fără 
deosebire de naționalitate, la viața 
politică, la elaborarea și înfăptuirea 
deciziilor de maximă importanță 
pentru conducerea întregii activități 
economico-sociale.

După ce a subliniat că In proce
sul dinamic, ascendent, de dezvol
tare a României socialiste, munici
piul Tîrgu Mureș a cunoscut, dato
rită politicii științifice, clarvăzătoa
re. a partidului nostru, de reparti
zare armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, prin 
munca și eforturile pline de dărui
re ale locuitorilor săi, o impetuoa
să dezvoltare pe toate planurile vie
ții materiale și spirituale, vorbito
rul a arătat că organizațiile de sin
dicat. U.T.C. și O.D.U.S.. celelalte 
organizații componente ale F.D.U.S., 
sub conducerea organelor si organi
zațiilor de partid, au acționat cu 
succes pentru mobilizarea puternică 
a oamenilor muncii la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce Ie revin, 
subordonînd întreaga muncă politi
co-educativă realizării obiectivelor 
economico-sociale în profil teritorial, 
educării patriotice, revoluționare a 
oamenilor muncii. în spiritul prin
cipiilor eticii și echității socialiste. 
In județul Mureș trăim laolaltă, 
uniți în muncă și idealuri, români 
Si cetățeni români de naționalitate 
maghiară si germană. Strîns uniți, 
umăr la umăr, muncim cu tot elanul 
pentru ca municipiul nostru, jude
țul Mureș, patria noastră socialistă 
să se dezvolte și să înflorească con
tinuu. Locuitorii județului exprimă 
din adincul inimii, partidului, dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, profunda lor recunoștin
ță pentru modul științific în care 
a fost rezolvată problema naționa
lă pe baza principiilor socialismului 
științific, asigurîndu-se deplina ega
litate în drepturi a tuturor cetățe
nilor. fără deosebire de naționalita
te. Această egalitate, așa cum ați 
subliniat dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu așa cum o dove
desc realitățile din țara noastră, este 
o egalitate In conținut, nu In formă. 
Ea are la bază dezvoltarea puterni
că a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul tării, crearea pentru toți 
fiii patriei, fără deosebire de na
ționalitate, a unor condiții egale de 
muncă și viață.

In fața acestor realități de care 
se poate convinge oricine, respingem 
cu toată fermitatea orice încercare 
de a prezenta deformat modul cum 
a fost rezolvată problema naționa
lă in țara noastră, opunîndu-i uni
tatea’de nezdruncinat a tuturor lo
cuitorilor României socialiste în ju
rul partidului, al secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

însuflețiți de luminoasele perspec
tive de progres și bunăstare des
chise de hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.. exprimind una
nima dorință a tuturor locuitorilor 
plaiurilor mureșene, susținem din a- 
dîncul inimilor noastre realegerea in 
funcția de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. aceas
ta reprezentind o chezășie sigură a 
realizării cu succes a mărețului pro
gram de edificare a socialismului în 
patria noastră, a spus în încheiere 
vorbitorul.

Tovarășa Mihaela Brindușa 
Andreescu a spus : Organizațiile 
componente și consiliile Frontului 
Democrației și Unității Socialiste din 
județul Botoșani, acționînd permanent 
sub conducerea nemijlocită a organe
lor și organizațiilor de partid, au ob
ținut rezultate remarcabile în înfăpu 
tuirea sarcinilor economice din in
dustrie, agricultură. din celelalte 
sectoare de activitate. îmi desfășor 
activitatea în întreprinderea de fire 

sintetice „Melana" Botoșani, unitate 
care, împreună cu întreaga platfor
mă industrială a municipiului, a 
luat ființă in anii de după Congre
sul al IX-lea al partidului, de cind 
în fruntea partidului și a statului 
se află cel mai iubit fiu al poporu
lui român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în anii rodnici, luminoși, 
ai „Epocii Ceaușescu", chimia româ
nească a cunoscut o dezvoltare fără 
precedent, contribuind din plin la 
dezvoltarea economico-socială a tă
rii, afirmîndu-se puternic pe plan 
internațional.

In acest proces înnoitor rolul de 
frunte revine mult stimatei tova
rășe academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om de 
știință, savant de renume mondial, 
căreia noi, chimiștii, ii aducem pri
nosul nostru de recunoștință, cele 
mai respectuoase mulțumiri, întrea
ga stimă și prețuire.

După ce s-a referit la Înfăptui
rile dobîndite în anul trecut, la locul 
și rolul jucat de organizațiile de
mocrației și unității socialiste, vor
bitoarea a reliefat că în activitatea 
consiliilor locale ale F.D.U.S. și, in 
primul rind, a celui județean, s-au 
manifestat în perioada analizată și 
o serie de neajunsuri. Acestea au 
fost temeinic analizate atît în adu
nările și conferințele organizațiilor 
proprii, cît și în cele ale F.D.U.S.

Mulțumindu-vă din adîncul inimi
lor pentru orientările și indicațiile 
de cea mai mare valoare teoretică 
și practică din expunerea dumnea
voastră în deschiderea Congresului 
nostru — a spus în încheiere vorbi
toarea — permiteți-mi să vă asigur, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din județul Botoșani sînt 
ferm hotăriți să acționeze cu înaltă 
răspundere pentru înfăptuirea nea
bătută a mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, a. tuturor sarcinilor ce le 
revin din documentele înaltului fo
rum al democrației și unității so
cialiste.

în cuvîntul său, tovarășul Gsor* 
ge Bălăiță a spus: ^ngă* 
duiți-mi să dau glas, alături de toți 
cei prezenți, bucuriei de a participa 
la lucrările celui de-al III-lea Con
gres al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, expresie a coeziunii 
și unității moral-politice a întregului 
nostru popor in jurul partidului și 
al secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Este o mare cinste pentru mine ca, 
In numele Uniunii scriitorilor din 
România, organizație profesională de 
creație, componentă a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, să 
exprim adeziunea deplină a tuturor 
oamenilor de litere față de politica 
internă și externă a partidului și 
sta'tului nostru, față de hotărîrile ce 
le va adopta acest înalt for al de
mocrației noastre socialiste.

în cele aproape două decenii de la 
Congresul al IX-lea, de cînd în frun
tea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România a cu
noscut o neîntreruptă și fără pre
cedent dezvoltare economico-socială. 
în contextul stimulării generale a 
creativității istorice a întregului nos
tru popor, arta și literatura au cu
noscut și ele o armonioasă și neîn
treruptă înflorire, întruchipată în 
opere durabile, de un generos suflu 
umanist, capabile să mobilizeze con
științele, să ducă în viitor mesajul 
revoluționar al generației noastre de 
constructori ai socialismului și co
munismului.

Mărturii ale prezentului, cele mal 
bune cărți de azi se vor alătura 
treptat și vor alcătui împreună noua 
istorie a literaturii române. Această 
mare operă trebuie concepută și fi
nalizată ca o construcție vastă, cu 
mare răsunet In conștiințe, realistă 
și vizionară în aceeași măsură, ca
pabilă de a surprinde perspectiva, ca 
și izvoarele nesecate ale tradiției.

S-a înțeles în acești din urmă ani 
că nimic nu ar fi putut înlocui dem
nitatea pe care omul obișnuit, ade
văratul ziditor de istorie, a cucerit-o 
prin revoluție.

Am înțeles, de asemenea, In acești 
din urmă ani, că una din îndatoririle 
fundamentale ale artistului adevărat 
este aceea de a fi un bun cetățean, 
angajat cu toată ființa lui în viața 
politică și socială a cetății. Conti- 
nuînd și dezvoltînd această valoroasă 
tradiție a marilor clasici ai literatu
rii române, scriitorii români de șzi 
au conștiința limpede câ numai a- 
ceastă participare permanentă la 
viața socială dă sens și împlinire 
operei.

Aflîndu-se într-un dialog perma
nent cu cei pentru care scriu, crea
torii de literatură se consideră parte 
integrantă a poporului. Ei exprimă, 
printr-o mare diversitate de stiluri 
și modalități estetice, viața șl desti
nul celor care dau chip și nume pa
triei socialiste.

Scriitorii români au transformat 
noțiunea de participare Intr-o acti
vitate permanentă, proprie profilu
lui unui intelectual al vremii noi, 
care înțelege că munca Jui la masa 
de scris trebuie să fie însoțită de o 
prezență constantă în mijlocul vieții. 
Ascultînd în permanență îndemnul 
secretarului general al partidului de 
a merge Ia izvoare, de a cunoaște 
nemijlocit realitatea, ei sînt prezenți 
pe marile șantiere ale țării, în uzine 
și pe ogoare, acolo unde omul repre
zintă intr-adevăr măsura tuturor lu
crurilor.

Aduc aceste mărturii în fața Con
gresului, fără a uita nici o clipă că 
in viața și activitatea Uniunii scri
itorilor, In general în munca de crea
ție, sînt încă multe lucruri de făcut. 
Ne angajăm să răspundem cu ho
tărîre și devotament orientărilor date 
muncii de creație de către secretarul 
general al partidului la Congresul al 
XIII-lea. Cei peste 1 300 de membri 
ai Uniunii scriitorilor își însușesc 
drept permanent îndreptar al artei 
și activității lor luminoasele cuvinte 
ale ctitorului spiritual al acestei 
epoci, tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Tot ceea ce întreprindem este con
sacrat omului, libertății, bunăstării 
și fericirii sale".

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că scriitorii români vor ști 
să facă față viitorului patriei socia
liste, slujind cu devotament prezen
tul și viitorul poporului nostru.

Ca maistru în cea mai veche ce
tate a metalurgiei țării, unde se plă
mădește oțel de peste două veacuri, 
a spus tovarășul Alexandru 
Trăilescu, sînt mîndru că tră
iesc șl muncesc Intr-un timp al ma

rilor prefaceri democratice, revolt 
ționare, care, cu deosebire în cei 1 
de ani de cînd destinele țării sît 
conduse cu fermitate și înțelepciur 
de cel mai iubit fiu al națiunii, t< 
varășul Nicolae Ceaușescu, mare 
ctitor al României moderne, militar 
tul revoluționar neobosit pentru în 
plinirea celor mai scumpe aspirat 
ale poporului nostru, au determin 
dezvoltarea economico-socială făi 
precedent a țării, a tuturor județeh 
și localităților sale. Trăim cu tot 
sentimente de puternică satisfacț 
pentru faptul că, la toate aceste ma 
realizări, o contribuție însemnată 
aduc, sub conducerea partiduli 
Frontul Democrației și Unității S< 
cialiste, organizațiile sale componei 
te, care asigură mobilizarea tutun 
oamenilor muncii, fără deosebire < 
naționalitate, la înfăptuirea măreți 
lor obiective ale propășirii contini 
a țării, expresie a forței orînduii 
noastre, a caracterului larg, cuprii 
zător al sistemului de conducere d 
mocratică a societății.

în continuare, vorbitorul a arăt 
că în perioada care a trecut de 
Congresul al II-lea al F.D.U.S. și 
primei Conferințe a O.D.U.S. oc 
menii muncii din județul Caraș-S 
verin au obținut însemnate succes» 
au fost date în folosință 76 noi cap: 
cități de producție în industrie 
agricultură, s-au construit peste 8 0 
noi apartamente, la Combinatul m- 
talurgic din Reșița au fost asimila 
56 noi mărci de oțeluri și 289 sort, 
tipodimensiuni de laminate necesa 
ramurilor de vîrf ale economiei n. 
ționale.

După ce a prezentat unele neîn 
pliniri în activitatea economică., r 
și în cea desfășurată de organizații 
F.D.U.S., precum și măsurile lua 
pentru înlăturarea lor, vorbitorul 
spus : Vă asigurăm, mult stimate t 
varășe secretar general, că alegeri 
din luna martie a acestui an v 
constitui și pentru noi, reșițenii 
așa cum ne-ați îndemnat in magi 
trala expunere prezentată Congres 
Iui nostru — un prilej de manife 
tare puternică a democrației noast 
socialiste, de aprobare, prin vot 
nostru, a planurilor și programei 
de dezvoltare a patriei în cincinal 
viitor și în perioada care urmeaz 
Hotărîrile istorice ale Congresului 
XIII-lea al partidului, programele i 
dezvoltare economico-socială a p 
triei ni le vom însuși cu toată îns> 
flețirea, ca platformă-program 
Frontului Democrației și Unită 
Socialiste, pentru alegerile din ma 
tie, moment de o deosebită însemn, 
tate pentru prezentul și viitorul p 
triei.

îngăduiți-mi să exprim înalta 
preciere șl deplina aprobare față < 
magistrala expunere prezentată < 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
marele forum al unității poporul 
și democrației socialiste — a spi 
tovarășul general-colonel Vasil 
Milea. în conținutul acestui n< 
document programatic se regăseș 
spiritul profund științific, novate 
patriotic și de înaltă responsabilit; 
te pentru prezentul și viitorul soci 
list și comunist al României, ce d 
finește întreaga dumneavoastră ope 
sociakpolitică, materializată în str 
luqltele realizări pe care patria noa 
tră le-a obținut în ultimele da> 
decenii — perioada cea mai boga 
în împliniri din milenara Istorie 
românilor pe care poporul a legat 
pentru totdeauna de numele și fa 
tele celui mai strălucit fiu al său, ni 
mind-o, în semn de înaltă prețui 
și aleasă recunoștință, „Epoca Nicol. 
Ceaușescu".

Raportez, mult stimate și iubi 
tovarășe comandant suprem, că 
perioada care a trecut de la Coi 
greșul al II-lea al Frontului Dem 
erați ei și Unității Socialiste armat 
— parte integrantă a constructorii 
socialismului — a obținut rezulta 
superioare in îndeplinirea Direct 
vei privind pregătirea militară 
politică, în întărirea capacității sa 
de luptă, în formarea militarilor 
apărători dirji și cetățeni conștier 
de răspunderile ce le revin în soci 
tațea noastră. Astăzi, comandamei 
tele, unitățile militare beneficiind i 
dezvoltarea impetuoasă a științei 
tehnologiei, condusă cu înaltă cor 
petență și autoritate științifică i 
tovarășa academician doctor ingin 
Elena Ceaușescu, se mîndresc i 
tehnica de luptă de producție rom 
nească, fapt pentru care rog să-r 
îngăduiți a exprima stima, omagi 
și recunoștința fierbinte ale tutur 
ostașilor.

Acționînd pentru transpunerea 
viată a doctrinei militare național 
al cărei strălucit fondator sînte 
dumneavoastră, mult stimate tov 
rășe Nicolae Ceaușescu, concomite 
cu pregătirea pentru îndepliniri 
misiunii noastre de bază, apărar. 
independenței și suveranității p. 
triei, participăm activ la viața s. 
cial-politică, științifică și cultural 
la înfăptuirea programelor de de 
voltare economică a țării, contr 
buim din plin la activitățile iniția 
de organismele democrației noast: 
muncitorești, revoluționare.

Un accent deosebit vom pune, 
continuare, pe îmbunătățirea activ 
tății politico-ideologice de ridicare 
conștiinței socialiste și formare 
omului nou pentru ca armata să i 
afirme tot mai mult ca o puternii 
școală de educare politică, patriot 
că, revoluționară, ca fiecare osta 
după terminarea stagiului militar, : 
devină, așa cum ne cereți dumnei 
voastră, „un bun activist, un bi 
propagandist, un bun patriot", să i 
integreze pe deplin în munca pr< 
ductivă, în activitatea organismel. 
democrației muncitorești, revoluții 
nare.

în încheiere, vă rog să-mi tngi 
duiți să asigur Congresul Frontul 
Democrației și Unității Socialiste, ț 
dumneavoastră, mult stimate tovi 
rășe Nicolae Ceaușescu, avînd dre: 
exemplu luminos, de muncă și via 
elanul clocotitor, fermitatea, comb; 
tivitatea și dinamismul ce le dovi 
diți dumneavoastră în conduceri 
complexului proces revoluționar j 
care îl parcurge țara, că militarii vi 
înțelege marea răspundere ce le n 

i vine față de creșterea forței mati 
riale și economice a tării, față ț 
destinele ei și întotdeauna vor fi 
înălțimea nobilei misiuni ce li s- 
încredințat de a fi gata în orice îrr 
prejurări să apere, împreună cu ir 
tregul popor, cuceririle noastre r< 
voluționare, independența, suveran 
tatea și integritatea teritorială a 
scumpei noastre patrii. Republic 
Socialistă România.



*AGINA 6 SC1NTEIA - vineri 8 februarie 1985

LUCRĂRILE COMISIILOR CONGRESULUI
COMISIA

pentru dezbaterea sarcinilor privind dezvoltarea industriei, 
construcțiilor și transporturilor, creșterea productivității muncii, 
ntroducerea progresului tebnico-științific, valorificarea superioară
i materiilor prime, energiei și combustibililor, ridicarea calității 
;i tebnicității produselor, realizarea exemplară a contractelor la export
ii sporirea continuă a eficienței intregii activități economice
La lucrările comisiei, conduse de to- 
irășul GHEORGHE OPREA, au parti- 
pat 452 delegați și invitați.
Au luat cuvîntul : Mircea Radu, Traian 
iches. Silvia Cojocarii. Constantin Dulu- 
:i. Gena Georgescu, Petre Petroșanu, 
aria Rusu, Ion Vărgatu, Mariana Lupu, 
ana Drăgan, Ion Ciaclan, Iancu Drăgan, 
ilassy Matild, Valentin Laub, Maria 
'ceanu, Constantin Georgescu, Li zeta 
finea, Emil Bîrsan, Dumitru Andronic, 
ihaela Duțu, Elena Ținea, Vaier Tîrlea, 
an Papp, Dumitrescu Cornel, Mihai 
postal, Ion Călinescu, Stela Toporaș, 
tsile Sava, Cornelia Teodorescu, Viorica 
anca, Constantin Coca, Janeta Tășcu- 
tcu, Gheorghe Vervescu, Viorica Dănilă, 
efania Vatamanciuc, Angela Ionescu, 
isile Anghel, Valeriu Antoci,
Participant» la dezbateri și-au exprimat 
ordul deplin cu hotărîrile de importantă 
orică ale Congresului al XIII-lea al 
irtidului Comunist Român, cu tezele, 
ientările și indicațiile cuprinse în 
iportul prezentat de tovarășul Nicolae 
;aușescu, au dat o Înaltă apreciere ma- 
itralei cuvîntări a secretarului general 
partidului, președintele Republicii, pre- 

Sintele Frontului Democrației și Unității 
icialiste, rostită la cel de-al III-lea 
ngres al F.D.U.S. și s-au angajat, într-o 
mosferă de puternic entuziasm și Înaltă 
□rație patriotică, să acționeze cu termi
te si răspundere pentru transpunerea lor 
viată, spre binele și fericirea Întregului 

por.
Cu mtndrie și deosebită satisfacție, vor- 
torii au subliniat faptul că realegerea 
rarășulul Nicolae Ceaușescu In funcția 
premă de secretar general al partidului 
prezintă un act istoric, menit să asigure 
leplinirea consecventă a înaltelor idea- 
ri ale socialismului și comunismului pe 
mlntul României.
tn cadrul dezbaterilor, vorbitorii, dlnd 
presie glndurilor și sentimentelor de 
altă stimă si considerație, de dragoste 

recunoștință pe care Întregul popor 
mân le poartă conducătorului partidului 
statului nostru, și-au manifestat dorința 

■rbinte ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
fie ales din nou In calitate de pre

zinte al Frontului Democrației și Unității 
cialiste, cel mai larg organism politic al 
rii. expresia unității de gînd și simțire a 
turor cetățenilor României socialiste, 
gtonștienți de înaltele răspunderi ce le 
vin pentru înfăptuirea hotărîrilor adop
te de Congresul al XIII-lea al P.C.R., toți 
i care au luat cuvîntul s-au referit pe 
■g la măsurile adoptate In cadrul adună- 
or și conferințelor O.D.U.S. și. respectiv. 
D.U.S., la nivelul unităților economice, 

comunelor, orașelor, municipiilor și 
detelor, în vederea realizării integrale a 
rcinilor de plan pe anul 1985 și asigu
ri! celor mai bune condiții pentru apli- 
rea în practică a prevederilor planului 
□cinai 1986—1990.
Participant» la dezbateri și-au manf- 
stat hotărîrea de a acționa cu fermitate 
intru realizarea unei creșteri economice 
tensive, prin modernizarea, in conti- 
îare, a structurilor de producție, intro- 
icerea rapidă în practică a cuceririlor 
iinței și tehnicii, organizarea superioară 
muncii, Întărirea ordinii și disciplinei, 

eșterea continuă a productivității mun- 
1, îmbunătățirea calității și tehnicității

COMISIA
jentru dezbaterea sarcinilor privind înfăptuirea obiectivelor noii 
evoluții agrare, a Programului național de irigații, îmbunătățiri 
funciare și realizarea unor producții agricole sigure și stabile, 
1 măsurilor pentru creșterea continuă a efectivelor de animale 
>i a producției animaliere, a Programului unic de dezvoltare 

a producției agricole în gospodăriile populației
La lucrările comisiei, conduse de tova- 
ișul ION DINCA, au participat 348 dele- 
iți și iruritați. Au luat cuvîntul : Con- 
anța Zamfira, Vasile Barbu, Anton Con- 
antin Hanciu, Alexandru Busuioc, Hal- 
agy Alexandru, Flore Bocșe, Valeria 
eta, Ilie Cheșa, Ioan Pavel, Ștefania Io- 
escu, Csorgi» Ludovic, Mihalache Trihe- 
ea, Floarea Drăgulescu, Lepădat Bădes- 
1, Domnica Checheriță, Petru Chiribută. 
heorghe Catană, Elena Dumitrașcu, Victor 
Idea, Irimie Vasile Man, Emilia Motoc, 
hiru Zeca, Dorina Iordache, Vasile Isai, 
umitra Tillci, Dczso Nagyolah, Maria 
cariat, Ilie Mușat, Floarea Mihăiescu, 
asile Petric.
Cu sentimente de mîndrie și satisfacție, 
articipant» la lucrările comisiei au dat 
Înaltă apreciere ideilor, tezelor și orien- 

irilor izvorîte din cuvîntarea tovarășului 
icolae Ceaușescu la Congresul al III-lea 

I F.D.U.S., document-program ce consti- 
îie o puternică și Insuflețitoare chemare 
iresată națiunii române de a-și mobiliza 
j dăruire patriotică, cu nestăvilit elan re- 
oluționar Întreaga energie șl capacitate, 
>ate resursele pentru a asigura Înfăptui
ta exemplară a mărețului program adop- 
it de Congresul al XIII-lea al partidului, 
1 vederea accelerării procesului de făurire 
societății socialiste multilateral dezvol- 

ite și de Înaintare a României spre co- 
îunism.
Evocînd satisfacția și bucuria pe care 

; încearcă toți cetățenii tării pentru reale- 
erea, prin voința unanimă a comuniștilor, 

întregului popor, de către Congresul aî 
IlII-lea al P.C.R., în funcția supremă de 
ecretar general al partidului a celui mai 
.ibit fiu al poporului, tovarășul Nicolae 

produselor, reducerea permanentă a con
sumurilor de materii prime, energie și 
combustibili, ridicarea necontenită a efi; 
cientei întregii activități economice. Ei 
s-au angajat să transpună tn practică sar
cinile privind realizarea ritmică și la înalt 
nivel de calitate a producției fizice, în 
cantitățile prevăzute In plan, să acționeze 
pentru ridicarea nivelului tehnic general 
al producției, pentru respectarea strictă a 
termenelor de punere în funcțiune a noi
lor investit» și capacități, pentru asigura
rea bazei tehnico-materiale a producției.

S-a subliniat unanim că F.D.U.S. poate 
și trebuie să aducă o contribuție și mai 
mare — încă din acest an — la eforturile 
clasei muncitoare, ale întregului popor, la 
realizarea integrală a programelor privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor și creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, programe ale 
căror prevederi asigură, tn continuare, 
progresul societății noastre socialiste.

Toți cei care au luat cuvîntul și-au în
sușit întru totul, considerînd-o opțiune po
litică vitală pentru destinele țării, orien
tarea stabilită de Congresul al XIII-lea al 
partidului cu privire la repartizarea judi
cioasă a venitului national pentru fondul 
de consum și fondul de acumulare, astfel 
îneît să se poată realiza un amplu volum 
de investiții — condiție esențială pentru 
dezvoltarea și modernizarea forțelor de 
producție, pentru ridicarea gradului de ci
vilizație și bunăstare al întregului popor.

Reprezentanții organizațiilor de masă și 
obștești care au luat cuvîntul s-au anga
jat să acționeze cu toată fermitatea pen
tru transpunerea în viață a indicației 
secretarului general al partidului de a 
așeza întreaga activitate economico-socială 
pe principiile autoconducerii și autogestiu- 
nii, de a generaliza noul sistem de retri
buire a muncii Ini acord global, legînd 
astfel strîns veniturile fiecărui om al mun
cii de rezultatele pe care le obține în pro
ducție.

O preocupare prioritară, subliniată de 
majoritatea vorbitorilor, o va constitui și 
în viitor producția pentru export, realiza
rea unor produse de calitate superioară, 
competitive pe piața mondială, diversifi
carea gamei sortimentale oferite la export, 
creșterea eficientei schimburilor externe 
de mărfuri, încheierea la timp și onorarea 
exemplară a contractelor.

In cadrul dezbaterilor s-au analizat, în 
spiritul unei înalte exigențe, unele nea
junsuri care s-au manifestat îh activitatea 
desfășurată de consiliile F.D.U.S., de orga
nizațiile proprii, de către organizațiile 
componente din industrie, construcții și 
transporturi, precum și în cea a întreprin
derilor, centralelor industriale și ministe
relor, a organelor de conducere colectivă 
ale acestora, în organizarea și conducerea 
activității economice, neajunsuri care au 
influențat nefavorabil rezultatele obținute. 
Vorbitorii și-au exprimat hotărîrea fermă 
de a acționa pentru înlăturarea lor, făcind 
în acest scop numeroase propuneri de îm
bunătățire a activității.

Participant» la lucrările comisiei s-au 
angajat să nu precupețească nici un efort 
pentru a da viată documentelor Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R., ale căror preve
deri sînt menite să ridice patria noastră 
pe culmi tot mal înalte ale progresului și 
civilizației socialiste.

Ceaușescu, vorbitorii au susținut din toată 
inima reînvestirea ctitorului României mo
derne în înalta calitate de președinte al 
Frontului Democrației și Unității Socia
liste.

într-o accentuată atmosferă de lucru, 
participant» la dezbateri au analizat, în 
spirit critic și autocritic, activitatea pe care 
au desfășurat-o consiliile Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, organizațiile 
de masă și obștești componente, organiza
țiile proprii pentru traducerea în viată a 
sarcinilor stabilite de partid în vederea în
făptuirii obiectivelor noii revoluții agrare. 
S-a relevat faptul că, în această perioadă, 
aplicîndu-se indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, orientările stabilite de 
Congresul al XII-lea al P.C.R., s-a reali
zat cea mai mare producție de cereale din 
istoria țării, de peste o tonă pe locuitor, 
s-au obținut rezultate bune In creșterea 
efectivelor de animale și a producției zoo
tehnice.

în același timp, participant» la discuții 
au arătat că, deși mai bune decît în alți 
ani, producțiile nu s-au ridicat totuși la 
nivelul bazei tehnico-materiale asigurate, 
al sarcinilor de plan, deoarece nu peste tot 
s-a lucrat cu spirit de răspundere, nu s-a 
acordat atenția corespunzătoare realizării 
la timp și in bune condiții a tuturor lucră
rilor agricole.

In cadrul comisiei s-au relevat sarcinile 
mari și răspunderile deosebite ce revin 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
organizațiilor componente în procesul de 
transpunere în viată a concepției tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu privire la noua 
revoluție agrară, care presupune obținerea 
unor product» mari, transformarea gene

rală a felului de gindire și de muncă al 
celor ce lucrează pe ogoare, folosirea 
corespunzătoare a întregii suprafețe agri
cole, îndeplinirea exemplară a Programu
lui national de realizare a unor producții 
sigure și stabile, de ameliorare a solului 
prin lucrări de irigații, desecări și îmbu
nătățiri funciare, aplicarea largă a cuceri
rilor științei agrozootehnice, asigurarea 
tuturor condițiilor pentru dezvoltarea unei 
agriculturi intensive, de înaltă productivi
tate și eficientă, care, prin producții 
vegetale și animaliere cît mai mari, să 
satisfacă din plin cerințele economiei 
naționale și necesitățile de consum ale 
populației.

Răspunzînd chemării secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a se obține1 în acest an o producție de 
cel puțin 1 200 kg cereale pe locuitor, 
recolte record la toate celelalte culturi, 
vorbitorii au prezentat angajamentele co
lectivelor lor de muncă și acțiunile în
treprinse pentru a realiza culturi intensive 
pe mari suprafețe. A rezultat că, în această 
perioadă, se acționează intens pentru efec
tuarea fertilizării cu îngrășăminte naturale 
și chimice pe mari suprafețe, asigurarea 
unor semințe din soiuri și hibrizi valoroși, 
pregătirea temeinică a utilajelor agricole, 
efectuarea lucrărilor de sezon în horticul- 
tură, a lucrărilor de hidroameliorații, pen
tru desfășurarea în bune condiții a învăță- 
mintului agrozootehnic de masă. Impor
tante acțiuni sînt întreprinse pentru îmbu
nătățirea activității în zootehnie, apli
carea strictă a regulilor de îngrijire și 
hrănire a animalelor, generalizarea muncii 
în acord global.

S-a subliniat necesitatea ca întreaga 
activitate politico-organizatorică în rîndu- 
rile țărănimii să pună un accent deosebit 
pe creșterea conștiinței socialiste a oame
nilor, cultivarea spiritului de ordine și 
disciplină în muncă, respectarea datoriei 
de a apăra proprietatea socialistă ca pe

COMISIA
pentru dezbaterea sarcinilor privind activitatea de control 

al oamenilor muncii si creșterea rolului acestuia in îmbunătățirea• • » 
funcționării comerțului și serviciilor publice, in realizarea politicii 
partidului de ridicare continuă a calității vieții in patria noastră
La lucrările comisiei, conduse de tovară

șul ILIE VERDEȚ, au participat 330 dele
gați și invitați.

Au luat cuvîntul : Maria Prepeliță, 
Korodi Stefan, Elena Ionela Daraban, loan 
Groza, Nicoleta Delia Manole, Maria Bobu, 
Kerestesz Istvan, Viorel Ștefănescu, Petre 
Tudor, Ana Brustur, Marioara Mureșan, 
Ion Dicu, Maria Spiridon, Iosif Thierjung, 
Elena Căpităneanu, Ioan Pușcaș, Dumitru 
Albulescu, Gheorghe Vînătoru, Irina Auro
ra Tarău, Georgeta Daviduică, Gheorghe 
Mihalache, Ioan Vințeler, Doina Virag, Pe
tru Popa, Teodor Huluță, Vladimir Nico- 
lescn, Constantin Rusu, Ion Amărăzeanu, 
Mircea Jampa, Maria Ailenei, Maria Han- 
cheș, Axenia Constanța Crinjală, Jenică 
Nedeleuță, Maria Ionescu, Ioan Babiciu. 
Elena Corbu, Lucian Dicuseară, Nicolae 
Tar, Ion Bădulescu, Maria Epure, Elena 
Năstase, Vasile Nițn, Petre Moțiu, Victor 
Mergea.

Participant» și-au exprimat întreaga 
adeziune la Istorioele hotărîri ale Congre
sului al XIII-lea al partidului șl au dat 
o înaltă apreciere magistralului Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
document în care secretarul general al 
partidului a făcut bilanțul celei mai rodnice 
perioade din istoria patriei noastre, stabi
lind pe baze științifice un amplu și însu- 
flețitor program de muncă și de luptă pen
tru întregul popor.

Intr-o atmosferă de înaltă vibrație pa
triotică, participanții la lucrările comisiei 
au dat expresie voinței întregului popor ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele pa
triot și revoluționar, care și-a închinat în
treaga viață slujirii cu abnegație a intere
selor supreme ale țării, bunăstării și fe-j 
ricirii celor ce muncesc, să fie din nou ales 
în funcția de președinte al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste — cel mai 
larg și mai reprezentativ organism politic 
al societății noastre, cadrul de unire a tutu
ror forțelor politice ale națiunii.

Participant» la dezbateri au dat o înaltă 
apreciere ideilor de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică cuprinse in expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele Repu
blicii, președintele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, rolului său decisiv in 
elaborarea și realizarea neabătută a între
gii politici interne și externe a partidului 
și statului nostru, contribuției sale hotărî- 
toare la edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate șf înaintare a României 
spre comunism.

Lucrările comisiei, desfășurate Intr-un 
spirit de înaltă exigență și responsabili
tate civică, au scos în evidență faptul că, 
în urma aplicării orientărilor și indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
activitatea de control exercitată de oamenii 
muncii s-a dezvoltat și și-a sporit eficiența 
socială, manifestindu-se tot mai intens ca 
o formă de largă participare cetățenească 
la traducerea in viață a hotărîrilor de 
partid și a legilor țării, la apărarea avu
ției sociale, la întărirea spiritului gospodă
resc. de ordine și disciplină, în unitățile de 
comerț șl ale serviciilor publice. Vorbito
rii au arătat că în această perioadă, prin 
grija consiliilor F.D.U.S., a organizațiilor 
sindicale, de tineret și femei, controlul 
efectuat de oamenii muncii a fost mai bine

COMISIA
pentru dezbaterea sarcinilor privind activitatea organizatorică, 

organizarea „Tribunei democrației" și 
botăririlor partidului de intensificare continuă a participării 

cetățenilor la viața politică a țării
La lucrările comisiei, conduse de to

varășul EMIL BOBU, au participat 459 
delegați și invitați. Au luat cuvîntul : Gica 
Chiru, Țudorel Nițulescu, Ștefan Călines
cu, Maria Roșu, Maria Băloiu, Eleodor Po
pescu, Alexandru Diaconescu, Constantin 

bunul cel mal de preț si de a munci fără 
preget pentru dezvoltarea și întărirea ei.

O atenție deosebită a fost acordată in 
dezbateri sarcinilor ce revin consiliilor 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
organizațiilor de masă și obștești pentru a 
asigura îndeplinirea fermă a prevederilor 
Programului unic de creștere a producției 
agricole in gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor agricole și în 
gospodăriile producătorilor particulari, 
pentru sporirea aportului acestora la fondul 
de stat, la realizarea programelor de auto- 
aprovizionare teritorială. De asemenea, s-a 
relevat necesitatea ca organizațiile obștești 
să-și sporească continuu preocuparea pen
tru dezvoltarea creșterii animalelor și păsă
rilor, a albinăritului și sericiculturii, a 
altor preocupări tradiționale în gospodăriile 
personale ale cetățenilor, pentru înche
ierea de contracte și sporirea cantităților 
de produse agroalimentare livrate statului.

In cadrul dezbaterilor s-a scos în evi
dență necesitatea acordării unei atenții mai 
mari aplicării principiilor noului mecanism 
economico-financiar, autoconducerii și au
tofinanțării, creșterii productivității muncii, 
introducerii unui regim strict de economi
sire a pieselor de schimb, materialelor, 
combustibililor și energiei, astfel incit să 
sporească eficiența economică a produc
ției agricole, precum și rentabilitatea fie- 
cărehunități.

Au fost făcute o serie de propuneri pri
vind folosirea rațională a tractoarelor și 
mașinilor agricole, pășunilor și fînețelor, a 
specialiștilor agricoli.

Participant» la dezbaterile comisiei și-au 
exprimat hotărîrea de a nu precupeți nici 
un efort pentru a da viață hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., menite 
să ridice patria noastră socialistă pe culmi 
tot mai înalte de progres și civilizație, să 
deschidă poporului român drumul luminos 
de trecere spre o eră nouă, era comunis
mului.

organizat, coordonarea lui s-a îmbunătățit, 
a crescut numărul echipelor’și al partici- 
panților la control, au sporit competența și 
priceperea 'acestora. în dezbateri s-a 
subliniat faptul că eficienta controlu
lui exercitat de oamenii muncii a cres
cut și ca urmare a statuării unei 
colaborări mal strînse cu organele contro
lului muncitoresc al activității economice 
și sociale și a stabilirii unei modalități 
active de conlucrare cu instituțiile de con
trol specializate ale statului. Participanții 
la lucrări au subliniat faptul că activitatea 
de control exercitată de oamenii muncii 
pune în lumină, ca trăsătură fundamentală 
in toate sectoarele de interes cetățenesc, 
realizările remarcabile obținute an de an. 
ca urmare a politic» partidului de ridicare 
permanentă a calității vieții. Totodată 
echipele de control al oamenilor muncii au 
scos la iveală unele neajunsuri, pe care 
le-au semnalat operativ organelor de 
stat competente.

Exprlmînd tn spirit critic șl autocritic 
activitatea desfășurată de echipele de con
trol al oamenilor muncii, vorbitorii au 
subliniat că în domeniile supuse contro
lului se mal manifestă incă unele defici
ențe privind aprovizionarea și prestările 
de servicii către populație, respectarea 
regulilor de comerț, iar unele sectoare au 
fost mai puțin controlate.

Pentru îmbunătățirea activității' contro
lului oamenilor muncii, participant» la 
dezbatere au făcut numeroase propuneri 
privind lărgirea sferei controlului în do
meniul utilizării energiei electrice, refolo- 
sirea unor materiale etc., sporirea eficien
ței activității de control, perfecționarea 
colaborării cu inspecțiile specializate ale 
statului, Îmbunătățirea urmăririi modului 
în care se aplică de către întreprinderi 
propunerile făcute de către echipele de 
control.

Analizînd, în lumina hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., sarcinile 
mari ce revin activității de control al 
oamenilor muncii, toți cei care au luat 
cuvîntul au scos în evidență faptul că, ps 
viitor, consiliile F.D.U.S., sindicatele, orga
nizațiile de tineret și femei trebuie să 
desfășoare o activitate șl mai intensă pen
tru apărarea și consolidarea continuă a 
proprietății socialiste. Controlul oamenilor 
muncii trebuie să-și sporească combativi
tatea și intransigenta revoluționară, să 
vegheze permanent la buna gospodărire a 
valorilor încredințate de societate unități
lor de interes cetățenesc, să-și sporească 
contribuția la aplicarea și respectarea le
gilor țării, a normelor de muncă și viață.

Participant» la lucrările comisiei s-ău 
angajat să contribuie cu toate forțele la 
ridicarea pe o treaptă superioară a intregii 
activități de control exercitată de oamenii 
muncii, astfel îneît aceasta să-și sporească 
permanent contribuția la înfăptuirea hotă- 
ririlor de însemnătate istorică pentru des
tinele țării adoptate de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R., la transpunerea exem
plară în fapte a Programului-directivă de 
creștere a nivelului de trai șl de ridicare 
continuă a calității vieții în patria noas
tră, document care demonstrează încă o 
dată faptul că bunăstarea materială și 
spirituală a poporului constituie țelul 
suprem al întregii politici a partidului 
nostru.

Horobeț, Viorel Barbn, Zoltanî Maria, 
Gheorghe Mazilu, Angela Isăroiu, Florea 
Cîrneanu, Gheorghe Iordache, Constantin 
Hagiu, Cseresnyes Bela, Ilie Ilie, Ion Mi
hai Vărășet, Ileana Colesnicencu, Petre 
Stan, Floriei Tudor, Ion Horea, Kovacs 

Ludovic, Valentin Man, Constanța Nicules- 
cu, Maria Cristian, Heinz Wiliam, Ioan 
Filip, Maria Costache, Paul Erdos, Petru 
Damian, Mircea Cranta, Victoria Ulici, 
Nicolae Dragason și Constanța Czerwinschi.

Intr-o atmosferă de puternică angajare 
politică, participanții la dezbateri și-au 
exprimat deplina adeziune la ideile de 
excepțională importanță ce structurează 
expunerea prezentată de tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, 
la deschiderea lucrărilor Congresului al 
III-lea al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, document de inestimabilă va
loare teoretică și practică, în care se ex
primă voința unanimă a poporului nostru 
de traducere în viață a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XIII-lea al partidului.

Participanții la lucrări au dat glas sen
timentelor de dragoste și recunoștință ale 
întregului popor față de iubitul și înțeleptul 
conducător al partidului și statului, dorin
ței lor fierbinți ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul și arhitectul vizionar 
al României moderne, să fie ales din nou 
in înalta funcție de președinte al Frontu
lui Democrației șl Unității Socialiste — 
organismul politic cel mai larg reprezen
tativ al democrației muncitorești, revoluțio
nare, care unește în jurul partidului toate 
forțele creatoare ale țării. întregul popor, 
angajat plenar în opera istorică de edifi
care a socialismului și comunismului in 
România.

în cadrul dezbaterilor s-a făcut o am
plă analiză, în spirit critic și' autocritic, a 
activității organizatorice și politico-educa
tive desfășurate de consiliile Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, de la. toate 
nivelurile, de organizațiile componente pen
tru înfăptuirea hotărîrilor partidului, care 
au constituit programul de muncă și de 
luptă al întregului popor pentru ridicarea 
patriei pe trepte tot mai înalte de progres 
și civilizație socialistă. Vorbitorii au pus 
în lumină faptul că, în perioada care a 
trecut de la precedentul congres, unindu-și 
forțele în cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și acționînd sub condu
cerea directă a partidului, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
organizațiile sindicale, de tineret și de fe
mei, organizațiile proprii, celelalte organi
zații de masă, obștești și profesionale au 
contribuit, prin activitatea organizatorică și 
politico-educativă desfășurată, la cimenta
rea alianței dintre clasa muncitoare, țără
nime și intelectualitate, la întărirea coeziu
nii intregii națiuni, la creșterea forței și e- 
ficienței angajării revoluționare a întregu
lui popor in opera de edificare a econo
miei naționale, de. perfecționare a vieții 
sociale, de înflorire a culturii și de fău
rire a omului nou.

Vorbitorii au arătat că Organizația De
mocrației și Unității Socialiste, care a luat 
ființă din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a promovat în societatea noas
tră o nouă formă de participare organizată
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pentru dezbaterea sarcinilor privind participarea organizațiilor 
componente, a cetățenilor la înfăptuirea politicii externe a partidului 
si statului nostru, consacrată dezarmării, colaborării internaționale• * * • 

și asigurării păcii in lume
La lucrările comisiei, conduse de tovară

șul ION COMAN, au participat 356 de dele
gați. Au luat cuvîntul : Radu Voinea, Ionel 
Lazăr, Vaier Mărginean, Iancu Neguț, Mar
gareta Pop, Maria Ciocan, Dumitru Nagiț, 
Olga Chirilă, Sevastian Tomescu, Nicolae 
Bălan, Marian Dumitru, Nicolae Corneanu, 
Ana Săndulescu, Maria Groza, Adriana 
Moraru, Vasile Bontaș. Octavia Molnar, 
Octavian Movilaru, Alexandru Balaci, De- 
breczeni Francisc, Dina Cocea, Emil Alexe, 
Mihai Chitac, Maria Cebuc, Maria Bock, 
Mihail Comănoiu, Ioan Robu, Mihai Petri- 
că, Elena Apostol, Tiberiu Grebla, Ivan 
Muntean, Lia Manoliu, Mihai Vișan, Ion 
Bulgaru, Mihai Burcă, Ștefan Negreț.

în cuvîntul lor, participant» la dezbateri 
au dat o înaltă apreciere hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., însuflețitor 
program de muncă și de luptă al partidu
lui, al întregului popor, exprlmînd hotă
rîrea de neclintit a tuturor organizațiilor 
componente ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste de a munci fără pre'get 
pentru ridicarea patriei noastre socialiste 
pe noi culmi de progres și civilizație.

în unanimitate, vorbitorii au exprimat 
sentimentele de bucurie și mîndrie patrio
tică ale întregului nostru popor pentru 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in înalta funcție de secretar general al 
partidului, act de voință al națiunii româ
ne, garanție sigură a înfăptuirii minuna
tului program de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comunism.

Participanții la dezbateri au scos în evi
dență adeziunea deplină față de strălucita 
cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Congresul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, ce fundamentează în 
mod științific noua etapă de activitate a 
acestui organism politic larg reprezentativ, 
chemat să-și sporească rolul în înfăptuirea 
politicii interne și internaționale a parti
dului și statului, a însuflețitoarelor hotărîri 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. Vorbitorii au dat glas adeziunii și 
aprobării întregului nostru popor față de 
politica externă promovată de Partidul Co
munist Român, de România socialistă, evi
dențiind rolul' determinant și personalita
tea proeminentă ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și transpunerea 
în viață a politicii interne și externe a 
României. Ei au evidențiat sentimentele 
de profundă dragoste și nemărginită recu
noștință pe care le nutresc toți cetățenii 
patriei față de secretarul general al parti
dului, voința unanimă a poporului nostru 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de președinte al 
Frontului Democrației și Unității Socia
liste.

Analizînd activitatea desfășurată de 
F.D.U.S., de organizațiile componente în 
înfăptuirea politicii externe a partidului și 
statului nostru, dezbaterile au pus in 
lumină faptul că în întreaga tară s-a dez
voltat o puternică mișcare de masă ce a 
cuprins adunări, mitinguri, marșuri în fa
voarea dezarmării și păcii, pentru reluarea 
cursului spre destindere. Au fost evidenția
te, de asemenea, largul ecou internațional 
pe care il au Apelul poporului român, adop
tat în cadrul marii adunări populare de 
la București și adresat Sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. din 1982 con
sacrată dezarmării. Adunarea reprezentan
ților organizațiilor componente ale F.D.U.S. 
din septembrie 1983, în care s-a dat expre

a cetățenilor nemembri de partid la viata 
politică a țării ; această organizație asi
gură un cadru larg de manifestare a spi
ritului de inițiativă și răspundere civică în 
toate sectoarele construcției economice și 
social-culturale.

Dezbaterile au scos in relief preocupă
rile Consiliului F.D.U.S., organizațiilor 
componente pentru îmbunătățirea continuă 
a întregii activități, la toate nivelurile, pen
tru mobilizarea oamenilor muncii, a tutu
ror cetățenilor patriei la înfăptuirea poli
ticii interne și internaționale a partidului, 
a obiectivelor actualei etape de dezvoltare 
a societății noastre, a sarcinilor fiecărei 
unități, ale fiecărui colectiv de muncă 
pentru transpunerea in viață a prevede
rilor celui de-al XIII-lea Congres al parti
dului de dezvoltare economico-socială a 
patriei în perioada viitorului cincinal și în 
perspectivă pină în anul 2000. S-a subli
niat necesitatea desfășurării unei activi
tăți pătrunse de spirit militant, revoluțio
nar, de mîndrie patriotică pentru marile 
izbinzi ale poporului nostru in construcția 
vieții sale noi, mai cu seamă în ultimii 
20 de ani, perioada cea mai rodnică în în
făptuiri, care se înscrie glorios în isto
ria patriei noastre cu denumirea de „Epoca 
Ceaușescu".

Participanții la lucrările comisiei și-au 
exprimat, in deplin consens, sentimentele 
de profundă stimă, prețuire și recunoștință 
față de tovarășa Elena Ceaușescu, mili
tant de seamă al partidului, om de știință 
de prestigiu internațional, strălucit exem
plu de muncă și viață, pentru inestimabila 
sa contribuție la dezvoltarea științei, învă- 
țămîntului și culturii, pentru dragostea și 
grija statornică manifestate față de creș
terea și educarea tinerei generații, pentru 
afirmarea tot mai accentuată a femeilor in 
întreaga viață social-politică a tării.

Adresind vii mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru noua instituție 
democratică pe care a inițiat-o in societate 
sub forma adunărilor publice „Tribuna 
democrației", s-a subliniat că această 
modalitate originală, deosebit de eficientă, 
pentru exercitarea libertăților și drepturilor 
cetățenești, a devenit o adevărată școală a 
răspunderii civice, o modalitate de parti
cipare efectivă a tuturor la discutarea 
problemelor de interes general, la adop
tarea și âpticarea deciziilor care privesc 
dezvoltarea României socialiste.

Participant» la lucrările comisiei s-au 
angajat ca, valorificind într-o și mai mare 
măsură experiența acumulată, să acțio
neze cu toată hotărirea pentru ridicarea 
la un nivel superior a întregii activități 
organizatorice și politico-educative, a adu
nărilor publice „Tribuna democrației", pen
tru intensificarea participării’ cetățenilor la 
viața politică a țării, pentru unirea ener
giilor întregului nostru popor in vederea 
înfăptuirii neabătute a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.

sie încă o dată voinței de pace a tuturor 
forțelor sociale și politice ale națiunii 
noastre, numeroasele activități desfășurate 
de către organizațiile sindicale, de tineret 
și femei, de asociațiile și societățile știin
țifice, de uniunile de creație pentru întă
rirea conlucrării cu organismele similare 
de peste hotare în lupta pentru oprirea 

' amplasării pe continentul european a ra
chetelor cu rază medie de acțiune, pentru 
dezarmare, destindere și pace.

Participanții la dezbateri au subliniat că, 
în concordanță cu hotărîrile adoptate de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R., cu orien
tările și indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, formulate în cuvîntarea rostită 
la deschiderea forumului democrației mun- 
citorești-revoluționare, este necesar ca 
F.D.U.S., organizațiile sale componente să 
militeze cu fermitate pentru realizarea po
litic» internaționale a partidului, politică 
ce corespunde pe deplin intereselor vitale 
ale poporului român, ale tuturor națiuni
lor lumii.

Indeplinindu-și mandatul încredințat, vor
bitorii au susținut cu tărie poziția și ini
țiativele partidului și statului nostru, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu privind mă
surile ce trebuie întreprinse pentru a de
termina oprirea cursei înarmărilor. în pri
mul rind a celor nucleare, renunțarea la 
amplasarea rachetelor americane pe con
tinentul european și la contramăsurile 
sovietice, preîntîmpinarea militarizării spa
țiului cosmic.

Vorbitorii și-au exprimat profunda lor 
adeziune față de apelul vibrant adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la înalta 
tribună a Congresului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, tuturor șefilor 
de state și guverne, tuturor forțelor poli
tice șl națiunilor din Europa de a-și uni 
eforturile, de a face totul pentru salvarea 
popoarelor de la distrugere, de la catas
trofă nucleară. în spiritul politicii externe 
a partidului și statului nostru, cei care au 
luat cuvîntul au subliniat necesitatea ca 
F.D.U.S. să acționeze și în viitor pentru 
soluționarea tuturor problemelor litigioase 
numai pe cale pașnică, a tratativelor, pen
tru renunțarea cu desăvîrșire la politica 
de forță și de amenințare cu forța în re
lațiile dintre state, pentru respectarea 
neabătută a principiilor deplinei egalități 
în drepturi, independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, a dreptului 
sacru al fiecărui popor de a-și alege in 
mod suveran orînduirea socială, fără nici 
un amestec din afară. Ei s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea în continuare a legă
turilor, contactelor și conlucrării cu orga
nismele similare din țările socialiste, din 
țările în curs de dezvoltare și nealiniate, 
din țările capitaliste în lupta pentru de
zarmare și pace, pentru înfăptuirea aspi
rațiilor de progres și bunăstare ale tuturor 
popoarelor.

Pornind de la liniile directoare ale po
liticii externe a României, participant» la 
lucrări au evidențiat hotărirea de a ac
ționa și în continuare ca F.D.U.S. să aducă 
o contribuție și mai activă la înfăptuirea 
politicii internaționale a partidului și sta
tului nostru, în spiritul istoricelor hotă
riri ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
al orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cuprinse în cuvîntarea 
la Congresul F.D.U.S., al aspirațiilor, idea
lurilor și vocației de colaborare și pace 
ale poporului român.
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Conferința a II-a pe țară a Organizației

Democrației și Unității Socialiste
tv

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am plăcerea să adresez Excelentei Voastre calde felicitări cu prilejul 
aniversării zilei dumneavoastră de naștere.

Vă rog să primiți urările mele cele mai bune de sănătate si fericire 
pentru Excelența Voastră.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Joi după-amiază a avut loc cea 
de-a II-a Conferință pe țară a Orga
nizației Democrației șl Unității So
cialiste.

La lucrări au luat parte 1 067 dele
gați aleși de conferințele județene și 
33 delegați desemnați din partea 
cultelor.

Participanții au ales In unamimi- 
tate prezidiul conferinței, din care 
au făcut parte Toader Albu, Rodica 
Angelescu, Constantin Arseni, Ma
riana Beliș, Doina Benea, Lazăr Bo- 
ieanțu, Vlăcluț Brînzan, Ion Catri- 
nescu, Paul Everac, Tamara Maria 
Dobrin, Maria Dringă, Manfred Kurt 
Heffner, Csaszar Ludovic, Ioan Lungu, 
Dumitru Marica, Justin Moisescu, 
Georgeta Nan, Marina Pandrea, RS- 
dița Plopeanu, Rodica Popa, Gheor- 
ghe Raicu, Ion Sirbu, Ion Teodo- 
rescu, Ion Trandafir, Nicoiae Zaharia.

La lucrările conferinței a luat 
parte tovarășul Petru Enache, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost adoptată următoarea ordine 
de zi :

1. Dare de seamă cu privire la 
participarea organizațiilor democra
ției și unității socialiste la viața eco
nomică și social-politică a țării și 
sarcinile ce Ic revin pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, a politicii partidului de ridi
care a patriei pe culmi tot mai inal- 
te ale progresului și civilizației so
cialiste.

2. Alegerea Comitetului Central al 
Organizației Democrației și Unității 
Socialiste.

3. Adoptarea Rezoluției Confe
rinței.

De asemenea, au fost alese, eu 
unanimitate de voturi, Secretariatul 
conferinței. Comisia de propuneri 
pentru Comitetul Central al Organi
zației Democrației și Unității Socia
liste și Comisia pentru redactarea 
proiectului de rezoluție.

în darea de seamă se relevă că 
cea de-a II-a Conferință pe țară a 
Organizației Democrației și Unității 
Socialiste, desfășurată în cadrul celui 
de-al III-lea Congres al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
are loc în atmosfera de puternică 
efervescență creatoare, de avînt și 
entuziasm patriotic, revoluționar de
terminată de Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, in 
anul în care întregul nostru popor, 
cu legitimă mîndrie patriotică, ani
versează două decenii de la inaugu
rarea „Epocii Ceaușescu", cea mai 
rodnică perioadă din istoria na
țională.

în ansamblul măreței și impună
toarei opere de construcție socialistă, 
de dezvoltare multilaterală a patriei, 
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului este 
marcată de un avînt excepțional în 
toate domeniile, de mărețe înfăptuiri 
legate nemijlocit de strălucita activi
tate pe care o desfășoară în fruntea 
partidului și statului tovarășul 
Nicoiae Ceausescu, de spiritul 
profund novator pe care secretarul 
general al partidului l-a imprimat 
în întreaga viață a țării.

Organizațiile democrației șl unită
ții socialiste de pe întreg cuprinsul 

atriei, cea de-a doua Conferință pe 
țară dau o înaltă apreciere activită
ții neobosite și patriotismului înflă
cărat ale conducătorului partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, al cărui nume este legat 
pentru totdeauna de minunata operă 
de creație a poporului român din ul
timele două decenii, de înflorirea 
fără precedent a României socialis
te și afirmarea ei demnă in lume, 
de întărirea continuă a independen
tei și suveranității patriei.

Cea de-a doua Conferință pe țară 
e Organizației Democrației și Unită
ții Socialiste, se evidențiază în darea 
de seamă, dă o înaltă apreciere și 
își însușește pe deplin tezele și 
orientările cuprinse în magistralul 
raport prezentat de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu la Congresul al XIII-lea 
al partidului, document programatic 
care face o analiză profundă, mul
tilaterală. a dezvoltării economiei so
cialiste a patriei noastre, fundamen
tând cu clarviziune, cu rigoare știin
țifică, direcțiile principale spre care 
trebuie concentrate eforturile între
gului popor în cincinalul 1986—1990 
și in perspectivă pînă în anul 2000.

în legătură cu dezvoltarea conti
nuă a democrației socialiste, trăsă
tură definitorie a evoluției societă
ții românești, în darea de seamă se 
subliniază că orientările consecvent 
revoluționare și creatoare ale secre
tarului general al Partidului Comu
nist "Român, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, aprobate de întregul po
por, s-au materializat în perfecțio
narea continuă a cadrului organiza
toric, democratic, prin care s-au 
creat condiții ca oamenii muncii, făfă- 
deosebire de naționalitate, să parti
cipe la elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului, 
în acest proces creator, un moment 
deosebit l-a constituit înființarea la 
sfirșitul anului 1979 a organizațiilor 
democrației și unității socialiste pe 
baza propunerilor formulate de to
varășul Nicoiae Ceaușescu. Această 
nouă inițiativă a secretarului gene
ral al partidului, a îmbogățit "teoria 
și practica revoluționară, a deschis 
o largă perspectivă perfecționării 
participării, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, a tu
turor categoriilor de oameni ai mun
cii la conducerea diferitelor domenii 
de activitate, a treburilor obștești, 
atît pe plan local, cit și’național.

Ne facem o datorie de onoare — 
se arată în darea de seamă — ca de 
la tribuna conferinței să transmitem 
omagiul nostru fierbinte tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, inițiatorul Orga
nizației Democrației și Unității So
cialiste, organizație politică de 
masă, revoluționar-patriotică. prin 
care se asigură participarea largă a 
cetățenilor patriei la viata social- 
politică în toate domeniile și insti
tuțiile democrației muncitorești-re- 
voluționare.

Comitetul Central al O.D.U.S. ra
portează celei de-a II-a Conferințe 
pe țară că fată de aproape 2,5 milioa
ne membri existenți la prima confe
rință. în prezent numărul membrilor 
O.D.U.S. depășește 4 milioane, care 
își desfășoară activitatea in 51862 
organizații ale democrației și unită
ții socialiste, din industrie, con
strucții, transporturi, unități de cer
cetare, învățămînt, cultură și alte 
instituții, in cartiere și la sate. Din 
totalul efectivului, 51,70 la sută sînt 
femei.

în cei peste 5 ani care au trecut 
de la constituirea sa. Organizația 
Democrației și Unității Socialiste — 
parte componentă a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste — 
datorită condițiilor create de Parti
dul Comunist Român și sub condu
cerea sa, s-a integrat organic în 
sistemul politic, democratic din țara 
noastră. In Marea Adunare Națio
nală, Organizația Democrației și 
Unității Socialiste este reprezentată 
prin 22 deputațl, iar in consiliile 
populare de 16 401 deputați. Se poate 
aprecia că în această perioadă, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, Organizația Democra
ției și Unității Socialiste, ca organi
zație proprie a Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, s-a conso
lidat politic, s-a întărit din punct de 
vedere organizatoric, a dobindit o 
experiență valoroasă și dispune de 
toate condițiile să-și perfecționeze 
în continuare activitatea pentru des
fășurarea unor ample acțiuni po
litice, sociale și cultural-educa
tive în scopul înfăptuirii exem
plare a Programului Partidului Co
munist Român. Referitor la adună
rile și conferințele desfășurate înain
tea Conferinței pe țară, in darea de 
seamă se arată că au fost analizate 
pe larg activitatea desfășurată de la 
constituire și pînă în prezent, situînd 
în centrul dezbaterilor și în planurile 
de măsuri adoptate sarcinile și înda
toririle ce le revin din magistralul 
Raport prezentat de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu Ia Congresul al 
XIII-lea al P.C.R., din celelalte do
cumente și hotărîri ale Congresului, 
în vederea creșterii forței lor poli- 
tico-organizatorice de mobilizare a 
tuturor membrilor la realizarea în 
fiecare unitate a obiectivelor econo
mice, sociale și cultural-educative.

Mobilizați de însuflețitoarele în
demnuri ale secretarului general al 
partidului adresate întregului popor 
muncitor de a participa cu noi și 
mărețe înfăptuiri la progresul neîn
trerupt al patriei, membrii Organiza
ției Democrației și Unității Socialis
te și-au adus din plin contribuția la 
înaintarea hotărîtă a României în 
anii celui de-al șaptelea cincinal în 
direcția întăririi bazei tehnico-mate- 
riale. a modernizării industriei și do
tării ei la nivelul tehnicii mondiale.

In continuare, în darea de seamă 
se relevă faptul că în toate unitățile 
economico-sociale organizațiile de
mocrației și unității socialiste parti
cipă cu bune rezultate la acțiunile 
pentru întărirea ordinii și disciplinei, 
realizarea de economii la materii pri
me. materiale și combustibili, la fo
losirea deplină a capacităților de 
producție, ridicarea continuă a cali
ficării profesionale a personalului 
muncitor, la creșterea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, a pro
ductivității muncii și eficienței eco
nomice, realizarea integrală a pro
ducției fizice și îndeosebi a celei 
pentru export, aplicarea fermă a 
principiilor autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești.

în darea de seamă se evidențiază 
că în toate județele se extind cu re
zultate din ce în ce mai bune ac
țiunile de muncă patriotică, la care 
participă și membrii O.D.U.S., pen
tru efectuarea unor lucrări de re
dare a noi suprafețe de teren agri
culturii, de irigații, desecări și îm
bunătățiri funciare, de întreținere și 
fertilizare a pășunilor, de bună gos
podărire și înfrumusețare' a locali
tăților.

în viața noastră social-politică, se 
arată în continuare, își desfășoară 
activitatea cu bune rezultate „Tri
buna democrației", creată din ini
țiativa tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, a- 
dunări publice care și-au dovedit 
din plin viabilitatea și însemnăta
tea, ele jucind un rol tot mai im
portant în dinamizarea eforturilor ce 
se desfășoară la orașe și la sate, atît 
sub raport economico-social, cît și 
din punct de vedere cultural și edu
cativ.

Ca organizație politică de masă, 
Organizația Democrației și Unității 
Socialiste a participat și participă 
la buna desfășurare a învătămîntu- 
lui politico-ideologic de masă, a ac
țiunilor de educație socialistă, revo
luționară a membrilor săi. a celor 
cultural-artistice, de creație științifi
că si tehnică și recreative, în ca
drul amplei manifestări care este 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei", inițiat de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu.

Reliefînd că membrii organizațiilor 
democrației și unității socialiste sînt 
conștient! de faptul că infăptuirea 
cu succes a planurilor și progra
melor de dezvoltare economico- 
socială a patriei noastre este 
posibilă numai în condiții de 
pace și securitate internațională, in 

-darea de seamă se subliniază că 
O.D.U.S. își însușește pe deplin și 
aprobă întru totul politica externă 
a țării noastre, al cărei strălucit 
promotor este președintele Nicoiae 
Ceaușescu, politică activă, de extin
dere a relațiilor de colaborare, de 
apărare a păcii, a independenței și 
libertății popoarelor.

Exprimîndu-și totala adeziune față 
de aprecierile privind actuala situa
ție internațională și orientările po
liticii externe românești cuprinse în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu Ia Congresul al 
XIII-lea al partidului, membrii orga
nizațiilor democrației și unității so
cialiste își manifestă hotărîrea ca și 
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Conferința a II-a pe țară a Organizației Democrației 
și Unității Socialiste a dezbătut, intr-un spirit de înaltă 
responsabilitate patriotică și de profundă angajare re
voluționară, activitatea desfășurată de Comitetul Cen
tral, de comitetele locale, de toți membrii organizației 
in perioada care a trecut de la constituire și pînă 
iu prezent, precum și importantele sarcini ce le revin 
din istoricele hotărîri adoptate de Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român.

Participanții au evidențiat însemnătatea deosebită a 
generoasei dumneavoastră inițiative privind crearea 
Organizației Democrației și Unității Socialiste, largul 
său ecou în rindui opiniei publice românești, pentru 
posibilitatea oferită tuturor cetățenilor, care nu sînt 
membri ai partidului, de a participa cu toate forțele, 
cu întregul elan creator Ia traducerea in viață a mă
rețului Program de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea României spre 
comunism.

Conferința a dat glas sentimentelor de profundă dra
goste și prețuire, de aleasă recunoștință pe care în
tregul nostru popor vi Ie poartă dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al națiunii, ctitorul României înflori
toare de astăzi, pentru activitatea neobosită pe care, 
de două decenii, o desfășurați cu atîta strălucire în 
fruntea partidului și a țării. Conferința a pus pu
ternic în lumină rolul dumneavoastră esențial în 
crearea sistemului larg al democrației _ muncitorești, 
revoluționare din România în cadrul căruia toți fiii 
și fiicele patriei participă direct și organizat la în
treaga viață economică și social-politică, ca făuritori 
activi ai propriei lor istorii, ai viitorului nostru co
munist.

în numele colectivelor de muncă pe care le repre
zintă, al claselor și categoriilor sociale din care provin, 
delegații au dat glas simțămintelor lor de adincă bucu
rie. de nemărginită satisfacție pentru realegerea dum
neavoastră — mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu — înflăcărat patriot și revoluționar, in 
inaita funcție de secretar general al partidului. In de
plin consens cu voința unanimă a întregului nostru 
popor, participanții la lucrările Conferinței și-au expri
mat dorința fierbinte ca dumneavoastră, eroul Româ
niei moderne, luptător neobosit pentru împlinirea ma
rilor idealuri de progres, bunăstare și pace ale poporu
lui român, să fiți ales din nou președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, cel mai larg și mai 
reprezentativ organism politic al țării.

Lucrările' Conferinței s-au desfășurat în atmosfera 
de puternic avînt creator generat de hotărîrile și obiec
tivele stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului 
privind dezvoltarea țării în perioada 1986—1990 și, în 
perspectivă, pînă în anul 2000, care vor asigura înain
tarea continuă a patriei noastre pe culmile progresului 
și ale civilizației socialiste, vor deschide poporului ro
mân drumul luminos de trecere spre cea mai înaltă 
societate pe care a cunoscut-o vreodată omenirea — 
comunismul.

Cu îndreptățită mîndrie. participanții la dezbateri au 
subliniat că Directivele adoptate de marele forum al 
comuniștilor români se caracterizează printr-o viziune 
largă și multilaterală, prin linii de perspectivă cuteză
toare, prin dimensiuni calitative, înalt mobilizatoare, 
in care se regăsește profunzimea gindirii dumneavoas
tră revoluționare, și s-au angajat ca, urmindu-vă cu

pe viitor să participe activ Ia toate 
acțiunile întreprinse în cadrul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste pentru pace, dezarmare și cola
borare între toate națiunile.

Prin întreaga sa activitate de orga
nizație politică de masă cu caracter 
revoluționar-patriotic — se arată în 
încheierea dării de seamă — Organi
zația Democrației și Unității Socia
liste va participa cu hotărîre, în ca
drul Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, la unirea forțelor în
tregului popor, a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, fără deo
sebire de naționalitate, sub conduce
rea Partidului Comunist Român — 
forța conducătoare a întregii noastre 
națiuni — a conducătorului nostru 
stimat și iubit, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, pentru a da viață istori
celor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., în vederea ridică
rii patriei pe noi culmi de progres 
și civilizație.

în continuâre au avut loc dezba
teri, in cadrul cărora au luat cu
vintul : Mariana Beliș, delegat al 
municipiului București, Maria Po
pescu, delegat al județului Dîmbo
vița, Dumitru Dumitrașcu, delegat 
al județului Constanța, Aurora Mir
za, delegat al județului Hunedoara, 
Ion Spătărehb delegat al județului 
Ialomița, Chiper Erzsebet, delegat 
al județului Harghita, Cornelia-Ele- 
na Epure, delegat al județului Galați, 
Radu Mischie, delegat al județului 
Gorj, Emilian Birdaș, episcopul 
Episcopiei Ortodoxe Alba Iulia, 
Erika Maricuța, delegat al județului 
Sibiu, Vlăduț Brînzan, delegat al ju
dețului Vîlcea, George Ursoiu. dele
gat al județului Brașov, Lia-Aurelia 
Bălan, delegat al județului Buzău, 
Dumitru Anton, delegat al județu
lui Suceava, Maria Nițu, delegat al 
județului Olt, Maria Aneculăese, 
delegat al județului Cluj, Florența 
Șeica, delegat al județului Bacău, 
Tunyogi Csabo Gyiila, prim-curator 
al Eparhiei reformate Cluj-Napoca, 
Elena Bobu, delegat al județului Ar
geș, Cătălina Nițescu, delegat al ju
dețului Iași, Csaszar Ludovic, dele
gat al județului Harghita, Paul Chir- 
culescu, delegat al județului Teleor
man, Victoria Rusu, delegat al ju
dețului Bistrița-Năsăud, Viorel Uliu, 
delegat al județului Mehedinți, Palfi 
Ștefan, delegat al județului Mureș, 
Hans Hermannstădter, curatorul ge
neral al Bisericii , evanghelice de 
confesiune augustină, Maria Băică, 
delegat al județului Dolj, Elena 
Manolache, delegat al județului Pra
hova.

Participanții la dezbateri și-au ex
primat deplinul acord cu tezele, 
orientările și ideile de excepțională 
valoare teoretică și practică cuprinse 
în magistrala cuvîntare. rostită de 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, în plenul celui de-al 
III-lea Congres al F.D.U.S., sublini

TELEGRAMA

NICOLAE CEAUȘESCU,
Mult iubite și stimate tovarășe

hotărîre cuvintul și fapta, să muncească cu pasiune 
și răspundere patriotică pentru traducerea în viață a 
mărețelor programe de dezvoltare multilaterală a 
patriei.

Participanții la conferință, conștient! de îndatoririle 
mari care le revin din documentele Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Român, din indicațiile 
și orientările cuprinse in magistrala dumneavoastră 
cuvîntare rostită in deschiderea lucrărilor Congresului 
al III-lea a! Frontului Democrației și Unității Socia
liste, s-au angajat, în numele tuturor celor pe care 
i-au reprezentat Ia Conferință, să nu precupețească 
nici un efort pentru realizarea integrală a sarcinilor 
de plan, a programelor speciale ce privesc industria și 
agricultura, dezvoltarea economică și social-edilitară a 
tuturor localităților țării, să ridice la un nivel tot mai 
înalt activitatea politico-educativă, să manifeste cea 
mai înaltă grijă pentru apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste, să cultive în rindui maselor largi 
de cetățeni spiritul revoluționar, patriotismul șl dra
gostea fierbinte față de țară și devotamentul nemărgi
nit pentru partidul clasei muncitoare, pentru dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, înflăcărat patriot și temerar revoluționar, 
ce întruchipați cu atîta strălucire aspirațiile și năzuin
țele de prosperitate și pace ale poporului român.

Conferința a dat o înaltă apreciere politicii externe 
a partidului și statului nostru, inițiativelor și acțiunilor 
de mare răsunet internațional întreprinse de dumnea
voastră pentru depășirea gravelor profileme cu care șe 
confruntă omenirea, pentru înfăptuirea dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nucleare, pentru reluarea 
cursului spre destindere și colaborare, pentru apărarea 
păcii, independenței și libertății popoarelor. Susținem 
cu hotărire această politică realistă și lucidă, izvorîtă 
din analiza profund științifică a realităților complexe 
ale lumii de azi, din grija dumneavoastră permanentă 
pentru ca poporul român să-și făurească in liniște 
măreața operă de construcție socialistă și comunistă 
în care este plenar angajat.

în cadrul dezbaterilor s-au evidențiat, într-o atmos
feră de intensă vibrație patriotică, prestigiul înalt, sti
ma deosebită și deplina considerație de care vă bucu
rați dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae 
politicii 
publice 
nale, in

Ceaușescu, strălucit făuritor și promotor al 
noastre externe, în cercurile largi ale opiniei 
de pretutindeni, in toate forurile internațio- 
rîndul oamenilor politici, pentru răspunderea 

și pilduitoarea dăruire cu care slujiți interesele 
și, în același timp, idealurile întregii umanități, 
ranțele tuturor popoarelor de a trăi într-o lume 
bună și mai dreaptă.

Conferința noastră face legămînt solemn în 
Partidului Comunist Român, că Organizația Democra
ției și Unității Socialiste, milioanele sale de membri 
din rindui muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, 
strîns uniți în jurul partidului, vor acționa neabătut 
pentru înfăptuirea integrală a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea. vă vor urma cu dragoste și 
devotament în tot ce întreprindeți pentru binele pa
triei, pentru fericirea națiunii noastre socialiste.

Să ne traiți mulți ani in sănătate, mult iubite tova
rășe Nicoiae Ceaușescu, pentru a ne călăuzi in conti
nuare pe drumul socialismului și comunismului 1

țării 
spe- 
mai

fața

ll-A PE ȚARĂ A ORGANIZAȚIEICONFERINȚA A
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

ind că acest important document 
deschide noi și largi perspective ac
tivității de adincă semnificație pa
triotică și revoluționară în care s-a 
angajat cu toate forțele și Organi
zația Democrației și Unității So
cialiste.

Vorbitorii au dat glas sentimente
lor de adîrteă satisfacție patriotică 
ale tuturor-'membrilor Organizației 
Democrației și Unității Socialiste 
pentru realegerea la cel de-al XIII- 
lea Congres al P.C.R. în înalta func
ție de secretar general al partidului 
a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
patriot și revoluționar înflăcărat, cel 
mai iubit și stimat fiu al națiunii 
noastre.

Conferința a exprimat convingerea 
că reînvestitea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu în funcția supremă de 
secretar general al partidului consti
tuie garanția că hotărîrile istorice 
adoptate de înaltul forum al comu
niștilor români vor fi înfăptuite în 
mod exemplar, că oamenii muncii 
din patria noastră vor traduce nea
bătut în viață programele de dezvol
tare economico-socială a României 
socialiste.

în numele colectivelor de muncă 
pe care le reprezintă, al claselor și 
categoriilor sociale din care provin, 
delegații și-au exprimat dorința 
fierbinte, în deplin consens cu voin
ța întregului nostru popor, ca tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, conducăto
rul iubit și stimat al partidului și 
statului, luptător neobosit pentru în
făptuirea nobilelor aspirații de pace 
și progres ale națiunii noastre, să 
fie ales din nou în funcția de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, cel mai larg și 
reprezentativ organism politic al 
țării.

Dînd o Înaltă apreciere permanen
tei preocupări manifestate de con
ducătorul partidului și statului nos
tru în direcția lărgirii, democrației 
muncitorești, revoluționare, perfec
ționării cadrului organizatoric de 
participare a maselor la conducerea 
societății, afirmării plenare a per
sonalității umane, cei ce au luat cu- 
vîntul au exprimat aleasa stimă șl 
profunda dragoste pe care partici
panții la conferință, întregul popor 
le poartă tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, ctitorul României socia
liste modeme, prospere, libere și in
dependente, făuritorul sistemului 
democrației și unității socialiste în 
patria noastră.

Arializînd cu înaltă exigență acti
vitatea desfășurată în ultimii cinci 
ani de organizațiile democrației și 
unității socialiste, vorbitorii au înfă
țișat pe larg aspecte semnificative 
ale contribuției membrilor O.D.U.S. 
la soluționarea principalelor proble
me de muncă și de viață, ale celor 
mai largi categorii de cetățeni de la 
orașe și sate, au dezbătut într-un 
profund spirit de responsabilitate 
sarcinile ce le revin în lumina 
cuvîntării tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu.

*

*

** j
*

********
într-o deplină unanimitate, parti- 

cipanții la lucrări, reprezentanți ai 
tuturor categoriilor sociale din țara 
noastră, au dat o înaltă apreciere și 
și-au manifestat deplinul acord față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, anga- 
jîndu-se să facă totul pentru înde
plinirea atribuțiilor ce revin O.D.U.S. 
în toate domeniile de activitate, să 
acționeze cu fermitate pentru 
progresul continuu al României, 
pentru apărarea suveranității și 
independenței naționale.

Reliefînd că organizațiile democra
ției și unității, socialiste și-au 
subordonat întreaga activitate poli
tică și organizatorică mobilizării 
tuturor oamenilor muncii la îndepli
nirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R., vorbi
torii au subliniat necesitatea inten
sificării eforturilor în vederea tra
ducerii în viață a importantelor sar
cini ale cincinalului viitor, a preve
derilor programelor speciale, pentru 
realizarea Unei noi calități în toate 
sectoarele activității economico-so
ciale.' S-a evidențiat, în același timp, 
atenția deosebită ce se va acorda 
activității politico-educative consa
crate însușirii de către toți membrii 
O.D.U.S. a uriașului tezaur de idei, 
teze și concepte cuprinse în opera 
profund novatoare a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, în documentele 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

în cuvîntul lor, participanții au 
dat glas hotărîrii de a contribui la 
transpunerea în viață a principiilor 
politicii externe a României socia
liste, de a milita consecvent pentru 
pace și securitate, pentru dezarmare, 
și în primul rind dezarmare nuclea
ră, pentru înțelegere și colaborare 
între toate națiunile.

Sub semnul unității indestructibile 
a întregului popor în jurul partidu
lui. al secretarului său general, pre
ședintele Republicii. președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
participanții ia conferința pe țară 
au dat expresie angajamentului 
solemn de a înfăptui neabătut în
treaga politică a partidului și statu
lui nostru, care se identifică pe de
plin cu aspirațiile si idealurile cele 
mai nobile ale națiunii noastre so
cialiste.

în continuare a fost adoptată Re
zoluția conferinței.

Delegații Ia conferință au ales 
apoi, in unanimitate. Comitetul Cen
tral al Organizației Democrației șl 
Unității Socialiste, format din 245 
membri. In prima sa plenară. Comi
tetul Centrai a ales Biroul, alcătuit 
din 19 membri.

Intr-o atmosferă însuflețită, de 
puternică vibrație patriotică, parti
cipanții la cea de-a II-a Conferință 
pe tară a Organizației Democrației 
și Unității Socialiste au adoptat O 
telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.'

28,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 Actualitatea in economie
20,25 Partid și țară, o unică voință (co

lor). Spectacol llterar-muzical-co- 
regrafic realizat cu participarea 
soliștilor și formațiilor laureate

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 februarie, ora 20 — 11 fe
bruarie, ora 20. tn țară : Vreme în 
general rece la Început, apoi în încăl
zire. Cerul va fi variabil, mal mult 
noros îndeosebi în a doua parte a 
Intervalului. Vor cădea precipitații locale sub formă de ninsoare, lapoviță 
și ploaie, favorizînd producerea poleiului. Vlntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată. La munte, vîntul va 
prezenta intensificări temporare. Tem

MUREȘ : Producție fizică peste prevederi
Mobilizîndu-se exemplar pentru 

îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan la fiecare sortiment, oa
menii muncii din industria jude
țului Mureș au realizat, în perioa
da care a trecut din acest an, 
peste sarcinile de plan, numeroase 
produse utile economiei naționale 
în valoare de aproape 100 milioa
ne lei. Astfel, s-au produs supli
mentar 53 tone de utilaje tehnolo
gice pentru chimie, I 000 mp uși și 
ferestre din lemn, 74 tone de utilaje

TELEORMAN : Produse noi și modernizate
Creșterea continuă a calității 

producției. înnoirea și moderniza
rea acesteia pentru reducerea con
tinuă a consumurilor materiale și 
energetice constituie obiective 
prioritare ale activității oamenilor 
muncii din industria județului Te
leorman. în perioada care a trecut 
din acest an, la întreprinderea de 
rulmenți, întreprinderea de pa
nouri și tablouri electrice. între
prinderea de aparataje și accesorii 
și întreprinderea mecanică „Islaz"

INFORMAȚII
• Au început Întrecerile competiției

Internaționale de juniori „Concursul 
Prietenia" la schi — probe nordice, 
în prima zi s-au disputat două probe 
de fond (la Harghita-Băi) și proba 
de sărituri de la trambulină pentru 
combinata nordică (la Gheorghieni — 
Valea Strîmbă). Iată rezultatele: schi 
fond : masculin (10 km) : 1. Holger 
Lischke (R.D.G.) — 37’23” ; 2. Lutz 
Liebig (R.D.G.) — 38’24” ; 3. Nyc 
Radji (Cehoslovacia) — 38’27” ; fe
minin (7 km) : 1. Sylke Mayer
(R.D.G.) — 28’24” ; 2. Simone Grejner 
(R.D.G.) — 28’32” ; 3. Eva Massopoust 
(R.D.G.) — 28’52”. Sărituri : 1. Vladi
mir Repka (Cehoslovacia) — 214,4 
puncte ; 2. Dmitri Proșvirnin
(U.R.S.S.) — 211,7 puncte ; 3. Thomas 
Prentzel (R.D.G.) — 208,6 puncte.
• în Sala Floreasca din Capitală 

s-a disputat ieri meciul derbi din
tre formațiile bucureștene Steaua și 
Dinamo, contînd pentru campionatul 
național masculin de volei. După o 
partidă spectaculoasă, care a durat 
aproape 2 ore și jumătate, voleiba
liștii de la Steaua au obținut, vic
toria cu scorul de 3—2 (11—15, 
15—13, 4—15. 15—13, 15—5). In ce
lelalte meciuri ale zilei : Tractorul 
Brașov — Elcond Dinamo Zalău 3—8, 
Explorări Baia Mare — Universita
tea Craiova 3—1.

înaintea următorului turneu, pro
gramat la Zalău în perioada 27 fe
bruarie—3 martie, în clasament con
duce Dinamo (cu 29 puncte), urma
tă de Steaua (28 p.).
• între 18 și 24 februarie se vpr 

desfășura finalele pe țară ale „Cupei 
Congresului al XII-lea al U.T.C." la 
sporturile de iarnă. între 18 și 20 fe
bruarie sînt programate la Vatra 
Dornei probele de săniuțe, schi alpin,

cinema
• Adela : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; II; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 8; 10; 16; 17,45; 19,30.
• Pinocchio — 9; 11; 13; 17. Cireșaril
— 15; 19: DOINA (16 35 38).
• Fapt divers : GRIVIȚA (17 1)8 58)
— 9; li; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Raliul: UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Secretul Iul Bachus : FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lut Joe Indianul : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 8.45; 12; 15.15; 18.30.
• Revanșa: PACEA (60 30 85) — 13; 17; 19.
• O lumină la etajul zece — 17; 19, 
Domnișoara Noorle — 13; 15 : PRO
GRESUL (23 94 10).
• Vraciul: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30: 14; 16,30; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 10,30; 13: 16; 18,45, FLA
MURA (85 77 12) — 11; 15,15; 18.15.
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : BUCU
REȘTI (15 51 56) — 9,15; 12,15; 15,30; 13,30, FEROVIAR (30 51 40) — 9: 12; 
15; 10.
• Mitică Popescu : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19.
• Surorile medicale : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nemuritorii : VICTORIA (16 26 79)— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Frumoasa Shiniang : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,30; 14: 16,30: 19.
• Domn pentru 6 zi : VIITORUL (10 67 40) — 11; 13: 13; 17; 19.
• Undeva, cîndva: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17.30; 19,30,
• Borneo și Julieta la sat : POPU- 
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Lovitură fulgerătoare : MUNCA (21 50 97) — 15: 17; 19.
0 Dragele noastre bunicuțe : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30: 18.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 37 67) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Marfă furată : CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11; 13; 15: 17; 19.
• Legenda călărețului singuratic : 
TIMPURI NOI (13 61 10) — 9: 11,30: 14; 16.30; 19.
• Dulcea pasăre a tinereții : CAPI
TOL (16 29 17) — 9: 11.30; 14: 16,30; 19.
• Iubirea are multe fețe : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 15.30; 18,30. ARTA
(213186) — 9; 12; 15; 18, LIRA
(31 71 71) — 9; 12; 15: 18.
• Lupii mărilor : BUZEȘTI (50 43 58) 
- 9: 11.30; 14; 16,30: 19.
• Rocky II: DACIA (30 33 94) — 9: 
11,30; 14; 16,30; 19. 

ale Festivalului național „Cîntarea 
României'!

20,45 Pe coordonatele dezvoltării (co
lor). Inima țării21,00 Cadran mondial. România șl pro
blemele lumii contemporane

31,15 Telefilmoteca de aur (color). Eroi 
ai construcției socialiste tn filmul 
românesc

21,50 Telejurnal (parțial color)
' 22,00 închiderea programului 

peraturile minime vor fi cuprinse între minus 14 și minus 4 grade, mai 
coborite in prima noapte pină la mi
nus 18 grade în nord-estul și centrul 
țării și mal ridicate in a doua parte 
a intervalului pînă la plus 5 grade, 
iar cele maxime intre minus 7 șl plus 
3 grade, mal ridicate în ultimele zile 
pină la plus 10 grade. Local se va 
produce ceață. In București : Vreme 
relativ rece la început, apoi in încăl
zire. Cer temporar noros. Vor cădea 
precipitații sub formă de ninsoare, 
lapoviță și ploaie, mai ales în a doua 
parte a intervalului. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 3 și minus 4 grade, iar cele 
maxime între minus 3 și plus 3 grade, 
mai ridicate la sfîrșitul intervalului.

pentru exploatarea și prelucrarea 
lemnului, confecții textile, utilaje 
și piese de schimb pentru indus
tria ușoară, precum si alte produ
se utile economiei. De remarcat că 
aceste sporuri de producție au fost 
realizate în condițiile în care con
sumul de energie electrică a fost 
diminuat față de perioada simila
ră. a anului precedent cu 6,6 mi
lioane kWh energie electrică. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

din Alexandria, la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Turnu Măgu
rele și întreprinderea metalurgică 
Zimnicea au fost asimilate in fa
bricație noi produse, între care rul
menți, mijloace de automatizări 
electronice și electrotehnice, echi
pamente pentru mașini agricole, 
țevi sudate din oțel, îngrășăminte 
chimice și altele. Valoarea produ
selor noi și modernizate, pe an
samblul județului, depășește, în 
acest an, 4,8 miliarde lei. (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scînteiî").

SPORTIVE
schi fond și biatlon, Iar tn zilele de 
23 și 24 februarie, la Suceava, con
cursul de patinaj viteză. La întreceri 
vor participa peste 600 de tineri și 
tinere, din toate județele țării, cali
ficați din etapele .anterioare.

• în ultima zi a turneului inter
național de hochei pe gheață „Cupa 
Federației", disputat1 în Capitală, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Cehoslovacia (tineret) — Bul
garia 6-^2f (2^1-, 2—0, 2—1) î Fran
ța — România 7—5 (3—1, 3—1, 1—3).
• Turneul zonal de șah de la Praga 

a continuat cu disputarea partidelor 
întrerupte în runda a 4-a. Florin 
Gheorghiu l-a învins pe Krum 
Gheorghiev (Bulgaria), Mihal Ghin
dă a pierdut la Dimităr Doncev (Bul
garia), iar Jansa a ciștigat la Csom. 
Partida Ftacnik — Pinter s-a în
trerupt din nou.

în clasament, după patru runde, 
conduc marii maeștri Mihal Șubă 
(România) și Vlastimil Jansa (Ceho
slovacia), cu cite 3 puncte.

• Meciurile din ziua a doua a 
competiției internaționale feminine 
de handbal de la Cheb (Cehoslova
cia) s-au încheiat cu următoarele re
zultate : grupa A : Cehoslovacia — 
R. F. Germania 22—17 (12—9) ; Un
garia — Danemarca 22—19 (9—8) ; 
grupa B : Iugoslavia — România 
23—21 (9—7) ; R. D. Germană — Ce
hoslovacia B 22—18 (7—9).
• După exercițiile obligatorii, tn 

proba de dansuri din cadrul campio
natelor europene de patinaj artistic 
de la Goteborg conduce perechea Na
talia Bestemianova (U.R.S.S.), Andrei 
Bukin (U.R.S.S.), urmată de cuplurile 
Marina Klimova, Serghei Ponoma
renko (U.R.S.S.) și Karen Barber, 
Nicki Slater (Anglia).

• Yankeii : COTROCENI <49 48 48) — 
9; 12; 15; 18.
• Pe urmele șoimului : MELODIA 
(11 13 49) — 9: 11 ; 13; 15; 17,15; 19,30, 
MODERN (23 71 01) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Jandarmul șl extraterestrii : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Ghețuri pe Înălțimi : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mieft) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 18; (sala Atelier) : Harap Alb
— 16,30; (sala din Piața Cosmonauți- 
lor, 11 07 57) : Idolul și Ion Anapoda— 18.
0 Filarmonica „George Enescu" (15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Henri Selbing.
Solistă : Pavlina Dokovska (R.P. Bul
garia) — 19; (sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Constantin Bor
dei — violă. Stana Bunea — harpă 
— 17,30.
0 Opera Română (13 18 57) : Lucia di Lammermoor — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 73 46) : 
Borneo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 18: (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Gustul parvenirii — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
intimplător 18.
0 Teatral Foarte Mic (14 09 03) i Șoareci As, apă — 18,30,
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pețltoarea — 18.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mita In sac — 18; (sala 
Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 18,30.
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic 
14 72 34) ; Serenadă tirzie — 13,30: 
(sala Ciulești, 18 04 85) : Milionarul sărac — 18,30.
0 Teatrul satjric-muzlca! „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 18; (sala Victoria, 30 58 65): Băiatul cu sticleți — 18,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" (13 13 00) : Concert in ...haz major — 
18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 35) : șt cu Daniela... zece ! — 15.
0 Circul București (10 41 95): Parada circului — 19.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. (15 72 59) : Anchetă asupra unui tinăr 
care nu a făcut nimic — 18,30.



PE TOATE MERIDIANELE

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE
PENTRU PACE Șl DEZARMARE>

„Popoarele trebuie să facă totul pentru ca omenirea
osă nu alunece spre

OTTAWA 7 (Agerpres). 
poarele din întreaga lume 
să facă tot ce le stă în 
pentru a nu se ajunge ca omenirea 
să alunece spre o catastrofă nu
cleară — scrie fostul premier ca
nadian, Pierre Elliott Trudeau, in
tr-un articol publicat de revista 
„Bulletin of Atomic Scientists" din 
Statele Unite. Omenirea, adaugă 
omul politic canadian, se află în 
fața amenințării cu distrugerea to-

catastrofă nucleară"
— Po- 
trebuie 
putință

tală. „Din această 
buie să ne precupețim 
pentru a preîntâmpina o 
nucleară".

Aceasta este o sarcină 
arată Pierre Elliott Trudeau, dar pe 
deplin realizabilă. Pericolul care 
planează asupra vieților celor a- 
proape cinci miliarde de oameni 
care trăiesc pe Pămînt trebuie să 
fie eliminat. Venirea „iernii nu
cleare" se cere împiedicată.

cauză, nu tre- 
eforturile 
catastrofă
complexă,

ț „Europa să fie eliberată de armele atomice!" 
I BONN 7 (Agerpres). — Sub de- 
? viza „Pentru pace și dreptul la 
\ muncă pentru toți", la Dilsseldorf i s-a desfășurat conferința organiza- 
1 ției „Lista în sprijinul păcii". A ț fost adoptat programul de activi- 
i tate al organizației în perspectiva 
’ alegerilor pentru parlamentul lan- 4 dului Renania de Nord — West- 
’ falia, care vor avea loc in luna mai.

Participanții s-au pronunțat în 
unanimitate in sprijinul ideii creă
rii în Renania de Nord — West- 
falia — cel mai mare land din 
R.F.G. sub raportul populației și al
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densității acesteia — a unei zone 
fără arme nucleare, precum și îm
potriva staționării de rachete nu
cleare cu rază medie pe teritoriul 
R.F. Germania, pentru eliberarea 
continentului de armele atomice.

Organizația „Lista în sprijinul 
păcii" reunește in rindurile sale ac
tiviști politici și obștești marcanți, 
reprezentanți ai vieții culturale, ști
ințifice, alte personalități care se 
pronunță pentru pace și dezarmare, 
împotriva pericolului unui război 
termonuclear.

Apel la intensificarea 
luptei pentru înlăturarea 
pericolului de război
VIENA 7 (Agerpres). — Un apel 

la intensificarea luptei pentru 
dezarmare și destindere a fost lan
sat de participanfii la întâlnirea re
prezentanților mișcării austriece 
pentru pace, care a avut loc lâ 
Sankt-Polten.

In cursul dezbaterilor a fost ex
primată hotărirea participanților de 
a acționa cu forțe sporite pentru- 
înlăturarea pericolului de război, 
încetarea cursei înarmărilor nu
cleare și trecerea la dezarmare, 
pentru prevenirea militarizării Cos
mosului.

împotriva instalării rachetelor 
cu rază medie de acțiune pe teritoriul Belgiei
BRUXELLES 7 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din Belgia a a- 
dresat opiniei publice belgiene și 
organizațiilor de luptă pentru pace 
apelul de a-și intensifica acțiunile 
împotriva proiectatei staționări de 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune pe teritoriul na
țional. Intr-un comunicat al Birou
lui Politic al C.C. al partidului, dat 
publicității la Bruxelles, se cere 
pai-lamentului belgian să țină sea-

ma de voința majorității poporului, 
care se pronunță împotriva ampla
sării in țară a acestor arme de dis
trugere in masă, pentru eliberarea 
Europei de pericolul nuclear.

Biroul Politic cheamă pe toți 
membrii și simpatizanții partidului 
să participe activ la acțiunile de 
protest împotriva planurilor de in
stalare a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul 
țării, se subliniază în apel.

Partidul Social-Democrat 
sprijină „Declarația de la Delhi

din R.F.G.

Opinia publică 
din Australia îngrijorată 
de testarea rachetelor 

„MX" în Pacificul de sud
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

In convorbirile purtate la Washing
ton cu secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, primul ministru al 
Australiei, Bob Hawke, a exprimat 
profunda preocupare a opiniei pu
blice din țara sa în legătură cu 
testarea rachetelor americane „MX" 
in Pacificul de sud, transmite 
agenția United Press International. 
După cum se știe, Australia se an
gajase să acorde o serie de facili
tăți avioanelor americane des
tinate să urmărească zborul acestor 

’ rachete din California pînă la că
derea lor in Marea Tasmaniei (su
dul Pacificului) și să transmită la 
bază datele respective, angajament 
asupra căruia guvernul de la Can
berra a revenit ulterior. După con
vorbirile cu primul ministru aus
tralian, George Shultz a anunțat 
că, in consecință, Statele Unite vor 
trebui să efectueze aceste experi
mente fără sprijinul Australiei, 
transmite agenția citată.

BONN 7 (Agerpres). — Cererea 
formulată in Declarația dată publi
cității la Delhi de șefii de stat sau 
de guvern din India, Mexic, Gre
cia, Argentina, Suedia și Tanzania 
privind oprirea cursei înarmărilor 
nucleare se bucură de sprijinul 
conducerii Partidului Social-Demo
crat, de opoziție, din R.F.G. Intr-o 
declarație semnată de președintele 
acestei formațiuni politice, Willy 
Brandt, președintele fracțiunii 
P.S.D. din Bundestag, Hans-Jochen

Reuniune a oamenilor
TOKIO 7 (Agerpres). — La Hi

roshima s-a desfășurat un seminar 
internațional al oamenilor de ști
ință consacrat problemelor dezar
mării. In cursul lucrărilor a fost 
exprimată îngrijorarea față de pe
ricolul pe care îl comportă cursa

Vogel, și de Hans Apel, membru al 
Prezidiului P.S.D., liderii social- 
democrați vest-germani se pro
nunță în favoarea interzicerii tu
turor experiențelor nucleare, a 
opririi amplasării de noi sisteme de 
arme nucleare, precum și împotriva 
extinderii în spațiul cosmic a cursei 
înarmărilor. Conducătorii P.S.D. 
cer guvernului R.F.G. să sprijine 
inițiativa semnatarilor documentu
lui de la Delhi.

de știință la Hiroshima
înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare.

Participanții la seminar vor con
tinua la Tokio, in cadrul unei noi 
reuniuni, schimbul de păreri cu pri
vire la urmările catastrofale pe 
care le poate avea un război nu
clear.

„Nepalul - zonă a păcii!"
KATMANDU 7 (Agerpres). — în 

capitala nepaleză au început lucră
rile celei de-a 24-a sesiuni a Co
mitetului consultativ juridic al țări
lor afro-asiatice. La sesiune parti
cipă miniștri ori alți delegați gu
vernamentali din 40 de state, re
prezentanți din partea unor organi
zații internaționale, observatori. O 
atenție deosebită va fi acordată 
examinării aspectelor juridice ale 
propunerii Nepalului privind pro
clamarea acestei țări drept zonă a 
păcii. In cuvintul rostit la deschi
derea lucrărilor, primul ministru 
al Nepalului, Lokendra Bahadur 
Chand, s-a referit la sprijinul in
ternațional de care se bucură a- 
ceastă propunere, în deplin acord 
cu voința de pace a poporului ne- 
palez, a tuturor popoarelor lumii.\
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Mesajul tovarășului K. U. Cernenko 
adresat revistei „Sovietski Soiuz"

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Nu 
există sarcină mai importantă decît 
frinarea cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a înarmărilor nucleare, și 
înaintarea neabătută spre reducerea 
lor radicală, pînă la lichidarea to
tală și pretutindeni a armei nucleare 
— a subliniat K.U. Cernenko, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., într-un mesaj a- 
dresat cititorilor revistei „Sovietski 
Soiuz", prilejuit de marcarea în 
1985 a 40 de ani de la victoria asu
pra fascismului german și militaris
mului japonez. El a arătat că Uniu
nea Sovietică este gata pentru o 
colaborare onestă, bazată pe egali
tate cu toate statele, cu toate mișcă
rile sociale și politice în lupta pen

tru înfăptuirea acestor obiective, 
actionind in vederea înlăturării pen
tru totdeauna a pericolului catastro
fei nucleare care amenință omenirea, 
pentru orientarea eforturilor tuturor 
forțelor creatoare pentru soluționa
rea problemelor comune ale umani
tății.

In mesajul transmis de agenția 
T.A.S.S. se relevă că in ultimele 
patru decenii lumea s-a schimbat 
foarte mult, dar nimeni n-are drep
tul să uite învățămintele istoriei. în 
încheiere, K.U. Cernenko și-a expri
mat dorința ca 1985. precum și anii 
viitori să aducă popoarelor pace șl 
securitate trainică, bunăstare, în 
condițiile înțelegerii reciproce, co
laborării și prieteniei.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul construcțiilor de mașini

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc prima ședință a 
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul construcțiilor de 
mașini, constituit în conformitate cu 
hotărârile Consfătuirii economice Ia 
nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și sesiunii consiliului.

La ședință au luat parte delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Nicolae Constantin, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, re
prezentantul României în ..comitet.

La ședință s-au examinat proiectul 
regulamentului comitetului, precum

și probleme ale colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
construcțiilor de mașini. O atenție 
deosebită a fost acordată sarcinilor 
rezultate din hotărîrile Consfătuirii 
economice la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R. și ale sesiunii 
consiliului. legate de asigurarea 
economiilor naționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. cu mașini, uti
laje și aparate de înaltă calitate și 
nivel tehnic superior, pe baza folo
sirii pe scară largă a cuceririlor pro
gresului tehnico-științific, a dezvol
tării și adîncirii specializării și coo
perării în producție.

In favoarea reluării dialogului 
Ia nivel înalt intercipriot 

Declarația președintelui Spyros Kyprianou
ATENA 7 (Agerpres). — în cadrul 

unei întîlniri cu presa, organizată la 
Atena, unde a întreprins o vizită 
oficială, președintele Ciprului, Spyros 
Kyprianou. a reafirmat dorința gu
vernului său de soluționare politică 
a problemei cipriote, pronunțîndu-se 
pentru reluarea inițiativei secretaru
lui general al O.N.U. in această di
recție. EI a subliniat că este gata 
pentru „un dialog constructiv și 
sincer, care să pună capăt — printr-o

soluție justă și viabilă — crizei 
cipriote" — relatează agenția Asso
ciated Press. Președintele Kyprianou 
a relevat că dorește să înceapă noi 
convorbiri cu liderul comunității 
cipriote turce, Rauf Denktaș, pentru 
negocierea unei reglementări, fără 
ca această întilnire să fie concepută 
ca o condiție ultimativă privind sem
narea unui document care nu ar re
prezenta, soluționarea problemei 
cipriote.

Necesitatea intensificării cooperării Sud-Sud
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— în cadrul unei reuniuni a repre
zentanților la O.N.U. ai statelor ne
aliniate a fost prezentat statutul 
viitorului Centru pentru .știință și 
tehnologie al țărilor nealiniate și in 
curs de dezvoltare. Misiunea india
nă la O.N.U. a precizat că statu
tul acestui organism — al cărui o- 
biectiv este consolidarea cooperării 
Sud-Sud în domeniile amintite — a 
fost aprobat și semnat la Delhi de 
16 state membre ale mișcării de ne
aliniere. el urmind să intre în vi

goare la o lună după ratificarea lui 
de cel puțin 30 de țări. Centrul va 
avea sediul la Delhi și va fi des
chis tuturor țărilor în curs de dez
voltare. chiar dacă acestea nu sînt 
membre ale mișpării de nealiniere.

Hotărirea cu privire la Înființarea 
acestui organism a fost adoptată la 
reuniunile la nivel înalt de la Alger 
și Delhi ale mișcării de nealiniere, 

' cu scopul dinamizării schimburilor 
dintre țările nealiniate șl în curs de 
dezvoltare.

LUCRĂRILE CONGRESULUI P. C. FRANCEZ
PARIS 7 — Trimisul Agerpres, 

C. Oprică, transmite : La Saint- 
Ouen au continuat lucrările celui 
de-al XXV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Francez. Au avut loc 
dezbateri pe marginea ideilor și te
zelor cuprinse în raportul prezentat 
de Georges Marchais, secretar ge
neral al partidului, precum și în pro
iectul de Rezoluție a celui de-al 
XXV-lea Congres al P.C.F. Vorbito
rii și-au afirmat sprijinul față de 
prevederile acestor documente, față

de orientările privind strategia 
P.C.F. pentru ieșirea țării din 
criză și edificarea societății socia
liste, în condițiile naționale spe
cifice.

în ședința de dimineață, conducă
torul delegației române, tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a transmis mesajul adresat 
de C.C. al P.C.R. celui de-al XXV-lea 
Congres al P.C. Francez.

Către Congresul al XXV-lea 
al Partidului Comunist Francez

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre
săm delegaților Ia cel de-al XXV- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Francez, tuturor militanților parti
dului un salut prietenesc, împreună 
cu cele mai bune urări de succes in 
desfășurarea lucrărilor congresului.

Comuniștii români urmăresc cu 
deosebit interes lupta Partidului Co
munist Francez pentru schimbări 
înnoitoare in societatea franceză, 
pentru împlinirea năzuințelor de pro
gres, bunăstare, libertate și pace ale 
clasei muncitoare și poporului fran
cez.

Folosim acest moment important 
în viața comuniștilor francezi pentru 
a releva cu satisfacție relațiile prie
tenești, de colaborare și solidaritate 
existente intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Francez, 
relații ce se bazează pe, deplină ega
litate, stimă și Încredere reciprocă, 
pe respectarea dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora politiba, stra
tegia și tactica revoluționară in mod 
autonom, fără nici un amestec din 
afară, in conformitate cu condițiile 
specifice istorice, naționale și socia
le din propria țară. Sîntem convinși 
că solidaritatea dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Francez, contactele și dialogul activ 
între conducerile celor două partide, 
precum și la alte niveluri favorizează 
întărirea prieteniei dintre poporul 
român și poporul francez, colabora
rea dintre România și Franța pe 
multiple planuri, corespunzător in
tereselor celor două țări și popoare, 
cauzei cooperării și păcii în Europa 
și în întreaga lume.

In prezent, poporul român, strins 
unit in jurul Partidului Comunist 
Român, înfăptuiește neabătut hotă
rîrile Congresului al XIII-lea al 
partidului nostru, acționînd ferm 
pentru dezvoltarea intensivă șl mo
dernizarea în continuare a forțelor 
de producție, creșterea eficienței e- 
conomice, afirmarea tot mai plenară 
a revoluției tehnico-științifice, reali
zarea unei profunde revoluții agrare, 
adîncirea și lărgirea democrației so

cialiste, ridicarea continuă a gradului 
de civilizație materială și spirituală 
a poporului.

în condițiile creșterii pericolului u- 
nui npu război mondial, care s-ar 
transforma, inevitabil, într-o catas
trofă nucleară, preocuparea funda
mentală a tuturor popoarelor o con
stituie oprirea cursei înarmărilor, in 
primul rînd a celei nucleare, trecerea 
la dezarmare, realizarea destinderii 
și apărarea păcii. Ne pronunțăm cu 
toată hotărirea pentru oprirea am
plasării rachetelor americane in Eu
ropa și, totodată, a contramăsurilor 
Uniunii Sovietice, pentru reducerea 
armelor nucleare și înlăturarea lor 
totală de pe continentul nostru. Am 
salutat și apreciem pozitiv acordul 
realizat în cadrul întîlnirii dintre mi
niștrii de externe sovietic și ameri
can privind negocierile legate de pro
blema armelor nucleare și cosmice. 
Realizarea acestei înțelegeri repre
zintă un factor important, dar nu 
constituie decit un început. Este ne
cesar să intensificăm eforturile pen
tru ca aceste negocieri să ducă, în 
cel mai scurt timp, la rezultate con
crete. în acest context, o mare răs
pundere revine guvernelor, partide
lor politice, forțelor progresiste, miș
cării pentru pace din Europa și din 
întreaga lume, care pot determina 
oprirea încordării, a pericolului de 
război, reluarea cursului spre destin
dere, instaurarea unei păci durabile 
pe planeta noastră.

în acest spirit, Partidul Comunist 
Român întărește colaborarea și soli
daritatea cu toate partidele comunis
te și muncitorești, cu partidele so
cialiste, social-democrate, cu alte 
forțe democratice și progresiste, își 
aduce contribuția activă la lupta pen
tru victoria marii cauze a securității 
și păcii internaționale.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes de
plin în întreaga activitate a Partidu
lui Comunist Francez, pusă în slujba 
intereselor vitale ale maselor largi de 
oameni ai muncii, a libertății și in
dependenței poporului francez, a 
cauzei progresului, prieteniei între 
popoare, destinderii și păcii mon
diale.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Arestarea unor lideri sindicali în Chile

SITUAȚIA
BEIRUT 7 (Agerpres). — în car

tierul de vest al Beirutului, precum 
și în sudul Libanului a fost decla
rată joi o grevă generală, in semn 
de protest față de continuarea ocu
pației israeliene în zona sudică a ță
rii și a măsurilor represive ale

DIN LIBAN
Israelului împotriva populației loca
le, informează agențiile internațio
nale de presă. La Saida și Tyr, pe 
străzi au fost ridicate baricade.

încetări similare ale lucrului au 
fost înregistrate și în zone din nor
dul și estul țării.

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres). — Zece lideri sindicali chilieni 
membri ai „Mișcării Democratice 
Populare" (M.D.P., de opoziție) au 
fost arestați din ordinul guvernului 
militar de la Santiago de Chile, în 
virtutea legii de asediu, impusă la 
6 noiembrie anul trecut. Potrivit 
unor surse oficiale din capitala chi- 
liană, arestările au avut loc la Val
paraiso și Concepcion. La Valparai

so, printre cei arestați se află și fos
tul primar comunist al orașului, Ser
gio Vuscovic, președintele regional 
al M.D.P.

Mișcarea Democratică Populară, 
din care fac parte Partidul Comu
nist. Mișcarea Stingii Revoluționare 
(M.I.R.) și unele sectoare socialiste, 
a fost declarată ilegală, la 31 ia
nuarie a.c., de către autoritățile mi
litare.

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ') ------------------------------ ------------

Mesajul președintelui S. U. A. 
cu privire la starea Uniunii

R, S, A.

Apartheid „retușat", 
apartheid neschimbat...

Ultimele evoluții ale situației din 
Republica Sud-Africană arată încă 

’o dată că autoritățile de la Pretoria 
fac tot ce le stă în putință pentru 
a perpetua într-un ambalaj nou 
inumana politică de apartheid șî 
discriminare rasială, care a trans
format 23 de milioane de negri (73 
la sută din populație) in adevărați 
străini în propria lor țară. După 
cum transmit agențiile internaționa
le de presă, luind cuvintul la 25 ia- 

; nuarie cu prilejul deschiderii așa- 
zisulul parlament tricameral — for
mat din albi, metiși și indieni — 

i președintele sud-african, Piter Botha, 
a anunțat intenția guvernului său 
de a lansa un program de reforme 
care să ducă la acordarea drepturi- 

! lor politice unei părți a populației 
negre. El s-a referit la cele aproxi
mativ 9 milioane de persoane care 
au obținut în decursul anilor drep
tul de reședință în zonele urbane, 

! susținind că pe viitor aceștia vor 
căpăta dreptul de a participa la 
unele foruri reprezentative. Piter 
Botha n-a dat însă nici un amănunt 
cu privire la componența organis
mului ce ar reuni pentru consultări 
pe reprezentanții guvernului și pe 
cei ai populației negre și nici în ce 
privește modalitățile de realizare a 
acestei măsuri. Liderul de la Pre
toria a avut în schimb grijă să pre
cizeze, fără putință de echivoc, că, 
dată fiind „diversitatea societății sud- 
africane, nu este nici de dorit, nici 
realist de a reprezenta toate comu
nitățile în același fel". El a ignorat, 
astfel, complet cele 14 milioane de 
negri, obligați să trăiască în bantus- 

‘ tane.
înscriindu-se pe linia așa-zisei 

„reforme constituționale" inițiate 
■ anul trecut, noua măsură nu schim

bă cu nimic bazele societății sud- 
africane, care continuă să fie domi
nată mai departe de minoritatea 
albă ce deține principalele frîne ale 
puterii politice și economice. Albii 
sint singurii care decid și vor decide 
și în viitor, potrivit acestei reforme, 
în problemele privind viitorul țării. 
Din această cauză, noua măsură a- 
nunțată la Pretoria a fost respinsă 
de populația majoritară din R.S.A., 
care o consideră, pe bună dreptate, 
ca o manevră menită să submineze 
lupta sa în vederea unei reale eman
cipări. Luînd cuvintul în cadrul unei 
conferințe de presă, episcopul Des
mond Tutu, laureat al Premiului 
Nobel pentru pace pe 1984, a de
clarat că promisiunile lui Botha nu 
au alt scop decît de a crea o insti
tuție fără nici o putere care va servi 
la menținerea intactă a apartheidu

lui. „Noi nu vom participa la con
vorbiri — a spus liderul negru — 
decît dacă pe agenda lor va figura 
lichidarea apartheidului și dacă toți 
liderii sud-africani vor putea fi pre- 
zenți la masa rotundă. Pentru a- 
ceasta insă guvernul de la Pretoria 
va trebui mai întâi să-i elibereze din 
închisori". O poziție la fel de cate
gorică a adoptat și Frontul Unit 
Democratic, care grupează circa 700 
de organizații de luptători pentru 
lichidarea apartheidului. Intr-o de
clarație făcută imediat după deschi
derea așa-zisului parlament, Mosiuoa 
Lekota, unul dintre liderii F.U.D., 
a subliniat că Botha încearcă „să 
perpetueze dominația minorității 
albe prin continuarea sistemului 
bantustanelor".

De altfel, așa cum remarcă majo
ritatea observatorilor politici, perioa
da care a trecut de la „alegerile" 
din august, cînd a fost desemnat 
actualul „parlament", a fost o pe
rioadă de vie tensiune, în cursul că
reia populația neagră, metisă și in
diană, conștientă de pericolele pe 
care le implică „reforma constituțio
nală", și-a intensificat tot mai mult 
lupta. Alegerile au fost boicotate in 
masă. Metișii și indienii chemați la 
urne pentru a-și alege reprezentanții 
în cele două „camere" create pen
tru ei nu s-au prezentat la centrele 
de votare decît în proporție de 20 
la sută. Ei au organizat numeroase 
demonstrații de stradă împreună cu 
negrii. In ultimele șase luni — scrie 
ziarul „SASPU NATIONAL", care 
apare la Soweto — poliția sud-afri- 
cană a ucis aproape 200 de persoane, 
iar alte cîteva sute au fost rănite 
în cursul represiunilor. Străzile prin
cipalelor concentrări urbane locuite 
de negri au fost împînzite cu blin-

date, în cadrul celei mai mari de
monstrații de forță din ultimii ani.

Aceste măsuri brutale nu au reușit 
însă să stăvilească mișcarea pen
tru drepturi a negrilor și a celor
lalte comunități din R.S.A. O do
vadă grăitoare în acest sens o con
stituie faptul că în perioada des
chiderii „parlamentului" în diferite 
colțuri ale țării au fost reluate de
monstrațiile, grevele și acțiunile de 
boicotare a cursurilor școlare, care 
continuă și în prezent, dînd expre
sie hotărârii ferme a populației ma
joritare de a nu se lăsa înșelată, de 
a zădărnici orice complot urzit pe 
seama sa. Referindu-se la declara
ția făcută de Piter Botha în „par
lament", în care acesta cerea Con
gresului Național African (A.N.C.), 
principala organizație de eliberare 
din R.S.A., să renunțe, la lupta ar
mată, Alfred Nzo, secretar general 
al A.N.C., a calificat-o drept o ma
nevră destinată să dezbine poporul 
sud-african. El a spus că A.N.C. va 
continua lupta armată împotriva 
regimului inuman de apartheid pînă 
la înlăturarea actualelor rânduieli 
rasiste.

încercările regimului de la Preto
ria de a retușa apartheidul și a 
lăsa impresia unei schimbări de ati
tudine față de populația băștinașă 
sînt determinate nu numai de in
tensificarea luptei acesteia, ci și de 
complicarea contextului politico-so
cial din țară. După cum relevă agen
ția FRANCE PRESSE, „R.S.A. este 
confruntată în prezent cu cea mai 
gravă criză din ultimii 50 de ani, 
criză caracterizată printr-o puterni
că rată a inflației, o cădere vertigi
noasă a monedei naționale — rândul 
— și un șomaj în continuă creștere". 
Ca urmare, în ultima perioadă, în 
fiecare zi, cel puțin zece firme își 
anunță falimentul, situație care afec
tează nu numai păturile cele mai 
sărace, cele ale negrilor, ci, într-o 
anumită măsură, și unele categorii 
ale albilor. Cu alte cuvinte, noile 
„reforme" constituie doar un palia
tiv pentru atenuarea efectelor unei 
crize structurale tot mai adîncl.

Nicolae N. LUPU

SUEDIA

în perspectiva scrutinului 
parlamentar

1985 este an electoral în Suedia. 
Cum e și firesc, activitatea guvernu
lui social-democrat și a partidelor 
politice din opoziție este astfel orien
tată încît să influențeze, într-un 
sens favorabil lor, opinia alegători
lor, chemați la urne în luna septem
brie.

Soclal-democrațil, reveniți la pu
tere în 1982, după șase ani de opozi

ție, succedînd unei perioade de 44 
de ani de guvernare neîntreruptă, au 
fost confruntați în ultimii ani, potri
vit aprecierilor oficiale, cu „o situa
ție economică complexă", caracteri
zată prin fenomene de stagnare eco
nomică, prin reducerea capacității de 
concurență a industriei suedeze și, 
Implicit, pierderea anumitor poziții 
pe piața externă, prin inflație și șo

maj, însoțite de creșterea datoriei 
publice. Altfel spus, economia națio
nală a Suediei s-a resimțit și ea de 
pe urma efectelor crizei economice 
mondiale, care afectează într-o mă
sură sau alta toate statele lumii.

In vederea înlăturării sau atenuă
rii acestor efecte. Partidul Muncito
resc Social-Democrat a acționat pe 
linia unor măsuri vizînd înviorarea 
producției, ameliorarea situației fi
nanciare și crearea a noi locuri de 
muncă (40 000 în fiecare an), fără a 
omite să menționeze necesitatea unor 
sacrificii pentru a se face față pove
rilor crizei. Drept rezultat, dacă în 
ianuarie 1984 erau afectate de șomaj 
162 000 persoane, în prezent, potrivit 
statisticilor oficiale, numărul aces
tora a ajuns la 122 000. Deficitul bu
getar a fost redus de la 92 miliarde 
în 1983 la 82 miliarde coroane Ia 
sfîrșitul anului trecut, concomitent 
însă cu diminuarea alocațiilor socia
le. In același timp, dată fiind com
plexitatea situației, cabinetul social
democrat a încercat o abordare a di
ficultăților economice pe baza unui 
consens cît mai larg al diferitelor 
formațiuni politice. în acest spirit, 
P.M.S.D. apreciază că principalele 
probleme pe care își propune să le 
rezolve — dacă alegătorii ii vor 
acorda din nou majoritatea voturilor 
— rămîn reducerea ratei inflației și 
creșterea gradului de folosire a forței 
de muncă.

Partidul de stînga-comuniștii, care 
deține 20 de mandate de deputați și 
asigură cabinetului social-democrat 
minoritar majoritatea necesară in 
parlament pentru a guverna, a ne
gociat și a convenit cu guvernul o 
serie de măsuri care să atenueze, în 
anumite domenii, efectele politicii de 
austeritate asupra nivelului de trai 
al oamenilor muncii. în același timp, 
așa cum s-a subliniat la recentul 
congres al partidului, comuniștii 
suedezi își propun să evalueze mai 
critic activitatea și politica guvernu
lui social-democrat.

în ce le privește, cele trei partide 
burgheze de opoziție — de centru, 
liberal și conservator — apre
ciază că măsurile guvernului nu asi
gură întreprinderilor particulare con
diții suficient de avantajoase pentru 
a stimula activitatea de investiții, 
pronunțîndu-se, în perspectiva viito
rului scrutin, pentru diminuarea im
pozitelor la care sînt supuse aceste 
întreprinderi, măsură căreia i se 
opun cu fermitate sindicatele, pen
tru că ea ar însemna, implicit, o 
amputare și mai serioasă a cheltuie
lilor pentru nevoile sociale.

în schimb, ca și pînă acum, poli
tica externă rămîne domeniul în care 
opiniile partidelor politice demon
strează o accentuată convergență. 
Atît pe plan guvernamental, cît și în 
rîndul opiniei publice — foarte re
ceptivă și activă în raport cu situația 
internațională și cu complexa pro
blematică a acesteia — se manifestă 
o permanentă preocupare pentru eli
minarea pericolului nuclear. în acest 
spirit, premierul Olof Palme a salu

tat noul dialog politic între U.R.S.S. 
și S.U.A., in problemele armamentu
lui nuclear și spațial, apreciind, în 
același timp, că tematica viitoarelor 
negocieri dintre cele două mari pu
teri interesează, practic, toate statele 
lumii, dat fiind că nici un stat nu ar 
fi ferit de consecințele unui război 
atomic. „în epoca atomică — spunea 
liderul P.M.S.D. — nici o țară nu-și 
poate asigura propria securitate prin 
atingerea supremației militare și nici 
o națiune nu se va putea apăra îm
potriva unui atac nuclear, in urma 
căruia nu . vor exista învingători, ci 
va rezulta doar distrugerea omenirii. 
O catastrofă nucleară trebuie împie
dicată prin eforturile comune ale tu
turor popoarelor. Militanții pentru 
pace — opina el — nu sint un grup 
de femei sau bărbați visători. Nu 
există absolut nici un motiv să mar- 
ginalizăm mișcările în favoarea pă
cii. Dimpotrivă, conducătorii politici 
trebuie să vină în întâmpinarea opi
niei publice. Această mobilizare 
populară joacă un rol -determinant in 
procesul de frinare a cursei înarmă
rilor".

Tocmai ca expresie a importanței 
acordate mobilizării opiniei publice, 
Suedia se numără printre inițiatorii 
„Apelului celor patru continente" ■ 
Acțiunea, susținută de șefii de stat 
și de guvern din șase state — India, 
Mexic, Tanzania, Argentina. Grecia 
și Suedia — își propune să contribuie 
la oprirea cursei înarmărilor nuclea
re și adoptarea de măsuri efective de 
dezarmare. Recenta reuniune din ca
pitala indiană a reprezentanților ce
lor șase state a reînnoit chemarea 
adresată puterilor nucleare de a ne
gocia un tratat privind încetarea ex
periențelor, a producției și desfășu
rării de arme nucleare și de sisteme 
de transport al acestora, punînd încă 
o dată in evidență necesitatea trans
ferării resurselor folosite în prezent 
pentru înarmare în scopul dezvoltă
rii economice și sociale a națiunilor 
din „lumea a treia".

Un punct împărtășit de toate gru
pările politice suedeze este atașa
mentul față de ideea creării unei 
zone denuclearizate in nordul Euro
pei, față de politica de neutralitate.

Opinia comună este că realizarea 
unei zone denuclearizate în Europa 
de nord ar constitui cea mai impor
tantă contribuție a popoarelor și gu
vernelor din această regiune la lupta 
pentru înlăturarea unui război 
atomic.

Consecvența cu care cele mai largi 
și mai diverse sectoare ale opiniei 
publice suedeze acționează pentru 
oprirea cursei înarmărilor, în primul 
rînd atomice, derivă din conștiința 
deopotrivă a uriașelor pericole pen
tru soarta civilizației pe care le im
plică această cursă, cît și a compli
cațiilor pe care absurda risipă de 
resurse materiale în scopuri militare 
le ridică în calea soluționării proble
melor economice și sociale presante 
ale tuturor statelor, inclusiv ale 
Suediei.

Petre STANCESCU

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a rostit, în fața celor două camere 
ale Congresului, tradiționalul mesaj 
cu privire la starea Uniunii,* in care 
a reafirmat opțiunile de politică in
ternă șl externă ale administrației 
sale, promovate în ultimii patru ani.

în legătură cu evoluțiile economice 
din S.U.A., președintele s-a referit 
la problemele șomajului, îndeosebi 
în rindurile tineretului, și a sub
liniat necesitatea reducerii deficitu
lui bugetar. Anunțând înghețarea la 
nivelul actual â cheltuielilor pe anul 
1986 ale guvernului federal, R. Rea
gan a propus măsuri de reducere a 
alocațiilor pentru asistență socială și 
a'subvențiilor pentru fermieri, in pa
ralel cu menținerea cheltuielilor mi
litare la o cotă reprezentind aproape 
o treime din bugetul federal. în me
saj se cere, totodată, continuarea re
formelor vizînd eliminarea risipei 
și îmbunătățirea practicilor de con
ducere ale guvernului. Pronunțin- 
du-se pentru o reformă a sistemului 
fiscal, președintele s-a referit la 
„aspectele inechitabile" ale acesfuia. 
arătind : „Familiile cu venituri mici 
au de făcut față unor impuneri 
fiscale exagerat de mari, care le în
greunează viața și așa destul de 
grea". în mesaj se arată, pe de altă 
parte, că se va propune o reducere

a impozitelor corporațiilor, „mențl- 
nîndu-se stimulentele destinate acu
mulării capitalului".

Pe planul politicii monetare, admi
nistrația își propune să coopereze 
cu Oficiul federal de rezerve (banca 
centrală), pentru a se asigura „sta
bilitatea prețurilor fără a menține 
rate ale dobinzilor artificial de mari 
și fără a limita în mod inutil creș
terea".

Președintele Reagan s-a pronunțat, 
pe de altă parte, pentru adoptarea 
unor măsuri de combatere a „explo
ziei violenței" din orașele americane.

Afirmind că începind din 1981 
S.U.A. sînt preocupate de realizarea 
unor „acorduri echitabile și verifi
cabile în domeniul armamentelor 
care să diminueze riscul războiului 
și să reducă arsenalele nucleare", R. 
Reagan a spus : „Dorința noastră cea 
mai mare este să vedem ziua in 
care armele nucleare vor fi interzise 
pentru totdeauna pe Pămînt". în 
mesaj se cere, totuși, membrilor 
Congresului să aprobe continuarea 
programului rachetelor „MX“, precum 
și începerea proiectului de creare a 
unui sistem defensiv spațial („Războ
iul stelelor").

Mesajul prezidențial reafirmă In 
încheiere o serie de direcții cunoscu
te ale politicii externe a actualei ad
ministrații a S.U.A.

E DE PRESĂ 
scurt

1

I EXPOZIȚIE. La Dresda s-a des- 
, chis o expoziție de pictură, grafi

că și plastică, precum și de mate-

I rial documentar, consacrată împli
nirii a 40 de ani de la distrugerea - 
orașului in timpul celui de-al doi-

Ilea război mondial, transmite agen
ția. A.D.N. Expoziția înfățișează 
atît Dresda veche, cit și Dresda 
reconstruită după 1945.

I CONGRES. La Kawasaki s-au 
deschis lucrările Congresului Con- 

isiliului General al Sindicatelor 
(SOHYO) din Japonia. In cadrul 
congresului va fi dezbătut și apro
bat programul de desfășurare a

I tradiționalei ofensive de primăva
ră a oamenilor muncii niponi. 
Congresul se desfășoară sub lozin
cile luptei pentru apărarea inte-

Ireselor maselor largi ale popu
lației și participării tot mai inten
se la lupta pentru pace.

REUNIUNE. Deschizînd lucrările 
I reuniunii miniștrilor economiei din 
Icele șase țări membre ale Asocia

ției Națiunilor din Asia de Sud- 
Est (A.S.E.A.N.), la Kuala Lumpur, 
primul ministru al Malayeziei, Ma- 

Ihathir Mohamad, a condamnat poli
tica protecționistă promovată de 
țările occidentale industrializate 

. față de statele în curs de dezvol
tare, care agravează și mai mult

decalajul existent între ele. Șeful I 
guvernului malayezian a subliniat | 
că în condițiile crizei economice, 
statele occidentale industrializate . 
recurg la măsuri protecționiste, ri- 
dicind in permanență bariere in • 
fața produselor de export ale țări
lor în curs de dezvoltare.

ANIVERSARE. Julius Nyerere, 
președintele Tanzaniei, președin-' i 
tele Partidului Revoluționar din I 
Tanzania, a subliniat necesitatea 
menținerii unității interne pentru 
înfăptuirea obiectivelor dezvoltării 
economice a țării. Vorbind in lo- I 
calitatea Musoma, din nordul ță
rii, la o adunare prilejuită de cea I 
de-a opta aniversare a infiintării 
partidului, el a evidențiat necesi
tatea sporirii eforturilor oamenilor 
muncii pentru creșterea producției 
agricole și realizarea celorlalte 
obiective economice stabilite.

PREȘEDINTELE MOZAMBICU- I 
LUI, Samora Moises Machel, a 
acuzat Africa de Sud de nerespec- I 
tarea acordului de neagresiune în
cheiat de cele două țări in martie I 
1984, arătind că în intervalul de | 
aproape un an de la semnarea 
acestuia o serie de provincii mo- | 
zambicane au continuat să fie mar- I 
cate de insecuritate — informează. 1 
agenția France Presse. ''.
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