
*

Expresie a puternicei unități a întregului popor în jurul partidului,
a înaltei prețuiri pentru cel mai iubit fiu al patriei
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înțr-o atmosferă de vibrant elan patriotic, de deplină 

angajare pentru îndeplinirea ișțoricelo£ hoțărirj ale 

Congreșuluj a/ XIILJea a/ partidului, pentru continua 

dezvoltare economică și socială a țării

ieri si-a încheiat lucrările

CONGRESUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Lucrările Congresului al III-lea 

al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste se incheie prin 
adoptarea, in deplină unanimitate, 
a tuturor documentelor și hotări- 
rilor — care dau o perspectivă 
minunată dezvoltării economico- 
sociale a patriei noastre, înfăptui
rii neabătute a obiectivelor Con
gresului al XlII-lea al partidului, 
în etapa superioară, hotăritoare, 
pentru înfăptuirea Programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
spre comunism a României. (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu reales, la al III-lea 
Congres !“).

Dezbaterile din Congres și co
misii au evidențiat cu putere înal
ta responsabilitate și largul demo
cratism ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. în cadrul 
dezbaterilor s-au formulat o serie 
de critici îndreptățite, s-a luat po
ziție autocritică — și putea fi și 
mai autocritică — față de unele 
lipsuri, au fost formulate nu
meroase propuneri pentru îmbună
tățirea activității în toate dome
niile.

De asemenea, s-au luat angaja
mente de a se acționa cu mai mul
tă hotărîre, în spiritul exigenței 
revoluționare, pentru asigurarea 
realizării in cele mai bune condi
ții a programelor .de dezvoltare 
economico-socială a patriei, de ri
dicare continuă a nivelului de ci
vilizație a poporului nostru. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Directivele privind dezvoltarea 
economico-socială în cincinalul 
1986—1990 și, în perspectivă, pînă 
în anul 2000, precum și celelalte 
programe și hotăriri adoptate de 
Congres intr-o deplină unanimita

te asigură ridicarea patriei noas
tre la un nivel nou de dezvoltare 
a forțelor de producție, de perfec
ționare a relațiilor sociale, a de
mocrației socialiste, de creștere 
continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului și întărire 
a independenței și suveranității 
României. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Se poate afirma că, prin adop
tarea documentelor Congresului al 
XlII-lea al partidului ca program 
de activitate al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, al în
tregului popor, intrăm intr-o nouă 
etapă a revoluției, de transforma
re continuă a patriei noastre, de 
dezvoltare a procesului revoluțio
nar intr-o fază superioară, care 
asigură înaintarea fermă a Româ
niei spre visul de aur, spre socie
tatea fără clase, sprț societatea 
comunistă ! (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Avem în fața noastră un pro
gram minunat, măreț, de largă 
perspectivă. Acum, hotăritoare 
sînt munca pentru realizarea lui, 
activitatea organizatorică pentru 
înfăptuirea în cele mai bune con
diții a acestor hotăriri și progra
me. Este necesar ca toate organi
zațiile componente ale Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
Consiliul Național și consiliile 
Frontului să treacă cu toată fer
mitatea Ia înfăptuirea neabătută a 
hotăririlor Congresului al XlII- 
lea și ale celui de-al III-lea Con
gres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Să acționăm în 
așa fel încît să asigurăm reali
zarea in cele mai bune condiții a 
planului pe 1985 și trecerea Ia 
înfăptuirea celui de-al VIII-lea 
plan cincinal, care asigură dezvol
tarea puternică a patriei noastre, 
Întărirea bazei tehnico-materiale. 

Înaintarea fermă a României spre 
Înaltele culmi de progres și civi
lizație, de bunăstare și fericire. 
(Aplauze puternice, prelungite).

De asemenea, este necesar să 
trecem cu hotărire la pregătirea și 
desfășurarea în cele mai bune con
diții a alegerilor pentru Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare, care trebuie să prileju- 
iască o largă activitate politico- 
organizatorică de unire a efortu
rilor întregului popor și înfăptui
rea mărețelor programe de progres 
multilateral al patriei.

Platforma pentru alegeri o con
stituie documentele Congresului al 
XlII-lea al partidului, adoptate în 
unanimitate și de Congresul al III- 
lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Așa cum am 
menționat, intre platformă și reali
tate, intre vorbe și fapte există o 
deplină unitate. De aceea, vrem să 
asigurăm întregul popor că platfor
ma pe care o prezentăm in alegeri 
constituie baza pentru a ridica ni
velul de viață al poporului, pentru 
dezvoltarea patriei noastre pe o 
treaptă tot mai înaltă. Și avem 
toată garanția că vom putea reali
za aceasta ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar ca, pentru candida- 
ții de deputați in Marea Adunare 
Națională și pentru consiliile popu
lare, să fie propuși cei mai activi 
și cel mai destoinici activiști de 
partid și de stat, activiști ai Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste — am in vedere aici toate or
ganizațiile componente ale Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste. Să facem în așa fel ca toți 
candidați! propuși să fie aleși 
deputați să se bucure de încrede
rea largă a maselor populare, să 
prezinte garanția că, In activitatea 
lor, vor face totul pentru îndepli
nirea angajamentelor șl a progra

melor pe care le prezentăm In fața 
întregului nostru popor, că vor ac
ționa — după ce vor fi aleși — 
pentru ca Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare la toate 
nivelurile să-și îndeplinească în cele 
mai bune condiții rolul impor
tant pe care-1 au in democrația 
noastră muncitorească, revoluțio
nară, că vor face totul pentru a 
servi poporul, pentru bunăstarea 
lui, pentru înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socia
lă, de întărire a patriei noastre so
cialiste ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Subliniez, și cu acest prilej, că 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile populare 
trebuie să constituie o puternică 
manifestare a unității întregului 
popor, in cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român — forța politică conducă
toare a întregii națiuni.

Votul dat pentru candidațil 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste trebuie să constituie, tot
odată, o puternică afirmare a voin
ței și hotărîrii întregului popor de 
a înfăptui neabătut politica inter
nă și externă a partidului și statu
lui nostru, care asigură progresul 
și bunăstarea întregii națiuni, in
dependența și suveranitatea Româ
niei 1 (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu—Româ
nia, stima noastră și mîndria !“).

Dragi' tovarăși și prieteni,
Este necesar ca toți participanțli 

la Congres, toate organizațiile com
ponente să se întoarcă la locul lor 
de muncă cu hotărîrea fermă de a 
face totul pentru înfăptuirea ne
abătută a tuturor hotăririlor și 
programelor adoptate în deplină 
unanimitate.

Să nu uităm nici un moment că 
făurim o societate a muncii libere, 
a unui popor liber, stăpin pe des
tinele sale, că realizare^ a tot 
ceea ce am hotărit depinde de 
munca fiecăruia, de felul cum vom 
acționa pentru a asigura, la fiecare 
loc de muncă, îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a programe
lor și planurilor de dezvoltare eco
nomico-socială ! Să facem totul 
pentru a demonstra, și în perioada 
următoare, prin munca unită a în
tregii națiuni, capacitatea creatoa
re a unui popor liber; hotărît să-și 
făurească, in strinsă unitate, des
tinul — așa cum îl dorește — de 
bunăstare șl fericire ! (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).

De asemenea, doresc să reafirm, 
și la încheierea lucrărilor Con
gresului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, hotărîrea Româ
niei socialiste de a face totul pen
tru oprirea cursului periculos ai e- 
venimentelor, pentru dezarmare, 
și în primul rînd pentru dezarmare 
nucleară, pentru o politică de pace 
și de colaborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială, pentru respectarea neabă
tută a dreptului fiecărui popor de 
a-și asigura dezvoltarea economico- 
socială corespunzător propriei sale 
voințe. (Aplauze puternice, pre
lungite).

In numele Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, doresc să exprim cele 
mal vii mulțumiri Congresului 
pentru încrederea acordată. Asigur 
Congresul că vom face totul și că 
vom acționa în așa fel încît Con
siliul Național să-și îndeplinească 
rolul de coordonator al întregii 
activități pentru înfăptuirea pro
gramelor, pentru întărirea unității 
Întregului nostru popor — factor 
hotărîtor pentru triumful socialis

mului șl comunismului in Româ
nia ! (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

De la tribuna înaltului forum al 
democrației muncitorești-revolu- 
ționare, doresc să exprim cele mai 
călduroase mulțumiri pentru reale
gerea mea ca președinte al Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste și să asigur Congresul, în
tregul popor că, și în viitor, voi 
face totul pentru a servi cu toată 
puterea mea cauza socialismului și 
comunismului, pentru a asigura — 
împreună cu întregul popor — În
făptuirea programelor pe care 
le-am adoptat în deplină unanimi
tate, pentru bunăstarea și fericirea 
națiunii noastre, pentru pace, pen
tru independența și suveranitatea 
României ! (Aplauze șl urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!").

In încheiere, doresc încă o dată 
să exprim convingerea deplină că 
toți participanții la Congres, toate 
organizațiile componente ale Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste — inclusiv Organizația De
mocrației și Unității Socialiste — 
vor acționa cu cea mai inaltă răs
pundere, in spiritul exigenței revo
luționare, pentru întărirea ordinii 
și disciplinei, pentru o atitudine 
responsabilă in muncă în toate 
sectoarele, în vederea realizării in 
cele mai bune condiții a progra
melor de dezvoltare a patriei 
noastre în noua etapă de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare fermă 
a României spre piscurile cele mai 
Înalte ale societății comuniste ! 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Cu această convingere, urez tu
turor participanților la Congres, 

organizațiilor componente, Între
gului popor succese tot mai mari 
în activitatea viitoare, multă să
nătate și fericire I (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască Frontul Democrației și 
Unității Socialiste, cel mai larg 
organism democratic al poporului 
nostru! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască unitatea de nezdrunci
nat a întregului popor în cadrul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, sub conducerea Parti
dului Comunist Român 1 (Aplau
ze și urale puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Trăiască și să înflorească con
tinuu patria noastră liberă ! Să 
crească continuu bunăstarea po
porului I Trăiască Republica So
cialistă România ! (Urale și 
ovații îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).

Trăiască colaborarea șl solidari
tatea cu toate statele lumii, să 
triumfe politica de dezarmare, de 
independență, de libertate și 
pace ! (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul!", „Ceaușescu — pace!". în- 
tr-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică unitate, toți cei prezenți în 
sala Congresului se ridică în pi
cioare și ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român
— forța politică conducătoare a 
întregii națiuni — pentru secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).



PAGINA 2 SClNTEIA — sîmbâtă 9 februarie 1985

Puternică adeziune, profundă satisfacție a întregului popor 
pentru realegereu tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție 

de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste
în deplin consens de gînd și faptă cu întreaga națiune, oamenii muncii, toți cetățenii Capitalei dau glas în- flăcăratelor sentimente de satisfacție și mindrie patriotică, adresindu-vă cele mai alese și respectuoase felicitări, cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, se arată in telegrama adresată de COMITETUL MUNICI

PAL BUCUREȘTI AL P.C.R.Creație strălucită a gindirii dumneavoastră profund novatoare. Frontul Democrației și Unității Socialiste, al cărui Congres s-a constituit intr-un moment de seamă al vieții politice a țării, deține un rol de cea mai mare însemnătate, afirmîndu-se tot mai mult ca o formă superioară de unire și coordonare a eforturilor întregii națiuni, de manifestare a voinței și hotărîrii poporului nostru de a realiza programul construcției socialiste și comuniste, de a-și făuri în mod conștient viitorul luminos, liber și demn. 'Oamenii muncii din Capitală, asemenea tuturor cetățenilor patriei, își exprimă, cu vibrantă însuflețire, a- deziunea deplină față de reînvestirea dumneavoastră în fruntea celui mai larg și reprezentativ organism politic din societatea noastră, văzind în aceasta o nouă și strălucită manifestare a simțămintelor de fierbinte dragoste, stimă și prețuire cu care vă înconjoară toți cei ce trăiesc și muncesc în milenara vatră românească.Cei douăzeci de ani de cînd vă a- flați la cîrma partidului, a destinelor naționale se constituie în cea mai rodnică epocă din îndelungata existență a poporului român, pe care toți fiii țării o numesc, cu profundă mîn- drie și înaltă gratitudine, EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU.Situînd omul în centrul întregii strategii de edificare a noii orînduiri, dumneavoastră ați adus o contribuție decisivă la dezvoltarea democrației muncitorești, revoluționare, la a- sigurarea condițiilor de participare a întregului popor la conducerea societății, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului.Urmînd pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață închinate slujirii cu profund devotament a intereselor patriei și partidului, comuniștii, toți cetățenii Capitalei se angajează să facă totul în vederea înfăptuirii neabătute a planului pe 1985 și pe ansamblul cincinalului, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, sporin- du-ne contribuția la înflorirea multilaterală a patriei, la ridicarea necontenită a bunăstării întregului popor.Asemenea întregului nostru popor, comuniștii, toți membrii organizațiilor componente ale F.D.U.S. din județul Olt își exprimă, cu toată căldura inimii, cu cele mai alese sentimente de prețuire, satisfacția unanimă față de realegerea dumneavoastră în funcția de președinta al Frontului Democrației și Unității Socialiste, se arată în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
OLT AL P.C.R. și CONSILIUL JU
DEȚEAN AL F.D.U.S.Am urmărit cu toții, cu un viu interes, desfășurarea lucrărilor celui de-al III-lea Congres al F.D.U.S., eveniment de seamă în afirmarea democrației muncitorești revoluționare, magistrala dumneavoastră cuvîntare constituindu-se într-un document programatic, de o inestimabilă însemnătate teoretică și practică pentru activitatea viitoare a întregului popor, consacrată înfăptuirii neabătute a grandioaselor obiective stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului.Importantele documente adoptate de Congresul F.D.U.S., cuvîntarea rostită de dumneavoastră reprezintă o inestimabilă cartă a democrației, a umanismului socialist, încrustîndu-se adînc în epopeea prezentului măreț pe care îl trăim, a viitorului luminos al României socialiste.Permiteți-ne, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să vă raportăm că oamenii muncii din județul Olt, în frunte cu comuniștii, au început anul 1985 sub bune auspicii în toate domeniile de activitate, ex- primîndu-și hotărîrea fermă de a nu precupeți nimic, de a depune toate eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, aducîndu-și o contribuție și mai mare la progresul multilateral al țării noastre.Vă asigurăm că vom acționa cu Înaltă răspundere comunistă pentru a da viață mobilizatoarelor dumneavoastră îndemnuri și chemări, adresate și cu acest prilej întregului popor, că indicațiile și orientările date vor deveni programe concrete de muncă, astfel încît să ne situăm permanent în fruntea luptei pentru materializarea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului.Magistrala dumneavoastră cuvîntare rostită la cel de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste cuprinde idei șl orientări de o excepțională însemnătate teoretică și practică, măsuri menite să determine cele mai favorabile condiții pentru participarea nemijlocită a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea treburilor țării, la edificarea noii societăți pe pămîntul României, să asigure continua întărire a coeziunii și unității indestructibile a întregului nostru popor în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent conducător de partid și de stat — se spune în telegrama MARII ADUNĂRI NAȚIO
NALE A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA.înalta, funcție în care ați_ fost reales este indisolubil legată de preocuparea dumneavoastră neobosită pentru perfecționarea continuă a relațiilor de producție și sociale, pentru întărirea statului și a activităților sale, pentru adîncirea democrației noastre socialiste, în deplină concordanță cu cerințele dezvoltării societății românești în etapa actuală și în perspectivă. In consens cu voința întregii națiuni, noi, deputății Marii Adunări Naționale, ne reafirmăm deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, al cărei strălucit făuritor și promotor sînteți dumneavoastră, și vă încredințăm, și cu acest prilej, că vom acționa cu to

tală dăruire și abnegație pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
P.C.R. și CONSILIUL JUDEȚEAN 
AL F.D.U.S. se arată : în aceste zile cînd întreaga țară trăiește momente de puternică efervescență creatoare, patriotică, generată de desfășurarea celui mai larg forum al democrației noastre socialiste, gîn- durile și sentimentele noastre se îndreaptă către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, simbol al cugetării și acțiunii revoluționare, care, ales prin voința unanimă în fruntea partidului și a țării, conduceți, cu aceeași înțelepciune și clarviziune, marele front al democrației și unității socialiste.Din magistrala cuvîntare pe care ați rostit-o în reprezentativul forum democratic am desprins idei și orientări de o excepțională valoare teoretică și practică, apte să sporească rodnicia eforturilor dedicate de întregul popor înfăptuirii obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.Mobilizați plenar de lnflăcăratele dumneavoastră chemări patriotice, vă raportăm, mult iubite și stimate conducător, că sucevenii dedică celui de-al III-lea Congres al Frontului Democrației șl Unității Socialiste și Conferinței pe țară a Organizației Democrației și Unității Socialiste noi fapte de muncă in toate domeniile de activitate, punînd un accent deo

• Expresie vie, elocventă a înaltei prețuiri pe care întregul nostru popor 
o nutrește față de cel mai iubit fiu al său

• Hotărîre fermă de a întări continuu democrația noastră muncitorească, 
revoluționară — cadru larg de participare nemijlocită a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, la conducerea treburilor țării, de afirmare multi
laterală a personalității umane

• Angajament unanim al oamenilor muncii de a înfăptui neabătut luminosul 
Program al partidului, hotărîrile Congresului al XIII-lea al P.C.R.

sebit pe sporirea eficienței economice, întărirea regimului de economii, a spiritului de angajare, răspundere, ordine și disciplină.în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR DIN ROMANIA se spune : Gînd din gindul fiecărui om al muncii, vă exprimăm profunda noastră recunoștință, nețărmuritul respect pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru țară și popor, pentru patosul revoluționar și fierbintele patriotism cu care acționați pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Răspunzînd cu însuflețire vibrantelor dumneavoastră chemări, sindicatele se angajează solemn ca, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, să militeze pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an, asigurind în acest fel realizarea în bune condiții.a actualului cincinal, spre a se pune astfel o bază trainică trecerii cu succes la cel de-al VIII-lea plan cincinal de dezvoltare economico-socială a României. Organele și organizațiile sindicale vor acționa cu întreaga capacitate organizatorică și politico-educa- tivă pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la realizarea planului producției fizice, a cerințelor privind sporirea producției de cărbune, țiței, energie electrică, creșterea susținută a productivității muncii și a eficientei economice, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, economisirea materiilor prime, materialelor, energiei și combustibililor, pentru realizarea la timp și de bună calitate și competitivitate a producției de export.Asigurîndu-vă încă o dată, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea nestrămutată de a face totul pentru transpunerea neabătută în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor vă roagă să primiți din partea tuturor membrilor de sindicat din țara noastră cele mai călduroase urări de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă, pentru a conduce destinele patriei spre piscurile luminoase ale comunismului.în aceste momente de adîncă trăire patriotică, ne exprimăm deplina satisfacție și totala adeziune la hotărîrea unanimă a înaltului forum al democrației noastre socialiste privind realegerea dumneavoastră, mult stimațe tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit șl prețuit fiu al poporului, ca președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste. hotărîre care consfințește dragostea fierbinte cu care vă înconjoară întreaga noastră națiune socialistă, voința nestrămutată a tuturor fiilor patriei de a ne conduce cu strălucire destinele spre cele mai înalte culmi de progres șl civilizație. se subliniază în telegrama adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R,Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Ialomița raportează că, beneficiind de roadele politicii științifice a Partidului Comunist Român. au transformat radical acest colt de țară, care astăzi se prezintă cu orașe și sate mereu mai in

floritoare, cu o industrie tînără și modernă, cu o agricultură care s-a dezvoltat intensiv, care realizează an de an producții tot mai mari. Toate acestea au contribuit la creșterea substanțială a nivelului de trai material și spiritual al locuitorilor de pe aceste meleaguri, țelul suprem al politicii partidului fiind omul, ridicarea permanentă a gradului său de cultură și civilizație.Noi, comuniștii, toți oamenii muncii din mănoasa cîmpie a Bărăganului ialomițean, puternic mobilizați de magistrala dumneavoastră expunere prezentată Congresului al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că ne vom face pe deplin datoria în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal. pentru transpunerea neabătută în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului — grandios program de muncă și luptă al poporului român de e- dificare cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.însuflețiți de cele mai alese sentimente de profund respect, înaltă stimă. aleasă prețuire și fierbinte recunoștință, comuniștii, întregul activ al 
COMITETULUI PENTRU PROBLE
MELE CONSILIILOR POPULARE exprimă din adîncul inimilor. în deplină unitate cu întregul partid și popor, nemărginita satisfacție și bucurie și vă adresează calde felicitări pentru realegerea dumneavoas

tră în înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste.în aceste zile de puternică efervescență politică și socială, cu semnificații deosebite în afirmarea deplinei noastre democrații muncitorești, revoluționare, ne reafirmăm cu toată convingerea deplina adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, elaborată și înfăptuită sub nemijlocita și clarvăzătoarea dumneavoastră conducere.Puternic mobilizați de indicațiile șl orientările cuprinse în magistrala cuvîntare rostită de dumneavoastră la cel de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, de exemplul personal de muncă neobosită și spirit revoluționar pe care ni-1 dați în permanentă, vom acționa cu toată hotărîrea, priceperea și abnegația pentru a spori contribuția consiliilor populare la marile înfăptuiri care încununează epoca pe care o trăim, denumită pe drept cu- vînt „Epoca Nicolae Ceaușescu".Desfășurarea lucrărilor celui mal reprezentativ forum al democrației noastre muncitorești, revoluționare ne oferă minunatul prilej ca, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Vaslui, să vă adresăm, iubite conducător, recunoștința noastră fierbinte pentru înaltul spirit științific și profundul devotament patriotic cu care conduceți poporul român, se arată în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
VASLUI AL P.C.R.Magistrala expunere prezentată de dumneavoastră Congresului al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste se constituie într-o contribuție de preț la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare contemporane.Reinvestirea dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, In înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, act de voință națională, constituie recunoașterea deplină a rolului fundamental pe care îl aveți în elaborarea și promovarea politicii partidului.Vă încredințăm, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort și vom îndeplini fără preget mărețele obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste.întregul COLECTIV DE OAMENI AI MUNCII DIN ÎNTREPRINDEREA 
„VULCAN" a urmărit cu viu interes și satisfacție lucrările celui de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste. încercăm o puternică mindrie pentru analiza amplă șl profundă făcută magistral de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, la acest forum al democrației noastre.Ctitor al României moderne și prospere, om politic stimat, iubit și respectat de întregul popor, dotat cu alese virtuți, călit în focul luptelor revoluționare pentru libertatea și fericirea neamului românesc, ați pus la temelia construirii societății socialiste românești principii noi, superioare izvorîte din aplicarea creatoare la realitățile românești a tezelor materialismului dialectic șl istoric, acționați cu clarviziune și cutezanță pentru triumful cauzei so

cialismului, pentru promovarea unui climat de pace, prietenie și înțelegere între popoare.Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că puternicul detașament al clasei muncitoare din întreprinderea „Vulcan" București își va intensifica eforturile pentru a dovedi prin fapte dragostea și atașamentul profund față de partid și politica sa înțeleaptă.Ne angajăm să realizăm în mod exemplar sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a prevederilor programului de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei pe perioada 1985—1990, contribuind la dotarea economiei naționale cu utilaje energetice în cantități sporite și cu parametri tehnici la nivel mondial.Comuniștii, toți locuitorii județului Brașov, români, maghiari și germani, au urmărit cu viu interes și deplină satisfacție importanta cuvîntare pe care ați rostit-o la Congresul al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste, al cărei conținut bogat de idei, teze și orientări programatice reflectă încă o dată in modul cel mai elocvent originalitatea gindirii dumneavoastră social- politice profund înnoitoare, se spune în telegrama adresată de CONSI
LIUL JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
F.D.U.S.Vă rugăm să primiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai respectuoase și călduroase felicitări, pornite din adîncul inimilor noastre, pentru realegerea dumneavoastră în înalta funcție de pre

ședinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, actul de voință al tuturor fiilor patriei.Identificîndu-vă cu generoasele năzuințe de progres și pace ale poporului nostru, ați desfășurat și desfășurați o intensă și exemplară activitate internațională, care v-a consacrat ca una dintre cele mai ilustre personalități ale lumii contemporane.în numele tuturor organizațiilor componente ale F.D.U.S., al tuturor locuitorilor județului Brașov, fără deosebire de naționalitate, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru transpunerea in viață a prețioaselor orientări și indicații cuprinse în magistrala dumneavoastră cuvîntare rostită la Congresul al III-lea al celui mai larg și reprezentativ forum al democrației noastre socialiste.Oamenii muncii din MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE își exprimă din adîncul inimii marea bucurie prilejuită de realegerea dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, act politic de voință unanimă a comuniștilor, a întregului nostru popor, garanție a înfăptuirii neabătute a mărețelor obiective ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România.în cele două decenii de cînd vă aflați în fruntea partidului șl statului, participarea României la viața internațională a dobîndit noi și ample dimensiuni. Angrenarea intensă și mereu crescîndă a țării în circuitul mondial de valori materiale și spirituale, amplificarea relațiilor sale politico-diplomatice, prezența larg remarcată și tot mal activă in organizațiile internaționale, sporirea la cote nicicînd cunoscute a contribuției concrete, teoretice și practice, la soluționarea complexelor probleme ale epocii contemporane, toate acestea sînt indisolubil legate de prodigioasa dumneavoastră contribuție, de neobosita activitate pe care o desfășurați în slujba independenței și suveranității patriei, a asigurării păcii și securității internaționale, a instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru o viață liberă șl independentă a tuturor popoarelor lumii.Dorim să folosim și această ocazie pentru a ne angaja in fața dumneavoastră că vom răspunde cu înaltă conștiință revoluționară, patriotică, tuturor sarcinilor ce decurg din transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a obiectivelor politicii externe a partidului șl statului nostru, de a face din slujirea cu abnegație a patriei, partidului șt poporului rațiunea întregii noastre activități.în aceste momente de puternic entuziasm șl profundă angajare patriotică, de afirmare a unității de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului, comuniștii, toți locuitorii județului își exprimă sentimentele de vie satisfacție și puternică bucurie față de realegerea dumneavoastră în fruntea celui mai 

reprezentativ organism democratic — Frontul Democrației și Unității Socialiste — se arată in telegrama adresată de CONSILIUL JUDEȚEAN 
GIURGIU AL F.D.U.S.Crearea și perfecționarea continuă a cadrului instituțional al democrației noastre socialiste reprezintă rodul strălucit al gindirii dumneavoastră profund revoluționare și originale.Magistrala cuvîntare rostită de dumneavoastră la Congresul al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste constituie pentru toți oamenii muncii din județul Giurgiu un amplu și mobilizator program de acțiune.Exprimîndu-ne sentimentele de profundă dragoste și nețărmurită recunoștință față de Partidul Comunist Român, față de dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru sporirea contribuției noastre în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste la înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din istoricele documente ale Congresului al XIII- lea al partidului.Tinerii de pe acest plai moldav, încărcat de istorie, au urmărit, asemenea întregii noastre națiuni, cu nespusă emoție lucrările celui de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste — se spune în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN NEAMȚ 
AL U.T.C.Magistrala dumneavoastră cuvîntare, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, prietenul cel mal 

apropiat al tineretului, ctitor al noului destin al patriei, reprezintă pentru noi, tinerii, un document de inestimabilă valqare teoretică și practică.Cinstind cu adîncă recunoștință și profundă mindrie patriotică prodigioasa activitate desfășurată de dumneavoastră, dăm o înaltă apreciere contribuției hotărîtoare, de o excepțională însemnătate pe care o aveți în elaborarea și fundamentarea științifică, realistă, în spiritul cutezanței revoluționare, a întregii politici interne și externe a partidului șl statului nostru.Ne angajăm că, puternic însuflețiți de luminoasele perspective prefigurate în documentele celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, vom acționa, cu toată energia și cu tot romantismul revoluționar care ne caracterizează, pentru a răspunde prin fapte demne de muncă minunatelor condiții ce le avem create pentru Învățătură și afirmare, muncă și viață, că vom face totul pentru creșterea continuă a contribuției noastre în opera de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei noastre — Republica Socialistă România, pentru întîmpinarea Congresului al XII-lea al Uniunii Tineretului Comunist cu noi și importante realizări.în acest moment sărbătoresc al realegerii dumneavoastră în Înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, expresie a unității de monolit a întregului popor în jurul partidului, lngăduiți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm din adîncul inimilor cele mai calde felicitări, se arată in telegrama adresată de CONSILIUL 
JUDEȚEAN CALARAȘI AL F.D.U.S.Ne exprimăm cu Însuflețire entuziasta adeziune față de magistrala dumneavoastră cuvîntare prezentată Congresului al III-lea al F.D.U.S., care se constituie intr-un adevărat program de acțiune pentru stimularea și afirmarea tot mai puternică a cadrului democratic de participare a tuturor cetățenilor patriei la conducerea vieții economico-sociale.Grațid politicii înțelepte a partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor tării, județul Călărași cunoaște o dezvoltare fără precedent, beneficiind de o industrie aflată in plin proces de dezvoltare și afirmare, de o agricultură modernă, puternic racordată la cerințele și exigențele noii revoluții agrare.Puternic însuflețiți de Istoricele documente ale Congresului al XIII- lea al partidului, de hotărîrile adoptate de marele forum democratic al tării, răspunzînd vibrantelor dumneavoastră îndemnuri, toți locuitorii județului Călărași se angajează ca, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să facă totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe anul 1985, pentru pregătirea temeinică și înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în cincinalul 1986—1990.Comuniștii, toti cei ce muncesc pe tărîmul științei și tehnologiei au 

primit cu fierbinte interes magistrala cuvîntare pe care ați adresat-o celui de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, document politic de uriașă cuprindere și forță analitică, pe care sintem îndreptățiți să-1 înscriem, alături de Raportul prezentat Congresului al XIII-lea al partidului, intre cărțile de căpătîi pe care, vi le datorăm și care ne călăuzesc întreaga muncă și viață in anii glorioasei epoci ce poartă cu mindrie numele dumneavoastră iubit — se arată in telegrama CONSILIU
LUI NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA 
ȘI TEHNOLOGIE.Purtăm în cuget și inimă indicațiile și îndemnurile dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu conștiința marilor răspunderi ce ne revin în lumina încrederii statornice pe care o arătați științei, rolului ei în înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea cu privire la telurile și căile dezvoltării eco- nomico-sociale a patriei în cincinalul 1986—1990 și în orizontul trecerii în următorul secol. Sub îndrumarea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent conducător al întregii activități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de promovare a progresului tehnic în patria noastră, nu vom precupeți nici un efort spre a asigura îndeplinirea exemplară a planului pe anul in curs, spre a aduce o contribuție sporită la lupta desfășurată în toate sectoarele de activitate pentru mai multă energie, pentru realizarea ritmică, la un înalt nivel de calitate, a sarcinilor de producție, pentru a 

pune baze trainice următorului cincinal.Membrii organizației democrației și unității socialiste din ÎNTRE
PRINDEREA „ARTA TEXTILA" 
DIN TIMIȘOARA, alături de toți oamenii muncii din județul Timiș, într-o deplină unitate de voință și acțiune, participă, alături de comuniști, cu sentimente de angajare responsabilă la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, în primul rind la efortul general pentru îndeplinirea în bune condiții a planului pe 1985 și pregătirea unor baze temeinice pentru cincinalul viitor.Conștienți de rolul incomensurabil al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitor al prosperității șl demnității României, personalitate politică de imens prestigiu internațional, simbol și stegar al păcii, prieteniei și independenței pe toate meridianele lumii, ne exprimăm adeziunea deplină și sinceră la realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, spre binele șl gloria națiunii noastre, garanția sigură a mersului înainte al României pe drumul luminos al comunismului.însuflețiți de cele mai alese sentimente de fierbinte dragoste, respect și nemărginită prețuire, comuniștii, toți locuitorii străbunelor meleaguri vrîncene, într-o deplină unitate de gînd și faptă, își exprimă, din adîncul inimii, adeziunea totală la tezele șl ideile de excepțională valoare teoretică și practică din magistrala expunere prezentată de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de la tribuna Congresului ai III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste — se spune în telegrama adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R. și 
CONSILIUL JUDEȚEAN AL F.D.U.S.Cu profundă și legitimă mindrie patriotică dăm glas recunoștinței nețărmurite pentru marile prefaceri care au avut loc în județul Vran- cea în cei peste 40 de ani de libertate și, în mod deosebit, în perioada marcată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, etapa celor mai grandioase ctitorii pe pămîntul patriei, denumită cu justificat temei „Epoca Ceaușescu".împreună cu toți fiii țării, oamenii muncii, toți locuitorii acestei înfloritoare vetre de țară dau expresie adeziunii unanime față de realegerea dumneavoastră in inalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, chezășie sigură a înfăptuirii întocmai a marilor obiective stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.Vă încredințăm că, urmînd ferm minunatul dumneavoastră exemplu de dăruire comunistă și pasiune revoluționară, vom acționa cu toată energia pentru a transpune în viată orientările formulate în marele forum al democrației socialiste, revoluționare, întărind tot mai mult rolul conducător al organelor- și organizațiilor de partid, sporind contri

buția organizațiilor componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că organizația județeană de partid, organizația județeană a Frontului Democrației și Unității Socialiste, toți cei care trăiesc și muncesc in Vran- cea vor acționa cu abnegație și devotament pentru propășirea continuă a României socialiste și înălțarea ei pe culmile civilizației socialiste și comuniste.Cadrele didactice, studenții și cursanții ACADEMIEI „ȘTEFAN 
GHEORGHIU", asemenea Întregului nostru popor, au urmărit cu deosebit interes desfășurarea lucrărilor celui de-al III-lea Congres ai Frontului Democrației și Unității Socialiste și ale celei de-a Il-a Conferințe pe țară a Organizației Democrației Socialiste, largi forumuri ale democra- . ției noastre socialiste, expresii de înalt nivel ale unității Întregului popor in jurul partidului, momente politice de o mare însemnătate în viața poporului, in măreața operă de înfăptuire a Programului partidului, de înaintare a României pe calea progresului și civilizației socialiste. Magistrala expunere prezentată de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al clasei muncitoare, al poporului român, document de o deosebită valoare teoretică și practică, în care regăsim, într-o admirabilă sinteză, profund științifică, esența democrației noastre socialiste, perspectivele dezvoltării ei în toate domeniile — ne mobilizează și înflăcărează în activitatea ce o desfășurăm pentru traducerea in viață a îndemnurilor de a ridica pe noi trepte, calitativ superioare, munca de formare a cadrelor de partid, de stat, ale organizațiilor de masă și obștești, în spiritul înaltelor exigențe ideologice, al fermității și combativității revoluționare.în numele comuniștilor, al celorlalți oameni ai muncii, vă rugăm să permiteți a ne exprima întreaga bucurie și adeziune la hotărîrea Congresului al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste și a celei de-a doua Conferințe pe țară a Organizației Democrației și Unității Socialiste cu privire la realegerea dumneavoastră — cel mai iubit și devotat fiu al națiunii noastre. patriot înflăcărat și neobosit pentru afirmarea liberă și independentă a patriei noastre, eminentă personalitate a vieții politice contemporane — in funcția de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste — se spune in telegrama COMITETULUI DE STAT AL 
PLANIFICĂRII.Vă asigurăm că oamenii muncii din Comitetul de Stat al Planificării vor face totul ca mărețele și în- suflețitoarele proiecte marcate pregnant de forța novatoare a gindirii dumneavoastră să devină faptă și vă încredințăm că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea cu succes a istoricelor obiective de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei noastre, prefigurate magistral în documentele celui de-al XIII-lea Congres al partidului.în numele tuturor fiilor țării care-și fac datoria sub drapelele oștirii, Consiliul de conducere al 
MINISTERULUI APĂRĂRII NA
ȚIONALE își expriipă. cu sentimente de aleasă și legitimă mindrie patriotică, bucuria nețărmurită pentru realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al celui mai larg și reprezentativ organism democratic al României socialiste — ■ Frontul Democrației și Unității Socialiste, în expunerea de aleasă ținută științifică pe care ați rostit-o de la tribuna celui de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste. asemenea întregului nostru popor, personalul armatei vede un document de covîrșitoare valoare, un cuprinzător program, ale cărui idei și teze de excepțională însemnătate teoretică și practică îmbogățesc patrimoniul gindirii șl practicii revoluționare privind căile și metodele angajării plenare a maselor largi populare la soluționarea problemelor progresului economic, social-politic și spiritual al tării.Vă raportăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că. acțio- nind în spiritul doctrinei militare naționale, al cărei strălucit fondator sînteți, vom munci cu dăruire, competență și răspundere comunistă pentru creșterea capacității combative a unităților și marilor unități, dobîndirea unei noi calități, superioare în toate domeniile vieții ostășești, pentru formarea de militari temeinic pregătiți, cu o înaltă conștiință politică, devotați fără margini poporului și partidului, gata in orice moment, la ordinele patriei, ale dumneavoastră, să apere cu bărbăție, împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare, integritatea teritorială, independenta și suveranitatea Republicii Socialiste România.Cei aproape 145 mii de membri ai 
ORGANIZAȚIEI DEMOCRAȚIEI ȘI 
UNITĂȚII SOCIALISTE DIN JUDE
ȚUL BACĂU, alături de toți oamenii muncii din țara noastră, au urmărit cu multă atenție și adîncă însuflețire întreaga desfășurare a lucrărilor Congresului al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste, » magistrala dumneavoastră expunere la acest mare forum al democrației noastre.înmănunchlnd în aceste rînduri cele mai alese gînduri de înaltă prețuire și profundă recunoștință pentru neobosita și strălucita dumneavoastră activitate desfășurată în fruntea partidului și a țării, vă aducem un respectuos omagiu și vă exprimăm întreaga gratitudine pentru ceea ce faceți spre progresul necontenit al României socialiste.Exprimind asentimentul tuturor membrilor Organizației Democrației și Unității Socialiste din județul Bacău, ne alăturăm adeziunii unanime a întregului popor la realegerea dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în înalta funcție de președinte al acestui cuprinzător și reprezentant organism democratic care este F.D.U.S.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI ETĂȚII SOCIALISTE
Biroul Executiv

al Consiliului National al Frontului
Democrației si Unității Socialiste• • •
PREȘEDINTELE FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
PRIM-VTCEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI 

NAȚIONAL AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI 
UN IT AȚII SOCIALISTE — Manea Mănescu.

VICEPREȘEDINȚI AI CONSILIULUI NAȚIO
NAL : Tamara Maria Dobrin, președinte al Birou
lui Executiv, Constantin Arseni. Andrei Neagu, 
Eduard Eisenburger, Ana Mureșan, Constantin 
Niță, Iosif Uglar.

SECRETARI AI CONSILIULUI NAȚIONAL: 
Ion Catrinescu, Ion Sîrbu, Emilia Sonea.

MEMBRI : Radu Beligan, Maria Bobu, Nicolae 
Călinoiu. Nicu Ceaușescu, Mihai Gere, Ion Ursu, 
Doina Benea. Nicolae Giosan, Ilie Ceaușescu, 
Gherghina Ionescu. Ion Irimescu. Vasile Marin, 
Dumitru Radu Popescu, Poliana Cristescu, Tudor 
Mohora, Ion Mitran, Rodica Paraschiva Vilcu.

Plenara Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste

-a

Consiliul Național
al Frontului Democrației si Unității

■> J ■>
Socialiste

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, au avut loc, vineri, 8 februarie, lucrările primei plenare a Consiliului Național al Frontului Demoerației și Unității Socialiste.Plenara a aprobat în unanimitate următoarea ordine de zi,:1. Alegerea Biroului Executiv al

Consiliului National al Frontului Democrației și Unității Socialiste.2. Probleme legate de pregătirea alegerilor de deptitati pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare.Plenara a aprobat, în unanimitate, ca Biroul Executiv al Consiliului Național al F.D.U.S. să fie alcătuit din 29 membri.Supuse votului, propunerile nominale pentru întregul Birou Executiv au fost aprobate in unanimitate.Biroul Executiv a fost imputerni-

cit să întocmească programul de activitate al Consiliului National, să ia toate măsurile pentru buna pregătire a alegerilor de deputati. să acționeze in vederea bunei organizări și desfășurări a acestora.în încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat membrilor Biroului Executiv. întregului Consiliu Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste succes deplin și rezultate cit mal bune in îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce Ie revin.
Din partea Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân : NICOLAE CEAUȘESCU, Elena Ceausescu. Iosif Banc, Emil’ Bobu, Constantin Oascălescu,Ludovic Fazeka's. Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Gheorghe Radulescu. Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, Leonard Constantin, Marin Enache, Petru Enache, Maria Ghițulică, Nicolae, Giosan, Șuzana Gâdea, loachim Moga, Elena Nae. Cornel Pacoste, Ion Radu, Ion Stoian, . Gheorghe Stoica, Iosif Szasz. Ion jUrsu. Richard. Winter. Silviu Curticeanu, Constantin Radu, Ion Pope^vu-Puturi. Tamara Maria Dobrih. Iosif Uglar. Ion Catrinescu. Ion Sirbu. Emilia Sonea, Constantin Mi tea, Ecaterina Tucă.

Din partea Uniunii Generale 
a Sindicatelor : Lina Ciobanu, Floarea Bucur. Ștefan Câlinfescu, Maria Ciocan. Nicolae Fierea, Ruxandra Maria Ilie. Gherghina Ionescu. Ștefan Korodi, Maria Mei- loiu, Mihail Munteanu. Constantin Nită, Gheorghe Sanda, Elena Stă- nescu, Ion Tudor, Dobrița Țigăran.

Din partea Uniunii Tineretu
lui Comunist : Nicu Ceaușescu, Constantin Andrei. Ion Barbu. Elena Ciocan. Veronica Cornea, Mariana Diaconescu. Dinu Drăgan, Floricica Dumitru. Ana Ferencz, Gabriel Ma- lion, Gabriela Mihaela Muntean, Florea Voinea.

Din partea Uniunii Asocia
țiilor. Studenților Comuniști : Tudor Mohora, Mihaela Clamba, Ani Matei, Cristian Niculescu, Daniela Tarniță.

Din partea Organizației Pio
nierilor : Poliana Cristescu, Elena Blăjan, Diana Căpățînă, Dănuț Cerbu, Rodica Costache, Iulian Ghițescu, Constanța Niculescu, Oscar SziJke.

Din partea Consiliului Na
țional ai Femeilor : Ana Mureșan, Maria Bobu. Ioana-Maria Mateescu Boiba. Letiția Brindeseu. Sofia Ciobanu, Alexandrina Diaconescu, Maria- Eugenia Groza, Valeria Grozavii. Stefania Ionescu. Diamanta Laudoniu. Eugenia Măndița, Ana-Maria Munteanu. Ioana Păun. Olimpia Solomo- nescu. Sabina Stoia.

Din partea Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție : Marin Vasile, Dumitra Birsan, Ștefan Burghelea. Sofica Iremeneanu, Bela Cseresnyes, Dinu ianiluc. Aurelian Gubandru, Geor- eta Ofirea, Vasilica Spinu. Ana zegedi, Cornelia Tâulescu, Viorica omac.

Din partea Uniunii Centrale 
Cooperativelor Meșteșuge

ști : Petre Dănică, Doina Ciu- i. Arșeneta Duțulescu. Elena Ene, (a Horșia, Floare Jivoi.
3in partea Uniunii Centrale 
Cooperativelor de Producție,

Achiziții și Desfacere a Mărfu
rilor : Paul Niculescu, Georgeta David, Doina I. Ene, Floarea Glodan, Constantin Herăscu, Ion Rădulescu.

Din partea Consiliului Oa
menilor Muncii de Naționalitate 
Maghiară : Mihai Gere, Irir.a Birta, Czege Alexandru, Demeny Lud<>vic, Iuliu Fejes, Hajdu Victor Gyozo, Molnar Hajnălka Ileana.

Din partea Consiliului Oa
menilor Muncii de Naționalita
te Germană : Eduard Eisenbur* ger. Ernest Breitenstein. Hș'dwisa- Mafga'reta Hausse?,’ Adalbert’ Mitlitz.

Din partea Asociației Oame
nilor de Știință : Nicolae Victor Teodorescu, loan Anton, Viorel Barbu. Maria Ionescu, Nicu George Ionescu. Rodica Paraschiva Vilcu, Radu Voinea.

Din partea Consiliului Națio
nal al Inginerilor și Tehnicieni
lor : Mihail Florescu, Iosif Bercia, lancu Drăgan, Lucia Roșea, Rodica Stoica.

Din partea Uniunii Scriito
rilor : Dumitru • Radu Popescu, Alexandru Bălăci. Mihai Beniuc, Ion. Ilobana, Letay Lajos, Violeta Zamfi- rescu.

Din partea Consiliului Ziariș
tilor : Ion Mitran, Maria Costache, Alexandru Ionescu, Ana Bretz, Adrian Păunescu, Szilagyi Dez.ideriu.

Din partea Ministerului 
Apărării Naționale : Constantin Olteanu, Constantin Anghel. Constantin Călinoiu. Dumitru Catană, Ilie Ceaușescu, Mihai Chițgc. Florea Cirneanu. Ion Geoană, Petre Ilie, loan Mihalcea. Vasile Milea, Victor Militaru, Constantin Oprițâ, George Petre. Dumitru Velicu.

Din partea Ministerului de 
Interne George Homoștean, Gheorghe Dănescu. Constantin Nulă, Tudor Postelnicu, Iulian Vlad.

Din partea altor organizații 
componente ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste : Haralambie Alexa, Antal Jakab, Teoctist Arăpașu. Radu Beligau, Pavel Bochian, Elisabeta Bostan, Mihai Bufeă, Marius Butunoiu, Nicolae Călinoiu. Chirp Savici Chiprian. Veronica Ciobâriete, Ion Cirje, Maria Constantina Cocea (Dina Cocea). Monica Cojan, Teodora Coman, Vasile Costin. Nicolae Corneanu, Nicolae Dra'gason, Cornel Dumitrescu. Erdbs Paul. Sanda Ghimpu. Theodor Grigoriu. Dan Hatmanu. Mihai Hușanu, Constanța lacob, Ilie A. Ilie, loan Irimescu, Constantin Jugurică, Albert Klein, Kovacs Lajos, Sebastian Krăuter, Meliton Lazarovici, Cezar Lăzărescu, Maria Loghin, Lia Manoliu, Vladimir Ioan Marcovici. Gheorghe Mar- eu, Dirayr Mardichian, Elena Mihai,

Vasile Mincu, Eugen Mirza, Justin Moisescu, Eugenia Moldovan, Ioan Morariu. Rosen Moses. Nagy Gyula, Aurelian Neacșu, Andrei Neagu, Papp Laszlo, Antonie Plămădeală, Dumitru Popa, Ion Popescu-Gopo, Valentin Popovici, Ioan Robu. Victor Sabini, Doina Savestru. Polixenia Savu, Mehmed lacub Septar, Sze- derssy Paul. Vasile Tomescu. Ion Tutovea-nu, Cornel Țăranu, Marin Voiculescu, Nestor Vornicescu, Gheorghe Zaharia,
Din partea Organizației De

mocrației și Unității Socialiste : Rodica Angelescu, Ștefan Anghel, Constantin Arieni, Constantin Baltă, Ton Bădiiîescu, Maria Băloiu. Doina Benea. Mircea Eugen Bianu, Csaszar Ludovic, Lucia Dobre, Viorica Drăgan, Victor Drăguțan, Gheorghe Fo- dor, Ecaterina Ghiță, Aurică Ilie, Ioan Lungu, Erika Maricuța, Sorin Mihălțan, Cătălina Nițescu. Maria Nițu, Paifi Ștefan, Cornel Rusu, Aurică Toma, Alexandru Trăilescu, Georgeta Vangu.
Din partea organizațiilor ju

dețene ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste : ALBA : loan Heroiu. Maria lancu, Emil Mărginean. Raveca Rațiu, Gavrila Rusu ; ARAD : Constantin Benea, Silvius Rodiei, Ileana Bucu- resCu. Valentin Laub. Salviria Marchiș. Paraschiva Minzat : ARGEȘ : Petre Nicu Albușel. Gheorghe Catană, Ion Chiriță. Nicolae Matea, Marina Pandrea, Nicolae Gh. Poro- jăn-, Georgeta Șerban : BACĂU : Elena Budăeș, Vochita Iordache, Săndica Moise. Ana Nedelcu. Mircea Refec, Florența Șeica, Dorica Vlad; BIHOR : Eva Maria Bodnar, Cornel Ghiurco, Gheorghe Gomboș. Paulina Elena Mircea. Gheorghina Moldovan. Ana Săndulescu. Vaier Tulea : BISTRIȚ A-NĂSĂUD : Vasile Codău. Ileana Hobîncă. Victoria Rusu, Susana Saivan ; BOTOȘANI : Lucia Huțanu, Radu lacob. Nicolae Nită. Viorica Olariii. Viceslav Popescu. Domnica Toma : BRAȘOV : Maria Cebuc, Marin Dringă. Nicolae Flinta.șu, loan Ganea. Dumitru Gri- gorescu. Hildegard-Reghina Hărmă- nean. Ingrid Gerda Paliko. Gheorghe Rizea : BRĂILA : Ion Balaban. Vasile Calin. Marioara Istrate. Ștefan Nită. Constanța Turcu ; BUZĂU : Nicolae Beteringhe. Filomela Bodea, Ioana Drăgan. Tudorache Ivan, Gheorghe Mazîlu, Sofia Zamfir ; CARAȘ-SEVERIN : Elena Ani. Maria Dup. Elisabeta Lămpi. Adriana Petrie. Dănilă Pirvu. Mihai Todor ; CĂLĂRAȘI : Elena Chiriță, Nedelcu Ene. Octavian Movilaru, Viorica Emilia Nicola, Mircea Radu CLUJ: Ana Brustur, loan Cărăian. Nicolae Cherteș. Maria Cristian. Ștefan Ha- rasz, Marian Jucan. Dumitru Mariea, Constanța Neciu ; CONSTANȚA : Teodora Avram. Mariana Botina, Ion Constantin. Maria Focea, Vasile Isai. loan Mușat, Nicolae Oorea, Georgel Tudorache ; COVASNA : Bucur Garcea, Iuliu Musat. Sara Santa. Maria Stanciu : DÎMBOVIȚA: Elena I. Bădoiu. Gica Chiru. Floarea I. Dragul eseu, Ion Trandafir. Gheorghe D. Vasile ; DOLJ : Ion Amără- zeanu. Maria Băică. Ion Chilom, Virginia Crețti. Tiberiti Gorel Greblă, Florian Ionescu, Constanța Iustulin,

Floarea Petrescu, Gheorghe Strinoiu; GALAȚI : Ion Bulgaru, Silvia Cojo- cariu. Cornelia Elena Epure, Ion Foțache, Georgeta Fusarii. Petru Ivan, Costică Zănoăgă ; GIURGIU : Nicu Mirea. Dumitra Tilici. Ion Tunarii. Tincuța Ungureanu, Florea Urdea ; GOR.T : Ioana Drumen, Tudur Florică. Lidia Roșoga, Ion Sbirnaure, Margareta Udriștoiu ; HARGHITA : Ecaterina Brise, loan Chitic, Fiistos Maria. Ioan Suciu ; HUNEDOARA : Nicolae Buci uman, Margareta Dănilă, Floarea pirvan, Violeta Dumitru, Constantin Lupu- lescu, Maria Mitrofan, Aurora Mirza, Nicolae Petru Oargă : IALOMIȚA : Petru Bîrlean, Constanța Czerwin- schi. Floarea ten eseu, Elena Năstase, Stan Nucă. Ion Spătărelu : IAȘI : Maria Chiriac, Ștefan Cojocaru. Ni- coleta Ferenț, Georgeta Găină, loan Grădinaru, Florian Ionescu; Elena Lozineanu, Rodica Popa. Maria Timpău; MARAMUREȘ : Marius Cojocarii, Ioana Feher, Nicolae Griguța; Ioana Hrihorișan, Veronica Ileana Nicoleta Săplăcan, Arghir Vălenaș ; MEHEDINȚI: Ion Crăineanu, Eugenia Drâgolici, Maria Iacoboaei, Vasi- licâ Nechita. Teodor Pavelescu ; MUREȘ : loan Bănulici, Ana Maria Cocoș, Csizmas Mihail. Iustin Ene, Mihai Gingulescu, Maria Giurgiu, Angela Isăroiu, Maria Răducanu ; NEAMȚ : Anica Albii, Elena Albu, Mariana Beșleagă, Gheorghe Lețu, Elena Popa, loan Văcărescu : OLT : Gheorghe Bratu. Maria Drăguț, Elena Lungu, Tudorei Nițulescu. Ion Taifas, Constanta Zamfira : PRAHOVA : Sofia Andrei, Constanța Da- videscu, Elena Dumitrașcu, Elena Manolache,) Nicolae Oprea, Ioana Stanciu,- loan Teodorescu. Nicolae Ungureanu. Constantin Vlăsceanu ; SATU-MARE : Mirela Dutca, Rodica Fanea. Constantin Horobeț, Mihai Pop. Toth Emeric : SĂLAJ : Augustin Aluas, Constantin Dobres-t cu, Maria Pitică, Cleuța Vintilă ; SIBIU : Maria Căzăciuc, Victor Do- brin, Ioan Doros, Ioan Luca, Vasile Popa, Simion Scutea. Virgil Spătăceanu ; SUCEAVA : Vasile Albu, Cristina-Maria Caras, Iulia Dranca, Mineta Ianopol. Maria Prepeliță. Viorica Savu, Jenița Vornicii. Dumitru Zaharia : TELEORMAN : Florea Dide. Ancu Glăvan, Jenică Nedelcuță, Cornelia Nicolescu, Elisabeta Stătescti. Fănica Udma ; TIMIȘ : Lazăr Boleanțu, Ecaterina Giuchici. Solomie Giurgiu. Fiiomenia Iliescu. Ștefan Kohut, Aurica Oră- șeanu, Ioan Pavel. Vasile Henrich Pop : TURCEA : Ileana Colesnicen- cu. Ion Crăcjunescu. Maria Ivașcu, Grigore Manole ; VASLUI : Gheorghe Ciochină, Neculai Gentimir, Alexandrina Mocanii. Mihai Roșu, Anica Sposob ; VÎLCEA : Gheorghe Balășcuță, Vlăduț Brînzan, Gheorghe Iordache. Lucretia Matei. Dumitra Marin : VRANCEA : Elena Apostol, Nicu Braniște, Ana Ionită, Gică Rizea. Gâorgicâ Strat ; MUNICIPIUL BUCUREȘTI : Sema Adomniței, Aurelia Baron. Mariana Beliș, Vasilica Bîrleanu, Georgică Bratu, Florea Chiriac, Elena Constantinescu, Ruxandra Dulceață, Spiridon Fuioi-, Ion Gherman, Mircea Grigore, Ileana Taru, Ana Iliescu. Stela Ion, Gheor- ghița Ionescu, Septimiu Milea. Apostol Moise, Adriana Moraru, Ion Neacșu, Sergiu Nicolaescu, Ionel Oancea. Elisabeta Păsculete, Ion Popa, lovit Popescu, Elena Scrip- caru, Elena Tal, Ana Vancioda.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUILucrările celui de-al III-lea Congres a! Frontului Democrației 'și Unității Socialiste au fost reluate vineri, 8 februarie, în ședință plenară.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din cunducerea partidului și statului au fost întîmpinați de participânți cu deosebita căldură. Cei prezenți au aclamat îndelung, din inimă, pentru Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a societății noastre, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care și-a făcut din slujirea devotată a patriei și poporului țelul suprem al întregii sale activități revoluționare.Prima parte a lucrărilor a fost condusă de tovarășul Constantin Arseni.în cadrul dezbaterilor asupra problemelor înscrise pe ordinea, de zi au luat cuvîntul Gheorghe David, delegat al județului Neamț, Viorica Drăgan. delegat ăl județului Constanța. Horia Dumitru De- diu, delegat, al județului Galați, Gheorghe Banu, delegat al județului Dîmbovița. Maria Stanciu, delegat al județului Covasna, Nicolae Teodorescu, delegat al Asociației oamenilor de știință. Dezideriu Szilagyi, delegat al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, patriarhul Justin Moisescu, delegat al Bisericii Ortodoxe Române, Maria Liliana Huianu, delegat al județului Prahova, Nicolae Gavrilă, delegat al județului Buzău, Floarea Șerban Costache, delegat al județului Brăila. Petre Dănică, delegat al Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, Ernest Breitenstein, delegat al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, Vasile Tomescu, delegat al Uniunii compozitorilor și muzicologilor, Ion Cră- ciunescu, delegat al județului Tul- cea, Haralambie Alexa, delegat al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport.Lucrările au fost conduse, după pauză, de tovarășa Lină Ciobanu.In continuarea dezbaterilor au luat cuvîntul Constantin Arseni, delegat, al municipiului București, președintele Comitetului Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste, Florian ionescu. delegat ăl județului Dolj, Nicolae Petru Oargă, delegat al județului Hunedoara. Draga Atanasiu, delegat al municipiului București, Dinu Drăgan. delegat al Uniunii Tineretului Comunist. Salvina Marchiș, delegat al județului Arad. Iulian Dinu, delegat al județului Ialomița, Eu- gerfia Măndița, delegată a Consiliului Național al Femeilor, Dumitru Mariea, delegat al județului Cluj, Dragomir Stan, delegat al județului Călărași.Apreciind că in dezbaterile din plen, din comisii și din Conferința a tl-a pe tară a O.D.U.S., in cadrul cărora au luat cuvîntul 252 participanți, reprezentînd diferite domenii <Je activitate, au fost abordate cele mai importante probleme politice, economice, cultu- ral-științifice și sociale ce intră în sfera de preocupări ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, Congresul a hotărît sistarea discuțiilor.S-a trecut la adoptarea documentelor dezbătute de Congres.
Exprimind profunda adeziune 

față de Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la cel 
<le-al XIII-lea Congres al partidu
lui, Congresul F.D.U.S. a hotărit 
ca acest document programatic să 
constituie temelia politică a între
gii activități organizatorice si cul
tural-educative a Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.Congresul a aprobat, de asemenea, ca documente programatice ale activității F.D.U.S.: Directivele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea economicorsocială a României în cincinalul 1986—1990 și orientările de perspectivă pină în anul 2000 ; Programul-Directivă de dezvoltare economico-socială a României în profil teritorial in perioada 1986—1990 ; Programul-Directivă de .creștere a nivelului de trai și de ridicare continuă a calității vieții In perioada 1986—1990. De aseme

nea. a fost adoptată în unanimitate cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la deschiderea lucrărilor Congresului al III-lea al F.D.U.S. și s-a hotărit ca ideile și orientările cuprinse în acest document programatic să stea la baza întregii activități viitoare a Frontului Democrației și1 Unității Socialiste. a organizațiilor sale componente.Congresul a aprobat. In unanimitate, Raportul privind activitatea desfășurată și sarcipile ce revin Frontului Democrației și Unității Socialiste, organizațiilor componente, pentru Înfăptuirea hotăriri- lor 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 intre popoare.Au fost apoi aprobate Programul de- măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor generale de deputați in Marea Adunare Națională și consiliile populare ; Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste pentru alegerile generale de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare, precum și Rezoluția Congresului al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Trăind un moment de adincă semnificație politică, forumul suprem al democrației noastre muncitorești, revoluționare, a procedat la alegerea președintelui Frontului Democrației și Unității Socialiste.Luînd cuvintul, tovarășul Manea Mănescu a spus :
„Tovarăși și prieteni, 
îndeplinind dorința fierbinte a 

tuturor participanfilor la acest 
inalt forum, investiți cu mandatul 
întregii națiuni, îmi revine deose
bita onoare să propun realegerea, în 
înalta funcție de președinte al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Trăim sentimente de o deosebită 
satisfacție în acest înălțător mo
ment, in care realegem, in funcția 
de președinte al Frontului Demo
crației și. Unității Socialiste, pe cel 
mai iubit și stimat fiu al națiunii 
române,

erou al unui legendar popor de 
eroi, deschizător de orizonturi noi, 
de progres și civilizație socialistă, 
in istoria patriei noastre,

făclie vie și puternică a conștiin
ței noastre naționale, ce a strins in 
jurul său, intr-o unitate de granit, 
întregul nostru popor, ferm hotărit 
să-i urmeze cu credință nestrămu
tată. cuvîntul înțelept și fapta cu
tezătoare.

erudit ginditor umanist, mare pa
triot și tribun revoluționar, strălu
cit strateg al grandioasei opere de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în cea mai 
glorioasă epocă din întreaga exis
tență a României, inaugurată acum 
două decenii de Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Român, 

personalitate proeminentă a vieții 
politice internaționale, in care 
nețărmurita sa iubire de țară se îm
pletește firesc cu dăruirea sacră 
pentru pacea întregii omeniri, pen
tru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră,

genialul conducător al Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Supun votului dumneavoastră re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste".Propunerea a fost primită cu intensă bucurie și satisfacție, cu multă însuflețire și entuziasm.

Toți delegații au votat. într-o 
impresionantă unitate de cuget 
și simțire, realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU in funcția 
de președinte al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.Cei prezenți au reafirmat cu căldură sentimentele de nețărmurită dragoste, prețuire și recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul Înțelept și cutezător.

urmat cu credință de întregul popor, care călăuzește destinele țării, ale națiunii, pe drumul glorios, luminos, al libertății, independenței, demnității și progresului, al edificării noii orinduiri. In aceste clipe, Sala Palatului Republicii Socialiste Romania, martoră a unui nou eveniment de seamă, vibrează de puternice aplauze, urale și ovații.Făcîndu-se ecoul gmdurilor și simțămințelor împărtășite de miile de participanți la Congres, tovarășul Manea Mănescu a spus :
..Votul unanim, vibrantele acla

mații, bucuria, nețărmurM și entu
ziasmul puternic manifestate de 
dumheavbasifă. reprezeUKmti ai 
poporului român, in acest mare ‘to 
rum al democrației noastre mun
citorești, revoluționare, constituie 
suprema aprobare a istoricei inves
tituri, in deplin consens cu voința 
națională.

Declar solemn realegerea in func
ția de președinte al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

După datina străbună, vă spu
nem. mult iubite și stimate tova
rășe președinte, să ne trăiți intru 
mulți ani, spre binele patriei și fe
ricirea poporului român".Este urarea scumpă pe care delegații, toți cetățenii patriei, o adresează — și cu acest prilej deosebit — conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai stimat al poporului nostru, cu inima vibrind de o inaltă iubire de neam .și de țară, ctitorul celei mai strălucite epoci din istoria milenară a României. Cu înflăcărare, toți cei prezenți aclamă „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — la multi ani !“.In continuare a fost ales în unanimitate Consiliul Național allfron- tului Democrației și Unității Socialiste, alcătuit din 537 membri.

lntimpinat cu deosebită căldură 
și însuflețire, a luat cuvintul, in în
cheierea lucrărilor Congresului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, președintele Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste.Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu deosebită atenție și subliniată, în repetate rînduri, cu puternice aplauze, urale și ovații.S-a scandat îndelung pentru eroicul nostru partid comunist și secretarul său general, pentru minunatul popor român, constructor victorios al socialismului, pentru patria noastră liberă, demnă și înfloritoare, pentru triumful cauzei păcii, înțelegerii și colaborării între națiuni.Participanții au dat expresie voinței unanime de a milita cu toată energia pentru transpunerea neabătută in fapt a orientărilor și sarcinilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea hotă- ririlor adoptate de Congresul Frontului Democrației și Unității Socia-, liste, pentru înfăptuirea exemplară a. istoricelor obiective stabilite de înaltul forum al comuniștilor români. pentru înflorirea continuă a patriei, în deplină libertate și independență, pentru creșterea bunăstării, materiale și spirituale, a întregii națiuni.Prin importanța problemelor dezbătute și a documentelor adoptate, cel de-al III-lea Congres al F.D.U.S. se înscrie ca un eveniment major, cu largi semnificații în afirmarea democrației noastre muncitorești, revoluționare, ca un moment politic de mare însemnătate in ampla operă de înfăptuire a programului partidului de înaintare a României și a poporului ei pe calea progresului și civilizației socialiste.La sfîrșitul lucrărilor Congresului, miile de participanți au intonat vibrantul cîntec ,,E scris pe tricolor Unire" — Imnul Frontului Democrației și Unității Socialiste, care exprimă, cu mare forță sugestivă, coeziunea strînsă, indestructibilă, a întregului popor in jurul partidului, al secretarului său general, coeziune ce reprezintă forța motrice a înaintării țării noastre spre cea mai dreaptă și umană orinduire cunoscută în istorie — societatea comunistă.
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LOĂRHE CONGRESULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE
în numele membrilor Organizației Democrației și Unității Socialiste, al celorlalți oameni ai muncii de la întreprinderea de țevi din Roman, ca și din întregul județ Neamț, tovarășul Gheorghe David a dat glas gindurilor și sentimentelor de nețărmurită dragoste, înaltă prețuire și profundă recunoștință față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și devotat fiu al poporului, revoluționar consecvent și patriot înflăcărat, conducător încercat al partidului și statului, promotorul celor mai îndrăznețe aspirații către progres și civilizație, apărător al independenței și suveranității țării, militant neobosit pentru pace și înțelegere în întreaga lume.Raportînd Congresului rezultatele activității colectivului de muncă în care . își desfășoară activitatea, vorbitorul a arătat că la înfăptuirea lor o contribuție importantă au adus organizațiile de masă și obștești componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste care, unindu-și forțele și acționînd sub conducerea organizațiilor de partid, au mobilizat Întregul colectiv la înfăptuirea planurilor de producție, a programelor speciale de creștere a productivității muncii, reducerea consumului de materii prime, materiale, energie și combustibili, îmbunătățirea calității produselor.După ce s-a referit la experiența acumulată de Organizația Democrației și Unității Socialiste în unirea energiilor maselor largi în înfăptuirea politicii partidului și statului, la deficiențele care mai există, vorbitorul a spus: în viitor vom pune un accent mai mare pe acțiunile consacrate lărgirii orizontului de cunoaștere al maselor de oameni ai muncii, dezvoltării conștiinței socialiste și formării omului nou. De asemenea, „Tribuna democrației" va constitui unul din mijloacele eficiente în însușirea și respectarea legilor țării, de promovare a principiilor eticii și echității socialiste. Asigur Congresul, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că laminoriștii din Roman, toți oamenii muncii din județul Neamț vor acționa, strîns uniți în cadrul F.D.U.S., sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru aplicarea cu toată fermitatea a măsurilor ce vor fi adoptate la marele forum al democrației noastre muncitorești revoluționare.Expunerea prezentată Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, strălucit model de analiză și sinteză a drumului glorios străbătut de poporul român, sub conducerea partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate — a spus tovarășa Viorica Drăgan — evidențiază încă o dată, cu puterea faptelor, justețea politicii interne și internaționale a partidului și statului, creșterea continuă a rolului conducător al încercatului nostru partid comunist, largul democratism instaurat în toate domeniile vieții economice, politice și sociale, unitatea de monolit a întregii națiuni româiw, libere și independente. In .jji’tii partidului, al celui mal iubit fiu al poporului, marele ctitor al României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Referindu-se în continuare la importantele realizări obținute de oamenii muncii din industria și agricultura județului Constanța, la înfăptuirile de seamă dobindite în ridicarea nivelului de trai, material si spiritual, al celor ce muncesc pe aceste străvechi meleaguri românești, vorbitoarea a insistat asupra locului și rolului pe care le-au avut membrii O.D.U.S., asupra acțiunilor inițiate, în spiritul înaltelor exigențe formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul înțelept al partidului și statului nostru. Organizația județeană Constanța a Democrației și Unității Socialiste a desfășurat, în perioada care a trecut de la prima conferință pe țară a O.D.U.S., o intensă activitate poli- ttan-organizatorlcă pentru mobilizarea calor peste 100 000 de membri al săi la înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare economico- socială a județului, aducîndu-și o contribuție importantă la obținerea unor rezultate bune in întreaga activitate , economico-socială. Un loc central în munca acestor organizații l-au ocupat acțiunile pentru ridicarea ■ nivelului general de pregătire politico-ideologică și culturală, pentru educarea patriotică și revoluționară a tuturor membrilor săi.în continuare, vorbitoarea a spus : După cum rezultă din Directivele Congresului al XIII-lea al partidului ritmurile și dimensiunile dezvoltării economico-sociale a județului Constanța in cincinalul 1986— 1990 impun valorificarea superioară a întregului potențial material și uman, în așa fel încît. pînă în anul 1990, producția industrială să ajungă la aproape 50 miliarde lei. iar nivelul de dezvoltare și dotare edili- tar-gospodărească a localităților urbane și rurale să atingă cote superioare. Realizarea acestor obiective mobilizatoare deschide un vast cîmp de acțiune tuturor organizațiilor democrației și unității socialiste din județul nostru. Asigurăm conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că oamenii muncii din județul Constanța nu vor precupeți nici un efort pentru a face din transpunerea întocmai în viață a documentelor Congresului al XIII-lea al partidului și ale actualului Congres al F.D.U.S. programul nostru de muncă și de viață.După ce a exprimat deplina adeziune a oamenilor muncii din județul Galați față de documentele supuse dezbaterii celui de-al III-lea Congres al F.D.U.S. — documente care reflectă gîndirea profund novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. înflăcărat patriot și revoluționar. personalitate proeminentă a lumii contemporane — tovară- 

?ul Horia Dumitru Dediu a subliniat profunda satisfacție șl mîndria patriotică pentru prodigioasa activitate desfășurată pe plan extern de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, pentru inițiativele și demersurile sale neobosite consacrate apărării dreptului suprem al popoarelor la existență la viață, edificării unei lumi fără arme și fără războaie, a păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.Relevind apoi succesele importante obținute de oamenii muncii din județ, inclusiv de colectivele Regionalei de căi ferate Galați, unde își desfășoară activitatea, vorbitorul a evidențiat munca organizațiilor componente ale Frontului Democrației 

și Unității Socialiste, care au adu» o importantă contribuție la înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1984 și pe întregul cincinal.Ne angajăm în fața Congresului— a spus în continuare vorbitorul— că, în cadrul Întrecerii socialiste, vom transpune neabătut în viață sarcinile de o deosebită importanță ce revin unităților noastre, depășind cu 240 milioane tone/km prevederile privind volumul global de transport. cu 13,5 milioane lei pe cele privind producția netă și cu 12,7 milioane lei beneficiile. în condițiile diminuării costurilor la 1 000 lei venituri cu 2 la sută. Totodată, deplin conștienți de importanța pe care o prezintă pentru economia noastră națională utilizarea cît mai rațională a energiei electrice și combustibililor, vom acționa în continuare pentru aplicarea unor soluții eficiente de economisire a acestor prețioase resurse, astfel încît. in 1985, să reducem consumurile cu 2 la sută față de normele stabilite.în lumina indicațiilor și orientărilor cuprinse în magistrala expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la înalta tribună a actualului Congres — a arătat el în continuare — vom acționa cu hotă- rîre pentru ca toate organizațiile componente ale F.D.U.S. să desfășoare o activitate cu un conținut tot mai bogat, pătruns de un puternic spirit revoluționar, militant, pentru a-și spori contribuția la asigurarea siguranței în circulație, la sporirea vitezei comerciale a trenurilor și la reducerea staționării vagoanelor de marfă, la întărirea spiritului de ordine și disciplină în toate compartimentele muncii, la transpunerea in viață a marilor obiective stabilite de partid pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste.Lulnd cuvîntul. tovarășul
Gheorghe Banu B spus:Congresul al III-lea al F.D.U.S., prin atmosfera de înalt patriotism în care se desfășoară, prin problemele dezbătute și hotărârile ce vor fl adoptate, se înscrie ca un eveniment major al vieții politice a României, refiectînd amplul proces de dezvoltare a democrației socialiste, puternica unitate a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, luptător neobosit pentru cauza înfloririi României socialiste, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Am ascultat cu deosebită atenția expunerea președintelui țării. Ideile și tezele cuprinse în acest document istoric dau noi jaloane acțiunii ferme a poporului pentru ridicarea țării pe treptele înalte ale civilizației și progresului, pentru înaintarea sa continuă spre țelurile luminoase ale socialismului și comunismului.Referindu-se. in continuare, la succesele dobîndite de oamenii muncii din județul Dîmbovița, vorbitorul a spus :în perioada care a trecut de Ia Congresul al II-lea al F.D.U.S., județul Dîmbovița, asemenea tuturor zonelor tării, a cunoscut o puternică și armonioasă dezvoltare economico- socială.Toate localitățile județului nostru au înregistrat ritmuri înalte de dezvoltare, care poartă încărcătura marilor prefaceri ce au avut loc în aniî socialismului, cu deosebire în cele două decenii inaugurate de cel de-al IX-lea Congres al partidului, perioada cea mai bogată în realizări din istoria patriei, denumită cu justificată mîndrie „Epoca Ceaușescu". Raportez Congresului că oamenii muncii din județul nostru au încheiat cu rezultate bune cel de-al 4-lea an al actualului cincinal, realizînd o pro- ducție-marfă industrială suplimentară de aproape 700 milioane lei, întregul spor fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii, 11- vrîndu-se economiei naționale peste prevederile de plan importante cantități de cărbune, gaze asociate utilizabile, utilaj petrolier, produse ale industriei electrotehnice și electronice, ciment, țesături și altele.Ne angajăm în fața Congresului — a spus în încheiere vorbitorul — că vom acționa cu toată hotărîrea pentru a spori aportul organizațiilor componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste la înfăptuirea marilor sarcini ce ne revin prin intensificarea muncii de educație politică și cetățenească, de ridicare a conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii. Beneficiind de amplul și originalul sistem al democrației muncitorești-revoluționara din România socialistă — sistem unic în felul său — vom asigura ca toate formele sale instituționalizate să funcționeze din plin, să-și atingă Înaltul țel politic și social pentru care au fost create.în cuvîntul său, tovarășa Maria 
Stanciu 8 spus: Judetul covasna, pe care 11 reprezint la acest Înalt forum al democrației noastre revoluționare, socialiste, oferă el însuși un exemplu convingător al justeței politicii partidului de dezvoltare armonioasă. echilibrată a tuturor zonelor țării. Este o realitate vie, care dovedește elocvent că, in rezolvarea problemei naționale în țara noastră, partidul, personal secretarul său general, cu umanismul și realismul care îi caracterizează întreaga operă creatoare, au pus accentul pe elementul central, de căpetenie al drepturilor omului, care constituie însăși esența acestuia : asigurarea materială a dreptului fundamental la muncă, la învățămînt, la cultură, a cadrului instituționalizat. larg democratic de participare directă a tuturor cetățenilor țării la conducerea treburilor obștii, a societății. Esta motivul puternic pentru care respingem în modul cel mai hotărît orice încercări — din partea oricăruia ar veni ele — de denigrare a mărețelor realizări ale poporului nostru, orice tendințe de propagare a unor teze reacționare. în flagrantă contradicție cu adevărul, cu viața noastră. Cine dorește să se convingă cum arată adevărata egalitate în drepturi, să vină să viziteze județul nostru. Aici, în perioada 1981 —1984, prin finalizarea unui volum de investiții de peste 7 miliarde lei, toate ramurile economice au cunoscut un puternic proces de modernizare. diversificare și îmbunătățire calitativă. Politica profund umanistă a partidului și statului nostru de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii se reflectă în rezultatele obținute In județul nostru, ea mate- rializindu-se în crearea a zeci de mii de noi locuri de muncă, creșterea retribuției medii nete, a personalului muncitor, sporirea volumului desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist și al prestărilor de servicii, în remarcabilele realizări 

obținute în dezvoltarea tnvățămîn- tului. artei și culturii. în celelalte domenii de activitate.Iată temeiul unității noastre de nezdruncinat. Iată pentru ce. oricine va incerta să semene dezbinare între noi se va lovi de unitatea de granit a tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri fără deosebire de naționalitate, care, laolaltă cu întregul popor, urmează neabătut partidul comuniștilor, pe mult stimatul secretar general al partidului. garantul suprem al împlinirii năzuințelor celor mai fierbinți ala națiunii noastre socialiste.După ce s-a referit la succesele dobindite de oamenii muncii din județ. la sarcinile ce le revin în viitorul cincinal, vorbitoarea a spus : Asigur Congresul, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. însuflețiți de mobilizatoarele dumneavoastră îndemnuri, vom face totul pentru unirea forțelor .creatoare ale oamenilor muncii din județul Covasna. fără deosebire de naționalitate, la înfăptuirea tuturor sarcinilor ce ne revin din hotărîrile istoricului Congres al partidului, că vom acționa cu fermitate pentru cultivarea stăruitoare a înaltelor valori ale patriotismului revoluționar, aducîndu-ne astfel o contribuție mereu sporită la înflorirea continuă a scumpei noastre patrii. România socialistă.iOamenii muncii de știință din patria noastră — a spus, în cuvîntul său, acad. Nicolae Teodorescu — trăiesc -aceleași simțăminte de entuziasm patriotic și’ avînt creator ce caracterizează întreaga suflare a țării noastre, de angajare revoluționară pentru înfăptuirea Istoricelor hotăriri .adoptate de cel de-al XIII- lea Congres al Partidului Comunist Român.Asociația oamenilor de știință, ca membră a Frontului Democrației și Unității Socialiste și cu sprijinul direct al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, desfășoară o activitate susținută pentru studierea, dezbaterea și rezolvarea unor probleme cu caracter științific și tehnologic, cu importante implicații și aplicații în economia națională, cît 
Din cuvîntul participanților la dezbateri

ți în răsplndirea cunoștințelor științifice și tehnice în rândul celor mal diverse categorii de oameni ai muncii din patria noastră. în întreaga activitate ne bucurăm de sprijinul Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, de indicațiile și îndrumările de inaltă competență ale tovarășei academician doctor Inginer Elena Ceaușescu, eminent om da știință, savant de reputație internațională.In perioada care urmează vom acționa cu mai multă fermitate pentru creșterea rolului activității științifice și tehnologice în ridicarea nivelului calitativ și tehnic al producției, în dezvoltarea economică a țării. Atît activitatea imediată, cît și de perspectivă vor fi dirijate spre realizarea obiectivelor majore cuprinse în hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului,, dezvoltînd activitatea din cadrul comisiilor de specialitate și filiale, prin conlucrarea tot mai strînsă dintre oamenii de știință, specialiștii din Industrie și economie, din domeniul vieții sociale, organizînd dezbateri, stimu- lînd și orientînd cercetarea științifică spre problematica majoră a economiei noastre, mărindu-i eficiența și grăbind transferul rezultatelor cercetării în viața economică și socială.Asociația noastră va milita pentru sporirea contribuției științei atît la satisfacerea necesităților societății noastre, cît și la îmbogățirea cunoașterii universale. Ea va acționa și in viitor pentru pace și colaborare internațională, avind o contribuție nemijlocită la activitatea Comitetului național român „Oamenii de știință și pacea", aflat sub prestigioasa conducere a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, al cărei renume internațional ca savant ti om politic conferă comitetului o poziție de vază in lumea științifică, în spiritul îndemnurilor adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom promova cu și mai multă hotărire colaborarea între oamenii de știință din domeniile cele mai diverse, atît pe plan național, cît și pe plan internațional, pe linia activității științifice profesionale, cît și ca mi- litanți sociali pentru pacea lumii, pentru progres și civilizație.Cu deosebită satisfacție și mîndrie patriotică — a spus tovarășul 
Dezideriu Szilagyi - imi in* deplinesc mandatul încredințat da Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România de a exprima acordul deplin al cetățenilor români de naționalitate maghiară față de orientările și sarcinile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, prezentat Congresului — document de o excepțională importanță pentru unirea tuturor energiilor creatoare ale națiunii noastre socialiste în înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Istorice ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului.în perioada care a trecut de la precedentul Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, consiliul — ca parte componentă a Frontului — și-a înscris întreaga sa activitate pe linia mobilizării oamenilor muncii români de naționalitate maghiară în vederea participării lor active, în strînsă unitate cu întregul popor, la îndeplinirea integrală a programelor de dezvoltare a patriei. în toate manifestările sale, consiliul a exprimat poziția, gîndu- rile și sentimentele oamenilor muncii români de naționalitate maghiară din România de adeziune deplină la politica internă și externă a partidului, hotărîrea lor de a face totul pentru înfăptuirea ei ; au fost evidențiate, pe temeiul realităților concrete, afirmarea în fapt a egalității reale j și depline între toți cetățenii patriei în domeniile economic, social, politic.între marile ctitorii ale „Epocii Ceaușescu" se înscrie la loc de frunte rezolvarea justă, pe baza principiilor socialismului științific, a problemei naționale. Pentru prima dată în istoria zbuciumată a patriei, toți cetățenii ei, fără deosebire de naționalitate — deveniți stăpîni pe destinul lor — trăiesc și muncesc împreună, in unitate, armonie șl frăție, cu conștiința identității de interese, aspirații și responsabilități, 

cu conștiința faptului că sînt, fără nici o deosebire, fiii României.înnoirea și dezvoltarea economică generală și permanență a țării și, în acest context, a județelor în care trăiesc și oameni ai muncii români de naționalitate maghiară sau germană, prezenta reprezentanților a- cestora în organele locale și centrale ale puterii de stat, învățămîntul în limba maternă, producția literară și artistică, teatre, edituri, presă de informare generală, reviste, miile de formații cultural-artistice sînt doar cîteva argumente de necontestat pentru modul înalt umanist și revoluționar în care partidul nostru a soluționat problema națională.Iată de ce consiliul, toți cetățenii români de naționalitate maghiară vor adopta întotdeauna o poziție intransigentă de respingere categorică a oricăror încercări ale forțelor reacționare, ale dușmanilor patriei, ai socialismului, de denigrare a rezolvării juste de către partid a problemei naționale, de diversiune și încercare de amestec în treburile noastre interne, de a semăna vrajbă între frații din aceeași patrie, de a submina independența și suveranitatea României socialiste. Vom combate ferm și in viitor concepțiile naționaliste, șovine, revizioniste, revanșarde puse în circulație de cercurile reacționare, concepții care pun în pericol relațiile de prietenie dintre popoare, servesc numai dușmanilor libertății, democrației și păcii.După ce a prezentat pe larg acțiunile pe care le va desfășura consiliul pentru dezvoltarea spiritului unității- frățești între toți oamenii muncii, vorbitorul a spus în încheiere : Vă rog să-mi permiteți să-1 încredințez pe mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe toți partici- panții la acest înalt forum al democrației socialiste, că oamenii muncii de naționalitate maghiară din România vor sluji și în viitor cu tot elanul, cu toată priceperea și sîrguin- ța cauza socialismului și comunismului, cauza partidului nostru, a patriei și poporului, înfăptuirea hotărî- rilor Congresului al XIII-lea al P.C.R., a tuturor hotărîrilor celui de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste.

în cuvîntul său, Justin Moj. S6SCU, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a spus : Este, pentru cultele religioase din țara noastră, o deosebită cinste și o aleasă bucurie reintîlnirea, in acest măreț forum larg reprezentativ al națiunii române — Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste — cu reprezentanții tuturor categoriilor sociale și organizațiilor obștești.Integrate in realitățile sociale șl naționale ale poporului și patriei, cultele religioase din România își desfășoară activitatea lor proprie in climatul de libertate religioasă asigurată prin Constituția și legile țării, bucurîndu-se, după nevoi, de ajutorul și ocrotirea statului. In același timp, ele consideră ca o îndatorire firească și patriotică participarea la sprijinirea tuturor acțiunilor care se întreprind pentru bunăstarea oamenilor și progresul țării. Socotind că cel mai potrivit cadru în care ar putea să-și desfășoare activitatea lor politică cu rezultate cît mai eficiente este Frontul Democrației și Unității Socialiste, cultele religioase s-au integrat în viața lui. Atmosfera de înfrățire a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate și credință religioasă, a ușurat colaborarea și ajutorarea în activitate a slujitorilor și credincioșilor diferitelor culte, precum și conviețuirea lor în prietenie ș} bună înțelegere, Frontul Democrației și Unității Socialiste dovedin- du-se o bur^ă școală cetățenească.După ce a prezentat rolul și locul Bisericii Ortodoxe Române în momente importante ale istoriei poporului nostru, patriarhul Justin Moisescu a spus : înalta ierarhie bisericească, preoțimea și credincioșii, însușindu-și toate aspirațiile și idealurile actuale ale poporului, se găsesc strîns uniți în jurul președintelui țării, domnul Nicolae Ceaușescu, și participă cu bucurie la înfăptuirea operei celei mari de zidire a României noi, a României fericite.Entuziasmat de frumusețea destinului pe care și-1 făurește acum șl stăpîn pe soarta sa — a spus vorbitorul — poporul nostru face necontenit pași mari înainte pe calea progresului, adăugind la realizările de ieri înfăptuirile de azi, ca temelii ale dezvoltării de mîine a patriei. Volumul și varietatea producției noastre depășesc cele mai optimiste aprecieri. Dar nimic nu se face la întîm- plare ; totul este bine chibzuit, științific fundamentat și într-un anumit scop realizat. îndeosebi ultimii douăzeci de ani din istoria patriei se disting în privința realizărilor materiale și spirituale. Ei se înfățișează ca o epocă în care, în ciuda unor mari greutăți, au fost realizate cele mai importante obiective din economia națională actuală. Acestea se datorează, desigur, purtării de grijă permanente și îndrumărilor directe ale președintelui Republicii, domnul Nicolae Ceaușescu. De aceea, pe bună dreptate, acești ani au fost numiți în istoria patriei „Epoca Ceaușescu".Pentru împlinirea aspirațiilor și înfăptuirea idealurilor noastre largi — a spus patriarhul Justin Moisescu în continuare — avem toate cele de trebuință : pace în țară și bunuri materiale de tot felul, măiestria muncitorilor și hărnicia poporului, iubirea de patrie și omenia românească. Pacea în lume — idealul de totdeauna al omenirii — este pentru noi o rinduială vie, o cerință a rațiunii, o necesitate a vieții ; de ea avem trebuință în toată vremea existenței noastre pe Pămînt. în zilele de acum însă, cînd plutește în văzduh umbra amenințării unui război cu înspăimântătoare unelte de distrugere, nu avem o altă datorie mai sfîntă de împlinit decît apărarea păcii și, prin aceasta, apărarea propriei noastre ființe, apărarea semenilor noștri, a- părarea tuturor bunurilor de pe Pămînt. De aceea, nu vom înceta niciodată acțiunile pentru menținerea păcii. Pacea nu se înfățișează ca o simplă absență de război. Ea este o stare de existență a oamenilor, a popoarelor în prietenie, înțelegere șl colaborare. Ea face parte din bunurile omului, din conținutul entității lui. De aceea, o dorim, o iubim și ne străduim s-o păstrăm intactă, puternică.în încheierea cuvîntului meu, să-ml fie îngăduit să adresez un cuvint cald de prețuire tuturor celor care ostenesc, cu mintea sau cu brațele, 

la z'direa României noi, a României fericite, in frunte cu marele ei ctitor, domnul președinte al Republicii, Nicolae Ceaușescu.
i Garanția sigură a dreptului nostru de a gîndi și trăi într-o țară liberă și independentă, de a ne construi un viitor al împlinirilor și bunăstării, a spus în cuvîntul său tovarășa Maria-Liliana Huianu, este hotărîtorul act de voință unanimă a partidului și a întregului popor — realegerea, la Congresul al XIII-lea, în suprema funcție de secretar general al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, care și-a dedicat întreaga viață înălțării patriei pe piscurile luminoase ale socialismului și comunismului.După ce a prezentat Importantele realizări ale oamenilor muncii din județul Prahova și municipiul Ploiești, angajamentele luate de colectivele de oameni ai muncii pentru depășirea sarcinilor de plan pe acest an, vorbitoarea a spus : în centrul activității noastre s-au situat preocupările privind aplicarea în viață a principiilor autoconducerii și auto- gestiunii muncitorești, astfel ca adunările oamenilor muncii, de sindicat și ale U.T.C. să se constituie în adevărata forumuri ale democrației muncitorești, dezbătînd în mod critic și autocritic preocuparea colectivelor pentru îndeplinirea indicatorilor de plan, pentru valorificarea superioară a potențialului tehnic și uman de care dispunem. Acționînd perseverent pentru ridicarea continuă a calității vieții, a nivelului de trai al oamenilor muncii, organizațiile componente ale F.D.U.S., sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, și-au adus o însemnată contribuție la construirea și darea în folosință, în actualul cincinal, a peste 11 000 apartamente, a noii maternități, a spitalului C.F.R., cu 350 paturi, a pesta 24 000 mp spații comerciale și prestări servicii către populație, la numeroase acțiuni de înfrumusețare și mai bună gospodărire a municipiului Ploiești și comunelor suburbane.în spiritul tezelor și ideilor de Inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala ex

punere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în deschiderea lucrărilor Congresului nostru, consiliul municipal F.D.U.S. își propune să acționeze în viitor cu și mai multă consecvență pentru a spori contribuția organizațiilor componente la realizarea sarcinilor economice ce revin municipiului Ploiești din documentele istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului.Asigurăm Congresul, pe mult stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că puternicul detașament de oameni ai muncii din municipiul Ploiești, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, este ferm hotărit să răspundă prin fapte mobilizatoarelor îndemnuri care ne-au fost adresate și în cadrul acestui înalt forum democratic, spo- rindu-și, astfel, contribuția la ridicarea patriei noastre pe trepte tot mal înalte de civilizație, progres și bunăstare.în cuvîntul său, tovarășul Ni
colae Gavrilâ 8 Bratat că urla* șele transformări economice și sociale ce au avut loc în țara noastră, mai ales de la Congresul al IX-lea al partidului — care a inaugurat cea mai înfloritoare perioadă din întreaga istorie a României — poartă amprenta personalității de excepție, a gîndirii și acțiunii revoluționare, cutezătoare ale celui mai iubit fiu al clasei muncitoare, al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Pentru tot ce a făcut și face spra binele și prosperitatea națiunii noastre, pentru înflorirea continuă a județului Buzău, a spus vorbitorul, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, asemenea întregului popor, îi adresează mult stimatului și iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele mal calde mulțumiri și ii urează, din adîncul inimii, ani mulți și fericiți în fruntea partidului și a tării, pentru a ne conduce cu aceeași cutezanță revoluționară spre noi izbinzi, către piscurile înalte ale socialismului și comunismului.în continuare, el a subliniat că în perioada care a trecut de la al II-lea Congres al F.D.U.S.. sub conducerea comitetului județean de partid, organizațiile 1 Frontului Democrației și Unității Socialiste au acționat pentru mobilizarea plenară a oamenilor muncii la înfăptuirea integrală a sarcinilor de plan, pentru înnoirea continuă a structurii producției șl creșterea eficienței economice. Frontul Democrației și Unității Socialiste, organizațiile sale componente au acordat o atenție deosebită îmbunătățirii aprovizionării populației. înfăptuirii programului de sistematizare, înfrumusețării și bunei gospodăriri a tuturor orașelor și satelor din județul nostru. îmbunătățirii activității de control al oamenilor muncii.Referindu-se apoi la activitatea colectivului întreprinderii „Metalurgica" Buzău, unde își desfășoară activitatea, vorbitorul a arătat că, anul trecut, unitatea a reușit să îndeplinească în bune condiții angajamentele asumate în întrecerea socialistă. în perioada care a trecut din actualul cincinal, producția a fost reînnoită și modernizată în proporție de 70 la sută, iar în prezent a început fabricația de noi echipamente pentru producția de tractoare.Dînd glas gindurilor și sentimentelor de înaltă prețuire și recunoștință față de partid, față de stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu — a spus în încheiere vorbitorul — oamenii muncii din județul nostru se angajează să muncească cu răspundere patriotică pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor pentru acest an și pentru viitorul cincinal, a sarcinilor stabilite de Congresul nostru, contribuind cu elan revoluționar la traducerea in viață a programelor de dezvoltare economico-socială a- probate de Congresul al XIII-lea al partidului pentru continua înflorire a patriei noastre.Referindu-se la cadrul larg, democratic existent in țara noastră, la crearea căruia rolul determinant îl revine tovarășului Nicolae Ceaușescu, tn cuvîntul său, Floarea Șerban 
Costache 8 arătat că> sub îndrumarea organelor șl organizații

lor de partid, consiliile Frontului Democrației și Unității Socialiste unesc eforturile creatoare ale tuturor oamenilor muncii într-o activitate susținută pentru înfăptuirea hotărîrilor de partid și a legilor statului, pentru dezvoltarea multilaterală a localităților și punerea în valoare a resurselor de creștere continuă a producțiilor și eficienței economice.La fel ca toate județele țării, județul Brăila a cunoscut profunde prefaceri înnoitoare în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului. în anul 1984, oamenii muncii au sporit producția-marfă industrială cu 13 la sută față de primul an al cincinalului, la productivitatea muncii realizîndu-se o creștere de peste 25 la sută. în acest an, angajamentele luate în industrie prevăd realizarea unei producții suplimentare de 500 milioane lei.Muncitorii ogoarelor au obținut, în anul trecut, o bogată recoltă de cereale, ceea ce a permis depășirea livrărilor la fondul de stat. în acest an, cei ce muncesc în agricultură au hotărît să obțină o producție medie de 20 000 kg porumb știuleți pe 40 la sută din suprafața cultivată, 8 000 kg grîu la hectar pe 18 000 hectare și 50 tone sfeclă de zahăr pe întreaga suprafață destinată acestei culturi.Prezentînd Congresului rezultatele cu care s-a încheiat anul agricol 1984 în C.A.P. Mihai Bravu din județul Brăila, vorbitoarea a precizat că o contribuție esențială la obținerea unor producții mari, la activitatea de bună gospodărire a comunei au avut-o organizațiile F.D.U.S. în încheiere, ea a spus : însuflețiți și mobilizați de puternicul exemplu de înflăcărat patriot revoluționar al secretarului general al partidului, ne angajăm să muncim și mai bine pentru a spori rodnicia pămîntului, să răspundem cu fapte de muncă exemplară însuflețltoarelor țeluri ale noii revoluții agrare, sarcinilor de onoare ce ne revin din programele adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului.-Ne declarăm în deplin acord cu documentele dezbătute și aprobate la acest larg forum democratic și nu vom precupeți nici un efort pentru a le traduce în viață cu înaltă răspundere patriotică.Vă rog să-mi permiteți ca de la înalta tribună a Congresului Frontului Democrației și Unității Socialiste— a spus tovarășul pe{re Dânî- £0 — să-ml exprim deplinul acord față de magistrala expunere făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la începutul lucrărilor Congresului nostru, în care regăsim, într-o admirabilă sinteză profund științifică, esența democrației noastre socialiste, perspectivele aplicării ei în toate domeniile vieții politice, economice și sociale din patria noastră. Totodată, în numele tuturor oamenilor muncii din cadrul cooperației meșteșugărești, pe care îi reprezint, susțin din toată inima, cu bucurie și mîndrie patriotică, propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie ales din nou în înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, văzînd în această opțiune politică majoră cea mai înaltă garanție â perfecționării neîncetate a întregului sistem al democrației socialiste românești — creație originală a măreței epoci ce poartă numele Iubitului conducător al partidului și statului nostru — „Epoca Ceaușescu".Integrată organic în Frontul Democrației și Unității Socialiste, cooperația meșteșugărească — organizație obștească cu caracter economic — acționează cu toată fermitatea pentru îndeplinirea sarcinilor ce li revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, din orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltînd și diversificând necontenit producția bunurilor de consum pentru piața internă și pentru export, prestările de servicii pentru populație.După ce a informat Congresul că, în 1984, prevederile planului la valoarea producției-marfă și a prestărilor de servicii neindustriale în industria mică au fost realizate in proporție de 102 la sută, inregistrin- du-se un ritm de creștere de 9 la sută, vorbitorul s-a referit la măsurile ce vor fi luate în vederea înfăptuirii în bune condiții a sarcinilor sporite ce revin cooperației meșteșugărești în acest an și in cincinalul viitor. Vom desfășura o susținută activitate politico-educativâ— a arătat el — pentru stimularea spiritului de inițiativă și responsabilitate al tuturor oamenilor muncii .din toate unitățile, pentru buna organizare a producției și a muncii, întărirea spiritului de ordine și disciplină, intensificarea controlului pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a fiecărui lucrător, promovarea largă a normelor eticii și echității socialiste, a unei atitudini înaintate în întreaga activitate consacrată diversificării și creșterii calitative a prestărilor’ de servicii pentru populație, satisfacerii cerințelor mereu sporite ale cetățenilor.Exprimîndu-mi deplinul acord cu documentele supuse dezbaterii Con- ■ greșului nostru — a spus vorbitorul în încheiere — vă rog să-mi permiteți să-1 încredințez pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului și al țării, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, că oamenii muncii din cooperația meșteșugărească nu vor precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin pe acest- an și pe Întregul cincinal, contribuind astfel la creșterea necontenită a bunăstării poporului, țelul suprem al politicii partidului nostru.Congresul al XIII-lea, ale căruț dezbateri s-au axat pe impresionantul Raport prezentat de secretarul general al partidului, devenit, prin vrerea unanimă a delegaților, Programul de muncă și de luptă al întregului partid, a focalizat în jurul său atenția întregii suflări din țara noastră, inclusiv a populației de naționalitate germană — a spus în cuvîntul său tovarășul EmSSt 
Breitenstein. Ca urmarea voinței întregului popor român, am trăit cu toții bucuria realegerii în funcția supremă de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, patriot și revoluționar eminent, care întruchipează cele mai nobile ideluri de libertate, pace și progres și personifică unitatea și coeziunea de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român.în cadrul dezbaterilor de față sîn- tem chemați să stabilim măsurile necesare. Înfăptuirii sarcinilor care 

derivă din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului pentru Frontul Democrației și Unității Socialiste, pentru organizațiile de masă componente, deci și pentru Consiliul oamenilor muncii români de naționalitate germană.Exprimindu-ne întreaga noastră adeziune față de politica internă și internațională a României socialiste, a continuat vorbitorul, doresc să evidențiez, printre rațiunile care determină o astfel de atitudine de sprijin necondiționat, modul exemplar in care a fost rezolvată în țara noastră problema națională. în virtutea unei politici cu adevărat științifice și umaniste, populația germană din România este pe deplin egală în drepturi și obligații cu toți fiii patriei noastre și dispune de toate posibilitățile materiale și spirituale necesare păstrării identității și ființei ei naționale.Se înțelege, deci, de la sine că apărarea și întărirea continuă a unității și coeziunii întregului popor în jurul partidului este și rămine o sarcină fundamentală a tuturor cetățenilor acestei țări, fără deosebire de naționalitate. în acest context, avem datoria de a lua poziție fermă împotriva încercărilor unor cercuri reacționare din afara granițelor de a denigra politica românească în problema națională, cu intenția vădită de a lovi în unitatea de voință și faptă dintre națiunea română și naționalitățile conlocuitoare. Iată motivul pentru , care respingem cu toată hotărârea orice fel de amestec în treburile interne ale politicii noastre suverane și libere. Indiferent de naționalitatea de care aparținem, de limba pe care o vorbim, sîntem deopotrivă fiii unei singure patrii, cetățeni ai Republicii Socialiste România, uniți prin aceleași interese și aspirații, prin aceeași voință nestrămutată de a ne dedica toate forțele, întreaga capacitate binelui patriei comune.Cu sentimente de cea mai profundă stimă și recunoștință — a spus vorbitorul în încheiere — Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România, toți cetățenii români de naționalitate germană susțin din toată inima propunerea ca tovațășul Nicolae Ceaușescu să fie ales din nou președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea celui mai larg organism democratic al României socialiste reprezintă chezășia îndeplinirii idealurilor de viață care-i animă și însuflețesc pe toți fiii țării, indiferent de naționalitatea de care aparțin, iLutnd cuvîntul, tovarășul Vasile 
Tomescu a spus: cele douadecenii de cînd tn fruntea partidului și statului nostru se află strălucitul fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, artele și, in cadrul acestora, muzica de toate genurile au cunoscut o puternică înflorire. O epocă de autentice căutări și autodepășiri se concretizează în împliniri fără precedent în toate domeniile vieții și creației noastre muzicale. Istoria de ieri și de astăzi, continuitatea vieții și luptei poporului, transformările revoluționare ce Înnoiesc și înfrumusețează chipul țării și viața oamenilor sînt, și pentru opera muzicală, resurse generoase de inspirație.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la al XIII-lea forum al comuniștilor români constituie, și pentru oamenii de muzică, un înălțător program de muncă și luptă pentru progresul și propășirea scumpei noastre patrii, pentru ridicarea pe noi culmi a civilizației și culturii pe vatra străbună. în spiritul orientărilor și îndemnurilor cuprinse în acest magistral document, acționăm pentru îmbogățirea creației muzicale și muzicologice cu noi lucrări, avînd un orizont tematic inspirat din realitățile patriei socialiste, din munca eroică desfășurată pe marile șantiere, în fabrici și uzine, în unități agricole, în procesul de edificare a conștiinței maselor care făuresc societatea socialistă multilateral dezvoltată, din istoria de luptă a poporului nostru pentru libertate, independență și progres social.Avem ca obiectiv primordial dezvoltarea armonioasă a tuturor genurilor și modalităților de creație, astfel încît muzioa de azi și de mîine să reprezinte o expresie autentică, originală a spiritualității națiunii noastre socialiste, refiectînd identitatea muzicienilor români în cadrul celor mai avansate tendințe și realizări ale artei universale.Compozitorii și muzicologii din patria noastră își aduc o contribuție sporită la buna desfășurare a manifestărilor muzicale din cadrul celei de-a V-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României".Ca organizație componentă a Frontului Democrației și Unității Socialiste, Uniunea compozitorilor și muzicologilor se consideră puternic implicată în opera- de ridicare a gradului de cultură a maselor, de modelare a conștiințelor, de lărgire a orizontului estetic al omului societății noastre. Realizăm un bogat program de acțiuni menite să asigure o mai profundă cunoaștere a vieții și aspirațiilor oamenilor muncii, a cerințelor acestora în privința noilor creații muzicale.în continuare, vorbitorul a spus : Susținem cu mîndrie patriotică și spirit revoluționar realegerea strălucitului fiu al națiunii române, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Considerăm că însușirea documentelor celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R. reprezintă garanția marilor împliniri in activitatea viitoare desfășurată de F.D.U.S.In încheiere, vă rog să-mi permiteți să afirm de la această tribună că frontul creatorilor din domeniul muzicii este hotărît să-și consacre întreaga putere de muncă realizării programului ideologic al Partidului Comunist Român, transpunerii în viață a indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului.„Permiteți-mi ca, în numele celor peste 50 000 de membri ai Organizației Democrației și Unității Socialiste, al tuturor oamenilor muncii din județul Tulcea, să exprim totala adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, fundamentată magistral in documentele programatice adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, sentimentele noastre de nețărmurită bucurie și deplină satisfacție față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai
(Continuare in pag. a V-a)
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mărime
(Urmare din pag. a IV-a)iubit fiu al poporului român, personalitate marcantă a lumii contemporane, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Ro- mân“ — a spus în cuvîntul său tovarășul |on Crâciunescu.Politica profund științifică a partidului și statului nostru de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării s-a materializat în profunde prefaceri înnoitoare. Județul Tulcea. beneficiind din plin de sprijinul și îndrumarea permanentă a mult stimatului tovarăș secretar general, s-a înscris ferm pe linia progresului economic și social, a spus în continuare vorbitorul, relevînd faptul că, numai în ultimii patru ani, investițiile în acest județ s-au ridicat la peste 15 miliarde lei — care au determinat lărgirea capacităților de producție la Combinatul metalurgic, la Șantierul naval, la întreprinderea de alumină, punerea în funcțiune a noi obiective economico-sociale.Ce poate fi mai edificator pentru evoluția acestui județ, ca de altfel a întregii țări, care a cunoscut — cu deosebire în anii care au trecut de la cel de-al IX-lea Congres al partidului — un asemenea ritm de dezvoltare pe care nici cei mai optimiști nu-1 visau ? Ce mindrie mai mare poți avea ca cetățean al acestei țări, ca patriot, decît să afirmi din adîncul inimii, cu deplină Satisfacție, că toate acestea se datoresc perioadei de glorie a partidului și poporului, epocii minunate în care trăim și pe care, cu profundă satisfacție, o numim „Epoca Ceaușescu11!După ce a prezentat rezultatele obținute în îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața colectivului întreprinderii de construcții navale și utilaj tehnologic din Tulcea, vorbitorul a spus in încheiere : Asigurăm Congresul, pe tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din întreprinderea noastră, din întregul județ dispun de Capacitatea politică, organizatorică și profesională necesară pentru a înfăptui în mod exemplar sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XIII-lea al partidului, din documentele ce vor fi adoptate de cel de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Vă rog să-mi îngăduiți ca, de la tribuna Congresului al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste — a spus în cuvîntul său tovarășul Haralambie Alexa— să dau glas sentimentelor tuturor sportivilor și întregului activ al mișcării sportive, de fierbinte dragoste și aleasă prețuire față de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, pentru inestimabila contribuție la continua înflorire a României socialiste, Ia ridicarea bunăstării poporului, la cauza generală a socialismului, comunismului și păcii în lume.Ultimele două decenii, cele mai fertile din întreaga istorie a poporului român, intrate în conștiința noastră, a tuturor, sub denumirea scumpă nouă de . „Epoca Ceaușescu11, cuprind, între fenomenele de remarcabil progres înregistrate in toate domeniile, și dezvoltarea educației fizice și sportului. Mișcarea sportivă din patria noastră este puternic angajată pe drumul luminos, însuflețitor, trasat de Congresul al XIII-lea al partidului. împreună cu Uniunea Generală a Sindicatelor, cu U.T.C., celelalte organizații componente ale F.D.U.S., vom acționa pentru asigurarea celor mai bune ondiții ca educația' fizică și sportul ă dobîndească o tot mai largă dezvoltare, să cuprindă practic întregul popor, a cărui sănătate și vigoare constituie o chezășie a succesului în muncă, a îndeplinirii sarcinilor de producție, baza construcției socialiste. Marea competiție sportivă națională „Daciada11 — creată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu— cuprinde întregul tineret al patriei, se afirmă tot mai puternic, ca o uriașă mișcare de masă, asigurînd participarea celor mai largi categorii de oameni ai muncii la practicarea exercițiilor fizice, sportului și turismului.Raportez Congresului că cele 53 de medalii, dintre care 20 de aur, obținute de sportivii români la jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, în 1984, au situat țara noastră pe locul al II-lea în clasamentul celor 140 de națiuni participante. Acest succes fără precedent mobilizează puternic pe toți sportivii români, pe toți tehnicienii și întregul nostru activ, care sint pe deplin conștienți de datoria lor de a se pregăti cu și mai multă dăruire, tenacitate și inalt patriotism, pentru ca 1985 să însemne anul calitativ superior în performanța românească, bază solidă a viitoarelor afirmări in competițiile europene, mondiale și olimpice.După ce s-a referit la existența tn activitatea de educație fizică și sport a unor lipsuri și neajunsuri, vorbitorul a arătat că Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, împreună cu Ministerul Educației și învățămîntului, Uniunea Tineretului Comunist, Organizația pionierilor, cu celelalte organizații și instituții componente ale F.D.U.S., va adopta măsuri mai eficiente privind asigurarea volumului de activitate fizică și sportivă necesară dezvoltării armonioase, fizice și psihice, a tinerei generații, prin programele de invățămînt și prin activitățile sportive din timpul liber al tineretului studios.Vă rog să-mi permiteți — a spus în încheiere vorbitorul — să exprim adeziunea deplină a sportivilor din țara noastră la politica externă a partidului și statului, care reflectă concepția novatoare, profund umanistă a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată înfăptuirii marilor aspirații de pace și progres ale popoarelor. Prin tot ceea ce întreprinde pentru pace și dezarmare, pentru binele și liniștea planetei noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a intrat în conștiința omenirii ca un < rou al păcii ; numele său se bucură de stimă și respect pe toate meridianele planetei, aducînd României socialiste un binemeritat prestigiu și numeroși prieteni în întreaga lume.în cuvîntul său, tovarășul Con
stantin Arseni a spus : Con" stituie pentru mine o datorie de onoare să-mi îndeplinesc mandatul încredințat de a Il-a Conferință pe tară a Organizației Democrației și Unității Socialiste, rugind pe marele 

conducător al partidului și statului nostru să primească omagiul fierbinte, de înaltă stimă și prețuire, din partea milioanelor de membri ai organizației noastre de pe întreg cuprinsul țării.Noi, muncitorii, țăranii și intelectualii, toți cetățenii încadrați in Organizația Democrației și Unității Socialiste, purtăm în adîncul inimilor cea mai profundă recunoștință, cele mai alese sentimente de gratitudine ilustrului președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, pentru generoasa sa inițiativă privind crearea organizației noastre, care ne-a oferit posibilitatea de a participa direct la întreaga viață e- conomică și social-politică a tării ; nu sintem membri ai partidului, dar credem în destinul fericit al patriei, în cîrmaciul ei încercat, și dorim să slujim cu toate puterile noastre idealul socialist, să ne aducem din plin contribuția la opera istorică de transformare revoluționară a străbunei noastre vetre românești.Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că Organizația Democrației și Unității Socialiste a devenit astăzi o organizație puternică, a cărei structură organizatorică acoperă intreg teritoriul țării, toate unitățile și locurile de muncă, localitățile și se manifestă, așa cum i-ați cerut dumneavoastră, ca o organizație politică, revoluțio- nar-patriotică. însăși existenta sa, atribuțiile importante pe care i le-ați încredințat în societate, acțiunile mari și eficiente pe care le întreprinde demonstrează justețea și clarviziunea ideii dumneavoastră, aflată în deplin consens cu nivelul în continuă creștere al conștiinței civice a maselor populare, cu procesul de în- " tărire permanentă a unității întregului popor in jurul partidului și al secretarului său general.Organizația noastră constituie, totodată. expresia forței orinduirii socialiste românești, a prețuirii deosebite pe care dumneavoastră personal o acordați tuturor celor ce făuresc istoria nouă a țării, che- mindu-i să participe organizat la e- laborarea și înfăptuirea hotărîrilor care privesc viitorul luminos al întregului popor român ; indicația dumneavoastră a amplificat intreg mecanismul conducerii politice a societății, creînd cadrul necesar pentru ca fiecare cetățean să se poată manifesta plenar ca un factor activ, pe deplin conștient, în procesul de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României.După ce s-a referit pe larg la activitatea desfășurată de organizațiile O.D.U.S. pentru mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea planurilor economice, a sarcinilor din agricultură, vorbitorul a spus: Luăm, totodată, parte direct, în cadrul organismelor democrației noastre muncitorești. cit și prin deputății noștri în consiliile populare și în Marea Adunare Națională, la dezbaterea prpiectelor de plan, a legilor și hotărîrilor care privesc viitorul fiecărei localități, al întregii țări. Cultivăm cu stăruință , în rîndul membrilor noștri grija pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, mîn- dria pentru minunatele înfăptuiri obținute sub conducerea partidului, conștiința originilor și a devenirii noastre istorice, dragostea fierbinte față de minunata noastră patrie socialistă, devotamentul fără margini față de partidul clasei muncitoare, încrederea neștirbită în viitorul de aur al poporului român.Organizația Democrației șl Unității Socialiste, toți membrii săi, a arătat vorbitorul, dau o înaltă apreciere politicii externe promovate de Partidul Comunist Român, de România socialistă, acțiunilor inițiate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceausescu, eforturilor sale statornice îndreptate în direcția rezolvării marilor probleme ale vieții Internaționale, pentru dezarmare și pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră. Alături de întregul popor, membrii Organizației Democrației și Unității Socialiste iau cunoștință cu inima plină de bucurie, de prestigiul de care se bucură partidul, patria noastră scumpă, președintele nostru iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, In cercurile cele mai largi aîe opiniei publice de pretutindeni.Conferința noastră pe țară — a spus vorbitorul în încheiere — ?i-a asumat pe deplin marile sarcini ce ne revin din documentele atît de importante pentru destinele patriei a- doptate de Congresul al XIII-lea al partidului și a hotărît ca toți membrii noștri să se angajeze, cu pasiune și răspundere, într-o vastă acțiune de muncă și de luptă pentru a a- sigura înălțarea României socialiste pe cele mai înalte trepte ale progresului și civilizației socialiste.Luînd cuvîntul, tovarășul plorinn 
loneSCU a spus : Strălucita expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu Congresului nostru impresionează în mod deosebit prin bogăția de idei și profunzimea sa științifică. Și de această dată, secretarul general al partidului nostru a sintetizat în mod magistral mărețele realizări obținute de poporul nostru în anii socialismului și a formulat teze și idei de o inestimabilă valoare teoretică și practică pentru adincirea democrației muncitorești. revoluționare, pentru victoria socialismului în România.Perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R.. de cind în fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. este perioada cea mai strălucită în realizări din întreaga istorie a patriei și pe care cu legitimă mindrie întregul nostru popor. în semn de dragoste și profundă recunoștință, a denumit-o l,Epoca Ceaușescu11.Doljul, la fel ca șl celelalte județe ale țării, beneficiind de însemnate fonduri de investiții, și-a schimbat structural configurația e- conomică si socială, devenind un județ puternic industrializat ; realizăm 99 la sută din producția națională de transformatoare, 52 la sută din cea de locomotive electrice și diesel electrice pentru linii magistrale. 32 la sută din producția de motoare electrice, aproape 20 la sută din cea de îngrășăminte. Obținem astăzi. în numai 54 de zile. întreaga producție industrială a anului 1965. In același timp, baza materială a agriculturii s-a Îmbogățit continuu, fapt ce a condus la creșterea de a- proape trei ori a producției agricole. față de 1965. S-au construit, totodată. în ultimii 20 de ani, 61 000 a- partamente din fondurile statului ; adăugind la acestea pe cele realizate din fondurile populației, putem a-

80 la sută din s-a mutat în lo- s-a dezvoltat ca științific, de în-precia că aproape populația județului cuințe noi. Craiova un puternic centru vățămînt și cultură. Beneficiem permanent de sprijinul generos, de înaltă ținută științifică, al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. strălucit om politic și savant de reputație internațională, fapt pentru care ii adresăm și cu acest prilej respectuoase mulțumiri și adînca noastră recunoștință.După ce s-a referit la unele neajunsuri din activitatea Consiliului județean al F.D.U.S., vorbitorul a spus : Asigur Congresul, pe dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan din actualul cincinal. obținînd o producție-marfă suplimentară de 500 milioane lei. iar in agricultură — 20 tone știuleți la hectar , pe jumătate din suprafața cultivată cu porumb, și de 40 tone la hectar pe toată suprafața cultivată cu cartofi și sfeclă de zahăr.Mobilizați de indicațiile și îndemnurile dumneavoastră însufleți- toare, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că oamenii muncii, toți cetățenii . . gurile doljene. strîns uniți în jurul partidului, în cadrul mocrației și Unității _ ______ .face totul, vor munci cu dăruire și elan revoluționar pentru a înfăptui în mod exemplar sarcinile ce le revin din documentele istoricului Congres al XIII-lea al partidului, din hotărîrile ce vor fi adoptate de acest larg și reprezentativ forum al democrației noastre socialiste.

de pe melea-Frontului De- Socialiste, vor

în numele oamenilor muncii din Județul Hunedoara, am cinstea deosebită să exprim cele mai calde simțăminte de prețuire și profundă recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea neobosită pe care o desfășurațl In fruntea partidului și statului spre
Din cuvîntul participanților la dezbateri

binele poporului și propășirea României socialiste — a spus în cuvîntul său Nicolae Petru Oargă.în perioada celor patru ani pe care o analizăm în înaltul nostru forum democratic, organizațiile componente ale Consiliului județean al Frontului Democrației și Unității Socialiste au acționat cu consecvență și fermitate, sub îndrumarea nemijlocită a comitetului județean de partid, pentru transpunerea în viață a hotărîrilor și programelor partidului privind dezvoltarea bazei de materii prime și resurse energetice, creșterea mai accentuată a eficienței economice. Datorită acestor preocupări, eforturilor stăruitoare depuse de oamenii muncii hunedo- reni, în anii care au trecut din actualul cincinal producția-marfă a județului a crescut cu 13 la sută, iar volumul exportului s-a dublat. Totodată, comparativ cu ultimul an al cincinalului precedent, în 1984 producția de cărbune brut a fost mai mare cu 2,2 milioane tone, producția de energie electrică cu 430 milioane kWh, iar cea de fontă cu 120 000 tone. De asemenea, în primii patru ani ai actualului cincinal în unitățile din județul nostru au fost introduse în fabricație numeroase materiale și bunuri de consum noi sau reproiectate.Recunoaștem insă, a spus vorbitorul, că, raportindu-ne la exigențele actuale, activitatea noastră putea fi mai eficientă, realizările mai mari. Cunoaștem posibilitățile de care punem, ca și neajunsurile care persistă în munca noastră și ne gajăm că vom acționa cu toată punderea, în 'spiritul exigențelor mulate de dumneavoastră, mult mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de la tribuna acestui larg și reprezentativ forum al democrației noastre socialiste pentru eliminarea lipsurilor existente, pentru îmbunătățirea continuă a calității producției, asimilarea de noi mărci de oțel și tipodimensiuni de laminate cu caracteristici superioare, în condițiile creșterii productivității muncii, reducerii consumurilor specifice, diversificării și dezvoltării producției pentru export.Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, în fața Congresului nostru că vom face totul pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1985 și pe întregul cincinal, că vom acționa cu abnegație și dăruire patriotică pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de istoricul Congres al XIII-lea al partidului, pentru ca România socialistă mai prosperă, mai înfloritoare.

dismal an- răs- for- sti-

să devină mereu puternică și maiîn cuvîntul său, tovarășa Draga 
Atanasiu 8ți-mi, în primul rînd, ca de la această înaltă tribună să exprim via satisfacție a tuturor oamenilor muncii de la I.C.S.I.T. — Titan față de realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului, opțiune politică majoră în care vedem cea mai înaltă garanție a mersului ferm înainte al poporului nostru spre luminoasele zări comuniste. Totodată, oamenii muncii, membri ai organizațiilor componente ale F.D.U.S. din institut, mi-au încredințat mandatul de a susține din toată inima realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în funcția de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, exprimîndu-ne cu acest prilej recunoștința fierbinte față de tot ceea ce ați făcut și faceți pentru continua înălțare a patriei noastre.în continuare, vorbitoarea a înfățișat unele succese obținute de cercetătorii și ceilalți oameni ai muncii de pe platforma industrială Titan, arătînd că, sub conducerea comitetului de partida organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste din institut desfășoară în prezent o susținută muncă organizatorică’ și politico-educativă pentru tiv de cinilor turilorlarea unor produse noi de înaltă tehnicitate, pentru dezvoltarea mișcării de invenții, care să asigure industriei mijloace de automatizare a produc-

spus : Permite-

mobilizarea întregului colec- specialiști la îndeplinirea sar- privind îmbunătățirea struc- de fabricație, pentru asimi- 

țiel la și peste actualul nivel mondial.Ca expresie a lărgirii și adîncirii continue a democrației noastre socialiste — a spus apoi vorbitoarea — a perfecționării originalului său sistem instituționalizat, în anii neasemuit de rodnici ai „Epocii Ceaușescu11, și în institutul nostru a fost creat un cadru organizatoric și un climat favorabil pentru ca fiecare om al muncii să participe efectiv la conducerea întregii activități, să participe cu inițiativă și responsabilitate la rezolvarea complexelor probleme legate de temele de proiectare, la promovarea a tot ce este nou și înaintat.Folosesc acest prilej pentru a releva cu profundă recunoștință că atit în orientarea, cit și în realizarea planului nostru de cercetare, proiectare și producție ne bucurăm de continua atenție a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, de îndrumarea permanentă și întregul sprijin ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului nostru, eminentă personalitate a vieții științifice mondiale, căreia îi adresăm din toată inima cele mai respectuoase și calde mulțumiri.Asigurăm Congresul, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus în încheiere vorbitoarea — că în climatul fertil și angajant al democrației noastre socialiste, împreună cu cadrele din institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică din întreaga țară, vom munci cu însuflețire și abnegație, în spirit revoluționar, pentru a fi la înălțimea încrederii și sprijinului fără precedent de care se bucură știința și tehnologia în patria noastră, sporindu-ne și mai mult aportul creator la măreața operă de făurire a societății socialiște multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Magistrala expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în deschiderea lucrărilor marelui, forum democratic al societății noastre, do

cument de excepțională Însemnătate, care fundamentează științific direcțiile actuale și de perspectivă ale acțiunii unite a tuturor oamenilor muncii din patria noastră pentru traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului, reprezintă și pentru tînăra generație a patriei un amplu și cuprinzător program de muncă, pentru a cărui înfăptuire sîntem ferm hotărîți să nu precupețim nici un efort, a spus, în cuvîntul său, tovarășul Dinu Dragon.Din această perspectivă, Uniunea Tineretului Comunist — ca organizație membră a Frontului Democrației și Unității Socialiste — beneficiind de cadrul generos al sistemului democrației noastre muncitorești, revoluționare, pe .-baza, indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, situează în centrul preocupărilor sale ridicarea pe o nouă treaptă calitativă a participării milioanelor de tineri din patria noastră la întreaga viață economico-socială, la conducerea societății românești, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea la edificarea comunismului.Pe baza „Programului de participare a tinerei generații la realizarea, prin muncă patriotică, a unor obiective de dezvoltare economico-socială a patriei pe anul 1984“, tinerii de Ia orașe și sate, muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți. împreună cu toți oamenii muncii, și-au adus o contribuție activă la realizarea sarcinilor de plan, la dezvoltarea bazei de materii prime și energetice, la realizarea unor importante obiective din sectoare de bază ale economiei naționale. ''jO atenție sporită acordăm implicării tot mai active a tinerilor în vederea transpunerii In practică, a măsurilor stabilite de partid pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii și asigurarea tuturor condițiilor necesare înfăptuirii noii revoluții agrare.Așa cum în repetate rînduri a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, organizațiile noastre acționează, împreună cu ceilalți factori cu răspunderi in acest domeniu, pentru formarea tinerilor și copiilor ca cetățeni de nădejde ai țării, animați de cele mai profunde sentimente de dragoste față de patrie, partid si popor, devotați cauzei socialismului și comunismului, înarmați cu cele mai înaintate cunoștințe științifice și tehnice, capabili să răspundă cu competentă problemelor pe care le ridică dezvoltarea continuă econo- micd-socială a țării, activitatea la fiecare Ioc de muncă.în continuare, vorbitorul a spus: Angajat cu toate forțele în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei, tineretul român susține și a- probă pe deplin politica externă a partidului țiunile și terna țional Ceaușescu, salvgardarea păcii, înfăptuirea dezarmării. și în primul rînd a dezarmării nucleare, instaurarea unor relații de colaborare între toate popoarele lumii.Din perspectiva marcării în acest an a Anului Internațional al Tineretului, sub deviza „Participare. Dezvoltare, Pace" — ca urmare a unei inițiative promovate de țara • noastră în cadrul Organizației Națiunilor Unite — U.T.C., U.A.S.C.R. și Organizația pionierilor desfășoară o intensă și multilaterală activitate internațională, urmărind creșterea contribuției forțelor progresiste ale tineretului de pretutindeni la lupta unită a popoarelor pentru pace, dezarmare, colaborare și democrație, pentru un viitor luminos al omenirii, In care tînăra generație să-și poată aduce în mod activ contribuția la progresul umanității.în această perioadă se desfășoară în organizațiile de copii și tineret adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri care preced Congresul al XII-lea al Uniunii Tineretului Comunist, a XlV-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și cea de-a V-a Conferință Națională a Organizației pionierilor, ce vor avea loc în primăvara acestui an. Sîntem hotă- riți ca, folosind aceste prilejuri, să intensificăm întreaga noastră activitate pentru înfăptuirea exemplară,

și statului nostru, ac- inițiativele pe plan in- ale tovarășului Nicolae menite să contribuie la

Impreună cu Întregul popor, a prevederilor programelor de dezvoltare economico-socială a țării.Luînd cuvîntul, tovarășa Salvîna 
MarchlȘ a sPus: Magistrala analiză cuprinsă în expunerea prezentată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în cadrul Congresului, ideile și tezele cu privire la creșterea rolului Frontului Democrației și Unității Socialiste în viața soCial-politică a României sînt o expresie elocventă a preocupării dumneavoastră constante pentru lărgirea continuă a cadrului de manifestare a democrației socialiste, de participare a întregului popor la realizarea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Forumul nostru își desfășoară lucrările în- tr-un an cu profunde semnificații, an în care sărbătorim, cu înaltă cin- , știre și mîndrie patriotică. 20 de ani de Ia Congresul al IX-lea. care a deschis o epocă nouă, de adînci și înnoitoare prefaceri în toate domeniile de activitate, care a intrat in conștiința întregului nostru ca „Epoca Ceaușescu".în continuare, vorbitoarea primat întreaga recunoștință menilor muncii din județul pentru indicațiile șl orientările deosebit de prețioase primite cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în acest județ de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, vizite care au constituit, de fiecare dată, momente memorabile, contribuind hotărîtor la mobilizarea întregului potențial creator al județului la dezvoltarea sa multilaterală. în acest cadru au fost înfățișate o serie de realizări care confirmă creșterea continuă a potențialului economico-social al județului.Organizațiile componente ale F.D.U.S., sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vor antrena în acțiunile de creație tehnico-

popora ex- a oa-Arad

științifică șl artistică. In amplele manifestări cultural-educative mase largi de cetățeni, astfel incit aceste acțiuni să contribuie la îmbogățirea vieții spirituale a locuitorilor județului nostru, la educarea patriotică, revoluționară a acestora, la cultivarea dragostei și mîndriei fată de patrie, partid și popor.Vă rog să-mi permiteți ca. In numele locuitorilor județului Arad, să exprim deplina noastră adeziune la politica externă promovată de partidul-și statul nostru, al cărei strălucit promotor sînteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, înflăcărat luptător pentru cauza libertății șl independenței popoarelor, pentru pace și colaborare, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. .Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitoarea în încheiere — ca, în cadrul largului democratism asigurat de orînduirea noastră socialistă, să acționăm cu toate forțele pentru realizarea exemplară a sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, creînd o bază trainică pentru înfăptuirea obiectivelor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, de ridicare pe noi trepte de civilizație și bunăstare a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.In cuvîntul său, tovarășul |u|jan 
Dinu a spus: PartlclPîn(1 la acest mare for politic, cu caracter democratic, care definește esența societății noastre socialiste, îmi îndeplinesc mandatul încredințat de conferința județeană a Frontului Democrației și Unității Socialiste de a exprima deplina satisfacție și bucurie a tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile lalomiței pentru realegerea în înalta funcție de secretar general al partidului a celui mai iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înalt simbol de abnegație și eroism. Și cu acest prilej vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, de profunda noastră prețuire și recunoștință pentru prodigioasa dumneavoastră activitate revoluționară pusă în slujba celor mai înalte idealuri ale poporului român, pentru modul strălucit în care ne conduceți în măreața operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României, pentru contribuția remarcabilă ce o aduceți la instaurarea unui climat de pace și înțelegere între toate popoarele lumii.în continuare, vorbitorul a raportat Congresului rezultatele obținute de lucrătorii ogoarelor ialomițene, în frunte cu comuniștii, care au reușit să obțină an de an recolte tot mai mari, valoarea producției agricole fiind în 1984 de aproape 7 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de 50 la sută față de anul 1980. Totodată, el a apreciat că mai sînt încă rezerve nevalorificate, pentru că pămîntul Bărăganului ialomi- țean și oamenii lui să își aducă o contribuție mai mare la asigurarea producțiilor agricole necesare economiei naționale. în prezent, a spus el, desfășurăm o intensă muncă politico- educativă în rîndul tuturor locuitorilor pentru participarea mai activă la muncă, pentru creșterea răspunderii fiecărui cetățean în îndeplinirea indicatorilor de plan și a sarcinilor ce ne revin din prevederile Programului unic de creștere a producției agricole în gospodăriile populației, conștient! fiind că de munca noastră depind bunăstarea noastră, înflorirea continuă a României socialiste.
Biroul Comitetului Central al Organizației

Democrației și Unității Socialiste
Plenara Comitetului Central al 

Socialiste a ales următorul birou i

Președinte: Constantin Ar
seni. Vicepreședinți: Constantin 
Baltă, Mariana Beliș, Csaszar

Vă rog să-mi permiteți — a spus în încheiere vorbitorul — ca, expri- mînd deplinul acord cu documentele supuse dezbaterii, în numele tuturor oamenilor muncii pe care îi reprezint, să asigur marele forum al democrației noastre muncitorești- revoluționare, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu toată dăruirea, cu înaltă răspundere comunistă pentru a înfăptui exemplar sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XIII-lea al partidului, din hotărî- rile pe care le va adopta Congresul Frontului Democrației și Unității Somai multcialiste, sporindu-ne și ____ _____contribuția la progresul economico' social al patriei noastre socialiste.Este o mare satisfacție pentru mine — a spus tovarășa Eugenjjj 
Măndîța ~ să exprim, în acest reprezentativ forum al democrației noastre socialiste, deplina aprobare, nemărginita bucurie și deosebita satisfacție ale milioanelor de femei din orașele și satele patriei față de mărețul act politic înfăptuit de Congresul al XIII-lea al partidului prin realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, aceasta constituind chezășia sigură a înfăptuirii neabătute a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIII-lea, care au devenit și programul de lucru al Frontului Democrației și Unității Socialiste, platforma politică cu care acesta se va prezenta la alegerile de deputați de la 17 martie.Purtînd adine pecetea concepției și acțiunii dumneavoastră revoluționare, inspirate și cutezătoare, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele două decenii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, care constituie perioada cea mai bogată. în împliniri din întreaga istorie a neamului, se caracterizează și prin afirmarea plenară, fără precedent, a femeilor în viața politică, economică și socială a tării.Contribuția remarcabilă a tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant, rolul inestimabil în îndrumarea cercetării științifice, învățămîntului și culturii constituie pentru noi un strălucit exemplu de acțiune revoluționară, care ne însuflețește și ne mobilizează în participarea tot mai activă la măreața operă de creație istorică a poporului nostru.Folosim și acest prilej pentru a exprima în numele tuturor femeilor patriei, de la tribuna celui de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, stimatei și iubitei tovarășe Elena Ceaușescu, recunoștința fierbinte pentru preocuparea consecventă In vederea creșterii rolului femeii în societatea noastră, în dezvoltarea multilaterală a țării.După ce a prezentat pe larg acțiunile întreprinse de Consiliul Național al Femeijor, în cadrul F.D.U.S., pentru creșterea contribuției femeilor la întreaga activitate economică și socială ce se desfășoară în țară, vorbitoarea a arătat că, în cadrul organizației există Încă numeroase neajunsuri în găsirea celor mai potrivite căi și modalități de mobilizare mai activă a maselor de femei la realizarea sarcinilor de producție, la activitățile sociale, obștești.Ne angajăm în fața Congresului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitoarea — să imprimăm un stil de muncă mai dinamic, mai eficient întregii activități organizatorice și politico-educative desfășurate de organizațiile de femei, pentru îndeplinirea integrală a planului pe acest an hotărîtor al întregului cincinal, a programelor prioritare, pentru înfăptuirea minunatelor obiective stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului. Milioanele de femei de pe intreg cuprinsul patriei își exprimă deplina adeziune față de politica internațională a partidului și statului nostru, față de inițiativele strălucite și activitatea neobosită desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pentru soluționarea constructivă, în interesul popoarelor, a marilor probleme ale lumii contemporane, pentru apărarea drepturilor fundamentale ale oamenilor la viață, laExprimînd acordul față de hotărîrile pe Congresul Frontului Unității Socialiste, ne angajăm să acționăm cu abnegație și pasiune revoluționară. împreună cu toți oamenii muncii, pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite prin aceste documente, pentru ca prin faptele noastre de muncă și creație să contribuim Ia ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație socialistă.

pace.nostru deplin care le va lua Democrației șl

Animați de cele mai profunde sentimente de prețuire și admirație față de contribuția dumneavoastră hotăritoare, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la progresul și propășirea patriei noastre socialiste și la creșterea fără precedent a prestigiului ei In lume — a spus tovarășul Dumitru Marica “ oamenii muncii din județul Cluj își exprimă entuziasta și deplina lor satisfacție pentru realegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al partidului. Cu nemărginită mindrie patriotică și cu căldură susținem, de asemenea, propunerea de alegere din nou a dumneavoastră în funcția de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste — chezășie sigură a înfloririi continue a României socialiste, a înaintării ei neabătute pe calea progresului, bunăstării și fericirii.Vă rog să-mi îngăduiți să exprim, tn numele oamenilor muncii din județul Cluj, profunda noastră recu-

Organizației Democrației și Unității bri: Rodica Angelescu, Lazăr 
Boleanțu, Maria Drîngă, Paul 
Everac, Viorel Haloca, Heffner 
Manfred Kurt, Aurică Hie, 
Dumitru Marica, Ștefan Palfi, 
Marina Pandrea, Viorica Țu- 
țuianu, Alexandru Trăilescu.

Ludovic, Paula Geambașu, Că
tălina Nițescu.

Secretar: Doina Benea. Mem-

noștință pentru grija deosebită și sprijinul permanent pe care-1 acordați, dumneavoastră personal, dezvoltării economico-sociale a județului nostru, ca dealtfel tuturor județelor țării, creșterii potențialului său industrial, creării unor ramuri industriale de vîrf.în continuare, vorbitorul a prezentat pe larg succesele importante obținute de oamenii muncii din județul Cluj în activitatea economică și socială. informind că în primii patru ani ai actualului cincinal ei au realizat o producție suplimentară de 1,8 miliarde lei, au fost date în exploatare 216 noi capacități de producție industriale și agrozootehnice, 22 100 apartamente, un număr important de obiective social-culturale și edi- litar-gospodărești ; realizări importante au fost obținute și în agricultura județului.Mă simt onorat ca. și cu acest prilej, să exprim sentimentele noastre de adîncă și caldă recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru sprijinul permanent pe care-1 acordă cercetării științifice, școlii românești, pentru îndrumările date în vederea creșterii-aportului științei la dezvoltarea vieții economico-sociale, la progresul întregii noastre societăți, a afirmării sale în lume.O contribuție nerea acestor vorbitorul — a ția Democrației te. care. în cei
importantă la obți- realizări — a spus adus-o și Organizași' Unității Socialis- ____ , ...___cinci ani de la constituirea ei, a desfășurat o susținută activitate organizatorică și politico- educativă pentru antrenarea maselor de oameni ai muncii la înfăptuirea obiectivelor privind dezvoltarea economico-socială a județului. Conștienți de amploarea și complexitatea sarcinilor economico-sociale ce revin județului Cluj în acest ultim și hotărîtor an al actualului cincinal, pentru asigurarea condițiilor necesare trecerii la realizarea cu succes a viitorului cincinal, sîntem hotărîți ca. sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să desfășurăm ' ,o susținută activitate politico-educativă pentru a imprima în toate unitățile economico-sociale, în toate organizațiile un spirit nou, de muncă responsabilă, de ordine și disciplină, să acționăm cu toată dăruirea și fermitatea pentru a face ca fiecare om al muncii să fie un participant activ, conștient la înfăptuirea mărețului Program al partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Răspunzînd cu entuziasm îndemnurilor pe care ni le-ați adresat în magistrala expunbre pe care ați prezentat-o la deschiderea lucrărilor Congresului nostru — a spus în încheiere vorbitorul — vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu toată dăruirea pentru a conferi vieții interne a organizațiilor democrației și unității, socialiste un conținut mereu map bogat, că vom desfășura o activitate politică, organizatorică și educativă tot mai intensă, pentru îndeplinirea. hotărîrilor pe care le va adopta Congresul nostru, spre a contribui cu toate forțele, cu elan și dăruire revoluționară, la înfăptuirea neabătută a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

i ogoa- că. transpu- viață orientările și in- date de dumneavoastră.

în cuvîntul său, tovarășul DrO- 
gomir Stan a spus: Exprim senti- mentele noastre de înaltă prețuire și adîncă recunoștință pentru strălucirea cu care dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, încercat conducător comunist, revoluționar și patriot înflăcărat, conduceți destinele partidului și statului nostru, militați cutezător pentru imprimarea în întreaga activitate economico-socială a unui spirit de muncă dinamic, profund creator, pătruns de înaltă responsabilitate pentru cauza construcției socialiste în scumpa noastră patrie. Politica înțeleaptă a partidului privind dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor țării se regăsește materializată și în județul Călărași. Ca urmare a vastului program elaborat pe baza indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, producția industrială a sporit de la 6,2 miliarde Iei în 1981 la peste 9,1 miliarde la sfîrșitul anului 1984. Față de anul 1980, exportăm în prezent o cantitate de produse industriale de mare complexitate și competitivitate, realizate cu un consum mai mic de materii prime și materiale, incorporînd mai multă inteligență tehnică.în agricultură. lucrătorii relor vă raportează că. 1 nînd în dicațiile mult iubite și stimate tovarășe secretar general, producția de cereale a crescut în județ de la 978 mii tone în 1980 la aproape 1 300 mii tone în 1984.Vorbitorul a înfățișat apoi pe larg rezultatele obținute de unele unități agricole din județ care au obținut producții record, chiar și în condiții climaterice mai grele. în acest cadru, vorbitorul a arătat că indicațiile date de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizitei de lucru efectuate în județ vor permite lucrătorilor ogoarelor să valorifice mai bine rezervele de care dispun pentru realizarea unor producții și mai mari. Asigur Congresul, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Călărași vor întîmpina alegerile de deputați din 17 martie cu noi succese, că vor pentru pentru ricelorXIII-lea al partidului, pentru creșterea aportului județului Călărași la dezvoltarea economiei naționale, la continua înflorire a patriei noastre socialiste — a spus în încheiere vorbitorul. .

acționa cu spirit revoluționar realizarea planului pe 1985, transpunerea în viață a isto- hotărîri ale Congresului al
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaTn numele poporului Republicii Socialiste a Uniunii Birmane și al meu personal, mulțumesc Excelenței Voastre pentru sincerul mesaj de felicitări transmis cu ocazia celei de-a 37-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.Folosesc acest prilej pentru a exprima, la rîndul meu, aceleași calde sentimente din mesajul primit și pentru a adresa Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român.

U SAN YU
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Cronica zileiVineri seara a sosit la București secretarul de stat pentru afacerile externe și Commonwealth-ului al .Marii Britanii, Geoffrey Howe, care, Ia invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, efectuează o vizită oficială in tara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Philip McKearney, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.
★La Ambasada Republicii Populare Democrate Coreene din București a avut loc. vineri, o conferință de presă în cadrul căreia ambasadorul Zo

lang Guk a prezentat aspecte ale situației din Peninsula coreeană.Au participat ziariști români, corespondenți de presă acreditați la București, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.
★Cu prilejul apropiatei sărbători a celei de-a 40-a aniversări a eliberării poporului german de sub fascism, ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, Herbert Plaschke. a organizat, vineri, o conferință de presă.Au participat ziariști ai presei centrale. Radioteleviziunii române și Agenției române de presă — Ager- pres, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor .Externe. ’ (Agerpres)

t V
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (color)
14,45 Săptămâna politică

15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Teleenciclopedia
19,45 Antologia umorului românesc (co

lor). Fabule și fabuliști (II)
20,15 Mondovision
20,25 Film artistic. „Legea șl forța”.
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 februarie, ora 20 — 11 
februarie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi rece, îndeosebi in prima parte, în 
centrul și nord-estul țării. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Vor cădea 
precipitații temporare sub formă de 
ninsoare și izolat lapoviță și ploaie în 
centrul și estul țării. în celelalte re
giuni, precipitațiile vor fi sub formă 
.de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu In

tensificări locale în majoritatea zone
lor țării. Temperaturile vor fi în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, local mai 
coborîte în nordul și centrul țării și 
mai ridicate în sud, iar maximele vor 
fi cuprinse între minus 5 și plus 5 
grade, pe alocuri maKridicate. Izolat 
vor exista condiții de formare a po
leiului, iar pe alocuri se va produce 
ceață. La București : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
pldaie, lapoviță și ninsoare. Vîntul va 
sufla moderat, cu unele intensificări. 
Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 5 
grade și minus 1 grad, iar maximele 
intre 1 și 4 grade.
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Să triumfe pacea și colaborarea!

ț 

ț

VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR,

în întreaga lume!
In favoarea creării 

lipsite de arme nucleare în nordul EuropeiHELSINKI 8 (Agerpers). — Des- chizînd lucrările sesiunii din acest an a Parlamentului finlandez, președintele țării, Mauno Koivisto, și-a exprimat speranța că 1985 va fi mai favorabil decît anii anteriori, măreați de agravarea tensiunii pe arena internațională.în ultima perioâdă, a menționat șeful statului finlandez, cercuri tot mai largi ale opiniei publice din țările scandinave se pronunță pentru crearea unei regiuni lipsite de arme nucleare în nordul Europei. Edificarea unei asemenea zone în nordul continentului nostru, a arătat președintele Koivișto, ar avea o

unor zone

Lucrările reuniunii de la Stockholm

INFORMAȚII
SĂNIUȚE. Azi și mîine, pe pîr- tia de la Sinaia se va desfășura competiția internațională de săniuțe ,,Cupa Bucegi", la care vor participa sportivi și sportive din R.D. Germană, Polonia și România. In ambele zile, concursul va incepe la ■ ora 8,30.
FOTBAL. In cadrul turneului pe cate-1 intreprinde în Egipt, echipa de fotbal Rapid București a jucat la Cairo cu formația locală National. Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1 (0—0).
HANDBAL. Au luat sfîrșit Întrecerile din grupele preliminare ale turneului internațional feminin de handbal de la Cheb (Cehoslovacia), în ultimul meci din grupa B, selecționata României a învins reprezentativa R.D. Germane cu scorul de 26—23 (13—13). în urma acestei victorii, echipa României s-a situat pe primul loc în clasamentul grupei, cu 4 puncte (golaveraj 73—66), fiind urmată de formațiile R.D. Germane — 4 puncte (67—63), Iugoslaviei — 4 puncte (72—69) și Cehoslovaciei (B) — zero puncte. în celălalt meci al grupei, Iugoslavia a întrecut cu 30—26 (16—15) selecționata secundă a Cehoslovaciei. Rezultate înregistrate în grupa A : Danemarca — R.F. Germania 20—16 (9—8) ; Ungaria — Cehoslovacia 23—22 (10—8).Pentru turneul final al competiției s-au calificat echipele României, R.D. Germane, Cehoslovaciei și Ungariei.
TENIS. în primul tur al concursului internațional masculin de tenis de la Miinchen, Florin Segăr- ceanu l-a întrecut cu 7—6. 6—1 pe Andrei Șesnokov (U.R.S.S.), iar Adrian Marcu l-a eliminat cu 6—3,

SPORTIVE3—6, 7—5 pe suedezul Jonas Svensson.
BASCHET. Vineri seara, în sala Floreasca din Capitală, în tradiționalul derbi al campionatului republican masculin de baschet, echipa Dinamo a întrecut cu scorul de 86—83 (43—18) formația Steaua. în- tr-un alt joc, Rapid a cîștigat cu 123—81 (55—39) in fața echipei Academia Militară.
SCHI. Proba masculină de slalom uriaș din cadrul campionatelor mondiale de schi alpin de la Bormio (italia) s-a încheiat cu victoria vest-germanului Markus Wasmaier. cronometrat în două manșe cu timpul de 2’28”90/100. Pe locurile următoare s-au clasat... principalii favoriți ai probei : elvețianul Pir- min Zurbriggen — (2’28”95,100) și luxemburghezul Marc Girardelli — (2’29”22/100).
PATINAJ ARTISTIC. Proba individuală feminină din cadrul campionatelor europene de patinaj artistic de la Goteborg s-a încheiat cu victoria scontată a principalei favorite. Katarina Witt (R.D. Germană), care cucerește pentru a treia oară consecutiv titlul continental. Pe locurile următoare s-au clasat Kira Ivanova (U.R.S.S.) și Claudia Leist- ner (R.F. Germania).
PATINAJ VITEZA. Pe patinoarul complexului sportiv „Zetra“ dincomplexuluiSarajevo se va desfășura în zilele de 9 și 10 februarie mondial feminin de patinajși-au anunțat partici- sportive din 15 țări, U.R.S.S., R.D. Germa- S.U.A., Suedia, Japo-

campionatul viteză.La întreceri parea 41 de printre care nă. Canada, nia, Finlanda. Franța, Polonia, Norvegia și Iugoslavia.
cinema

• Adela: SCALA (11 03 72) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11: 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 8; 10; 16; 17,45; 19,30.
• Pinocchio — 9; 11; 13; 17, Cireșarii
— 15; 19 : DOINA (16 35 38).
• Fapt divers : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9: 11; 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 lui Bachus : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 8.45; 12; 15,15; 18,30.
• Revanșa: PACEA (60 30 85) — 15; 
17; 19.
• -O lumină la etajul zece — 17; 19, 
Domnișoara Noorie — 13; 15 : PRO
GRESUL (23 94 10).
• Kramer contra Kramer : SALA
MICA A PALATULUI — 14,30; 17;
19.30.
• 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;
18.30, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 12; 
15; 18.
• Mitică Popescu : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19.
• Surorile medicale : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nemuritorii : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Frumoasa Shiniang : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19.
© Domn pentru o zi : VIITORUL 
(10 67 40) — 11; 13; 15; 17; 19.
© Undeva, cîndva: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
0 Romeo și Julieta la sat : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Lovitură fulgerătoare : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
© Dragele noastre bunicuțe : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 18.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45; 11,45; 15; 18,15.
© Marfă furată : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Legenda călărețului singuratic : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 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 (50 35 94) — 9; 
11,30: 14; 16,30; 19.
• 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 și extratereștril ; VOL
GA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Ghețuri pe tnălțimi : 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 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 14; Titanic vals
— 18,30; (sala Atelier) : Cartea lui 
Ioviță — 14,30; Fata din Andros —
— 19,30; (sala din Piața Cosmonauți- 
lor, 11 07 57) : Intre patru ochi —
18.30.
• Opera Română (13 18 57) ; Otello
— 17.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Vila 
cu iluzii — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 14; Labyrintul — 18,30; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Gustul 
parvenirii — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Romanță tîrzie — 18,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 18.
• Teatrul „Nottara” (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 18; 
(sala Studio) : Acești îngeri triști —
17.30.
©Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 15; 
Anonimul venețian — 18,30; (sala
Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zodia ge
menilor” — 18,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. ! — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 18,30.
© Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 18,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18.
© Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Mary 
Poppins — 18.
© Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 15,30; 19.
© Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in emisie — 18.

Conferință regională 
consacrată combaterii 

efectelor secetei în AfricaDJIBOUTI 8 (Agerpresl — La Djibouti s-au încheiat lucrările Conferinței regionale a statelor din Africa răsăriteană, consacrată combaterii efectelor secetei din această zonă a continentului. La lucrări au participat reprezentanți din șase țări africane — Djibouti, Etiopia. Kenya. Somalia. Sudan și Uganda — care au subliniat necesitatea unirii eforturilor în vederea combaterii secetei și sprijinirii programelor de dezvoltare economică și socială a acestor țări. Cu acest prilej s-a creat o Agenție interguvernamentală permanentă pentru combaterea secetei, care va dispune de un fond' special și de un serviciu meteorologic.
Rolul activ al mișcării 

de nealiniere in promovarea

unele măsuri de limitare a amplorii unor activități militare. De asemenea, statele occidentale au prezentat un document care detaliază unele din propunerile lor.în cadrul conferinței s-a reafirmat. în repetate rmduri. dorința generală ca, prin studierea aprofundată a tuturor propunerilor avansate, prin negocieri răbdătoare și detaliate. să se ajungă gradual la definirea unor puncte de apropiere.Delegația română participă, in continuare, la' acest dialog, la eforturile de apropiere a diferitelor poziții, promovind și explicînd propunerile concrete conținute în documentul de lucru prezentat de țara noastră la conferință.

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — La Conferința pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa, care se desfășoară la Stockholm, a continuat, într-o atmosferă de lucru și de dialog, activitatea în structurile organizatorice create : ședințe plenare, două grupuri de lucru, ședințe ale celor două grupuri reunite. Delegațiile continuă să expună propriile propuneri, procedîndu-se, practic, la un nou tur de orizont asupra problematicii conferinței. Unele delegații' prezintă mai în detaliu propunerile lor, sub forma unor documente de lucru. Delegația U.R.S.S., împreună cu cele ale Bulgariei și R.D. Germane, a depus un document explicativ privind
influență favorabilă pentru măsuri similare și în alte regiuni ale Europei.STOCKHOLM 8 (Agerpres). — Cancelarul federal al Austriei, Fred Sinowatz, s-a pronunțat pentru extinderea în continuare a dialogului Est-Vest, în interesul păcii, al de- . zarmării și destinderii. La o con-i ferință de presă organizată Ia , Stockholm la încheierea vizitei sale ț
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în Suedia, cancelarul austriac și-a reafirmat sprijinul pentru crearea unei zone lipsite de arme nucleare in Europa de nord și a unui coridor fără arme fectice nucleare îndor fără arme fectice nucleare Europa centrală.
Politica supraînarmărilor comportă riscul 

unui conflict atomic
WASHINGTON 8 (Agerpres). - Participanții la întîlnirea anualăWASHINGTON 8 (Agerpres). - Participanții la întilnirea anuala a 

asociației americane „Medicii în lupta pentru responsabilitate socială", 
desfășurată la Los Angeles, s-au pronunțat pentru încetarea tuturor ex
periențelor cu arma nucleară. Ei ou subliniat că politica suproinarmă- 
rilor comportă pericolul unui conflict nuclear.

Pentru eliberarea omenirii de amenințarea distrugeriiPARIS 8 (Agerpres). — în cadrul unui colocviu al Asociației medicilor francezi pentru prevenirea războiului nuclear (A.M.F.P.G.N.), participanții la dezbateri au atras atenția asupra stării de „război declarat" în care se află permanent această categorie profesională cu mari responsabilități sociale, ca urmare a realităților — din diferite domenii — de pe planetă. Astfel, subliniau ei, la fiecare două secunde în lume moare de foame un copil, în timp ce în același interval în cursa înarmărilor sînt cheltuiti 44 000 dolari. Cheltuielile mondiale pentru procurarea de armamente depășesc de două ori și

jumătate pe cele rezervate sănătății publice, ceea ce apasă greu asupra economiilor țărilor în curs de dezvoltare.'Pericolele care amenință planeta noastră, au relevat participanțli la dezbaterile colocviului, au grave consecințe psihologice asupra tinerei generații.După cum relatează ziarul „L’Hu- manite", medicii reuniți la colocviu înțeleg să acționeze pentru a fi „artizanii unei noi primăveri" și să contribuie, prin influențarea opiniei publice, la eliberarea omenirii de amenințarea distrugerii sale.
NU, amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune 1BRUXELLES 8 (Agerpres). — Organizația catolică belgiană „Dreptate și pace" a dat publicității o declarație în care se pronunță împotriva amplasării de rachete nucleare pe teritoriul tării. In docu-

ment se cere guvernului să țină seama de părerea majorității co- , virșitoare a populației țării atunci < cind va trebui să ia o decizie in ’ legătură cu amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune în Belgia.
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La Dortmund, în R.F.G., a avut loc recent cea de a doua reuniune a ( 
comitetelor de întreprindere „Inițiativa pentru pace" !-
participanții au adoptat un document în sr.îr.,-i _______ ___ ,
armele nucleare, pentru crearea de locuri de riyincă pe seama reducerii ( 

cheltuielilor militare I

intru pace", în cadrul căreia i 
sprijinul eliberării Europei de 1
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Vn interviu al șefului Departamentului politic al O.E.P.
• Măsuri represive ale armatei israeliene în sudul LibanuluiTUNIS 8 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat agenției China Nouă, Faruk Khaddoumi, șeful Departamentului politic al O.E.P., a evidențiat, între obiectivele fundamentale ale O.E.P., recunoașterea drepturilor poporului palestinian, inclusiv cel la autodeterminare, și înființarea unui stat palestinian independent. Faruk Khaddoumi a apreciat că rezoluția conferinței arabe la nivel înalt de la Fez ar putea servi drept bază pentru soluționarea problemei palestiniene. Unitatea țărilor arabe, a spus șeful Departamentului politic al O.E.P., împreună cu sprijinul tuturor forțelor prietene din întreaga lume, constituie o condiție necesară în vederea reglementării problemei palestiniene. El a condamnat refuzul Israelului de a recunoaște O.E.P. și o- poziția sa la crearea unui stat palestinian independent.Totodată, Khaddoumi a arătat că Organizația pentru Eliberarea Palestinei Continuă convorbirile cu Iordania destinate să apropie pozițiile celor două părți.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Ministrul de externe al Egiptului, Esmat Abdel Meguid, aflat intr-o vizită de trei zile la Washington, a cerut administrației americane să deschidă un dialog cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei, in scopul de a facilita progresul către o reglementare de pace globală in Orientul Mijlociu — relatează agenția Associated Press. Noi considerăm că cele două părți trebuie să înceapă convorbiri între ele — a declarat reprezentanților presei șeful diplomației egiptene.BEIRUT 8 (Agerpres). — Forțele israeliene de ocupație din sudul Libanului au întreprins noi măsuri represive împotriva populației locale libaneze. Trupele de ocupație au impus interdicții de circulație în localitatea Juya și au înconjurat satul Maaraka. în cursul acțiunilor întreprinsa in ultimele trei zile au fost arestate 50 de persoane.
Noi manevre ale autorităților din R.S.A. 

pentru perpetuarea dominației rasiste
Manifestații ale populației de culoare 

împotriva politicii de apartheidNAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Președintele Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului, Joseph Garba (Nigeria), a dat publicității o declarație in care demască noile manevre ale rasiștilor de la Pretoria vizind perpetuarea dominației minorității albe asupra populației africane majoritare din R.S.A. în document se exprimă un protest hotărît în legătură cu planurile autorităților de la Pretoria de a crea, un așa-numit „forum neoficial". în care ..reprezentanții aleși ai populației africane" ar urma să examineze împreună cu funcționari guvernamentali „problema drepturilor politice ale majorității africane". Aceste manevre ale R.S.A., se relevă în declarație, urmăresc același scop ca și „constituția"'' rasistă impusă recent de regimul de la Pre

toria. și anume scindarea unității de acțiune a celor împilați și umiliți de, regimul apartheidului și inducerea în eroare a opiniei publice mondiale.JOHANNESBURG 8 (Agerpres). — Noi manifestații ale populației africane Împotriva politicii de apartheid și de discriminare rasială au avut loc în orașul sud-african Cradock. Ma- nifestanții și-au exprimat protestul împotriva condițiilor inumane din ghetourile populației de culoare, a creșterii prețurilor și agravării șomajului. împotriva demonstranților au fost dislocate forțe polițienești și militari care au folosit gaze lacrimogene, bastoane și gloanțe de plastic. Au fost operate arestări.O demonstrație similară a avut loc și în cartierul locuit de populația africană din orașul Port Elisabeth.
Apei adresat țărilor occidentale pentru aplicarea 

de sancțiuni economice împotriva regimului de la PretoriaLUSAKA 8 (Agerpres). — Președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, a reînnoit apelul adresat țărilor occidentale de a aplica sancțiuni economice împotriva Republicii Sud-Afri- cane. transmite agenția ZANA.Șeful statului zambian a arătat că unica alternativă la sancțiunile economice de natură să determine autoritățile rasiste sud-africane să renunțe la politica de apartheid și să

acorde independență Namibiei constă in intensificarea luptei împotriva regimului minoritar rasist de la Pretoria, ceea ce înseamnă pierderea a . sute de mii de vieți omenești nu numai în Africa de Sud, ci in Întreaga regiune.Președintele Kaunda a condamnat, totodată, investițiile occidentale în R.S.A., care „împiedică eradicarea rasismului din Africa australă".
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LA SANAA, capitala Republicii Arabe Yemen, s-au deschis lucrările celei de-a 63-a conferințe a Federației camerelor arabe pentru comerț, industrie și agricultură, transmite agenția M.E.N. In cuvîn- tul inaugural, ministrul nord-yeme- nit al industriei și economiei, Ahmad Qaed Barakat, și-a exprimat speranța că federația va juca un rol din ce în ce mai important in promovarea investițiilor în sectoarele productive ale economiilor naționale ale statelor arabe, in valorificarea resurselor materiale și umane ale acestor țări, pentru dezvoltarea lor generală.
PROGRAMUL „STÎNGII UNITE" 

DIN PERU. Inaugurînd campania electorală în vederea alegerilor prezidențiale de la 14 aprilie a.c., candidatul frontului „Stingă Unită" din Peru, Alfonso Barrantes, a declarat că această grupare își propune formarea unui „guvern patriotic, care să reprezinte și să apere interesele naționale", transmite agenția Prensa Latina. Luînd cuvîntul în cadrul unui miting e- lectoral în orașul Tacna, el a precizat că programul „Stîngii Unite" include. în principal, naționalizarea industriei cuprului, modificarea sistemului de impozite în funcție de venituri și declararea unui moratoriu pe o perioadă de cinci ani pentru rambursarea datoriei externe.RATA ȘOMAJULUI TN RÎNDUL 
POPULAȚIEI ACTIVE A FRAN
ȚEI a atins 10,3 la sută in ultimul 
trimestru al anului trecut — a 
anunțat Institutul Național de Sta
tistică. Potrivit agenției France 
Presse, regiunile cele mai afectate 
de lipsa locurilor de muncă sînt 
situate in sudul tării : in Langue
doc-Roussillon, rata șomajului este 
astfel de 14,1 la sută, iar la Nord- 
Pas de Calais — de 13,6 la sută. In

pe scurt
regiunea pariziană și Alsacia, nive
lul șomajului reprezintă. 8,1 la sută 
din populația activă, precizează a- 
genția citată.

ALEGERILE DIN PAKISTAN. Intr-o conferință de presă organizată la Lahore, președintele Pakistanului, Mohammad Zia-ul Haq, a declarat că alegerile generale vor avea loc la data sțabilită, respectiv la 25 februârie — informează agenția Associated Press. Alegerile pentru adunările locale se vor desfășura la 28 februarie.
PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ ÎN 

CELE ZECE TARI MEMBRE ALE 
PIEȚEI COMUNE a crescut, în intervalul de 12 luni încheiat în noiembrie 1984, cu 2,4 Ia sută, nivel inferior celui înregistrat în S.U.A. și Japonia — rezultă din statisticile publicate la Luxemburg de Eurostat — Biroul de statistică^al C.E.E.

REZERVELE NETE DE DEVIZE 
ALE BĂNCII FEDERALE A R.F. 
GERMANIA — Bundesbank — au 
scăzut intr-o săptămână cu 1.2 mi
liarde mărci, anunță agenția D.P.A.

GUVERNUL AMERICAN A A- 
NUNTAT CĂ VA DESCHIDE O 
ANCHETĂ ASUPRA SITUAȚIEI 
CRIMINALULUI DE RĂZBOI NA
ZIST JOSEF MENGELE, supranumit „călăul de la Auschwitz". Investigațiile hotărjte de autoritățile americane vor urmări, după cum s-a precizat, să adune și să coroboreze toate datele și probele referitoare la dispariția lui Mengele la finele celui de-al doilea război mondial și să verifice informațiile potrivit cărora criminalul nazist s-ar fi ascuns în America Latină. Mengele este urmărit de justiția din mai multe țări pentru crimele sale.

LA KAWASAKI S-AU ÎNCHE
IAT LUCRĂRILE CONGRESU

LUI CONSILIULUI GENERAL AL 
SINDICATELOR DIN JAPONIA 
(SOHYO). A fost adoptat programul tradiționalei ofensive de primăvară a oamenilor muncii japonezi. Delegații . la congres au stabilit planul acțiunilor concrete împotriva concedierilor, pentru sporirea alocațiilor sociale, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor muncii.

PARLAMENTUL DIN ZIM
BABWE A FOST DIZOLVAT conform prevederilor constituționale, i în vederea alegerilor generale care vor avea loc în luna martie a a- | cestui an, informează agențiaM.E.N. Forul legislativ suprem IZimbabwean este compus din Camera adunării, care cuprinde 100 de membri, șl din Senat, alcătuit din i 40 de deputați.

CUNOSCUTULUI LIDER AL 
OPOZIȚIEI DIN COREEA DE 
SUD, KIM DAE JUNG, I S-A IM
PUS AREST LA DOMICILIU după ce revenise din Statele Unite, unde i a fost exilat timp de doi ani. De asemenea, i s-a interzis orice acti- > vițate politică. El a anunțat că se . reîntoarce în Coreea de Sud pentru a continua lupta în favoarea | restabilirii drepturilor democratice și pentru o reformă a structuri- I lor politice sud-coreene.

LA MONTEVIDEO și în alte < localități uruguayene au avut loc festivități și mitinguri populare I marcind cea de-a XlV-a aniversare a creării alianței forțelor democratice populare „Frente Amplio". Cu acest prilej, liderul alianței, generalul Liber Seregni, a pronunțat o i alocuțiune radiotelevizată, in care a subliniat necesitatea democrati- I zării vieții politice interne uru- guayene și a îmbunătățirii condițiilor de viată ale maselor largi | populare.
_ _____________________________________________ I

unei politici noiBELGRAD 8 (Agerpres). Relațiile internaționale sint serios amenințate de accelerarea cursei înarmărilor, politica de confruntare dintre blocuri, nesoluționarea crizelor existente și apariția unor noi focare de tensiune, de politica de forță, presiuni și intervenții militare, precum și de adincirea decalajului dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare — a arătat Aii Șukria, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., într-o cuvîntare rostită la Neum (R.S. Bosnia și Herțegovina).Exprimîndu-și părerea că înrăutățirea situației economice în lume reprezintă una dintre principalele surse de instabilitate pe plan internațional, transmite agenția Taniug, All Șukria a evidențiat, în context, rolul ce revine mișcării de nealiniere ca factor independent în lupta pentru stabilirea unor relații internaționale bazate pe egalitate.Vorbitorul a relevat, totodată, că Iugoslavia va acorda în continuare o atenție deosebită relațiilor prietenești și cooperării multilaterale cu toate țările vecine.
Situația 

din SalvadorSAN SALVADOR 8 (Agerpres). — Forțe ale Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională din Salvador continuă atacul declanșat cu trei zile în urmă împotriva trupelor trimise în departamentul Mora- zan, cauzînd inamicului noi pierderi în oameni și tehnică de luptă — transmite agenția Prensa Latina, citind postul de radio „Venceremos".
Implicații ale deficitului balanței 

comerciale a S.U.A.WASHINGTON 8 (Agerpres). — Deficitul balanței comerciale a S.U.A., calculat pe baza balanței de plăți, a fost in anul 1984 de 107,5 miliarde de dolari, comparativ cu 61,05 miliarde dolari in 1983 — a anunțat la Washington Departamentul american al Comerțului.BERNA 8 (Agerpres). — Președintele Băncii federale a R.F. Germania, Karl Otto Poehl, a apreciat, într-o alocuțiune rostită la Davos in fața participanților la un simpozion în problemele economiei mondiale, că deficitul balanței de plăți a S.U.A. reprezintă principala amenințare la adresa sistemului financiar internațional. transmite agenția Reuter.La rîndul său, Shijuro Ogata, viceguvernator al Băncii Japoniei, a relevat că țara sa este îngrijorată de marile cantități de capital care părăsesc Japonia pentru a finanța deficitele americane.
Dobinzile înalte afectează grav economiile țărilor 

in curs de dezvoltare
Reuniunea ministerială a statelor semnatare 

ale „Consensului de la Cartagena"SANTO DOMINGO 8 (Agerpres). — La Santo Domingo s-au deschis lucrările reuniunii de două zile a miniștrilor de externe și de finanțe ai statelor semnatare ale „Consensului de la Cartagena", consacrată discutării problemei datoriei externe a acestor țări. Statele respective (Argentina, Bolivia. Brazilia, Columbia. Chile, Ecuador. Mexic, Peru. Uruguay. Venezuela și Republica Dominicană) cumulează cea mai mare parte (337 miliarde dolari) a. datoriei externe a Americii Latine, estimată la aproximativ 360 miliarde dolari.Reuniunea a fost precedată de o întîlnire pregătitoare la nivel de ex- perț.i, în cursul căreia s-au definitivat proiectele de documente ce vor fi supuse dezbaterii. Ele vizează punerea la punct a unei strategii regionale privind dialogul politic dintre țările creditoare și cele debitoare. poziția pe care trebuie s-o adopte statele din regiune cu cele mai mari datorii externe în cadrul reuniunii F.M.I. și B.I.R.D. din a-

prilie, de la Washington, precum și căutarea unor noi posibilități de intensificare a cooperării, regionale.Inaugurînd lucrările reuniunii ministeriale a țărilor semnatare ale ..Consensului de la Cartagena", consacrată dezbaterii problemei datoriei externe a statelor latino-americane, președintele Republicii Dominicane, Salvador Jorge Blanco, a relevat necesitatea unui dialog politic intre țările debitoare din regiune și cele industrializate creditoare, ca o „condiție esențială" în negocierea datoriei externe. „Este necesar — a spus el — un dialog politic constructiv, în care statele industrializate să-șl manifeste voința politică de a contribui la soluționarea acestei probleme prin intermediul unui compromis negociat". Președintele Jbrge Blanco a criticat măsurile protecțio- niste și rata înaltă a dobînzilor practicate de statele industrializate, care au condus la „o acută deteriorare" a termenilor de schimb in defavoarea țărilor latino-americane.
Critici la adresa F.M.I.

• Nigeria nu intenționează să accepte condițiile Fondului 
Monetar Internațional • Poziția ZambieiLAGOS 8 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului londonez „The Financial Times", șeful statului nigerian, Mohammed Buhari, a relevat că guvernul țării sale nu intenționează să accepte condițiile pe care Fondul Monetar Internațional vrea să le impună pentru acordarea unui credit Nigeriei.Comentînd această declarație, ziarul nigerian „The National Concorde" arată că printre aceste condiții se numără devalorizarea cu 60 la sută a monedei naționale și reducerea subvențiilor pe care guvernul le acordă sectorului petrolier.

LUSAKA 8 (Agerpres). — Președintele Zambiei. Kenneth Kaunda, a criticat condițiile impuse de Fondul. Monetar Internațional (F.M.I.) pentru acordarea de credite țărilor în curs de dezvoltare — transmit*' agenția zambiană de presă. ZANA,In cadrul unui interviu, șeful statului zambian a arătat că rețetele F.M.I. se aseamănă cu „prescrierea aceluiași tratament pentru maladii diferite". Condițiile F.M.I.. a subliniat în continuare președintele Kaunda, perturbă activitatea organizațiilor și organismelor de stat șl, în general, duc la crearea de noi dificultăți în statele în curs de dezvoltare.
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