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In prezența tovarășului Ni co Ine Ceaușescu, 
intr-o atmosferă de puternică angajare politică, 
exprimind voința neabătută a milioanelor 
de femei din patria noastră de a participa 
tot mai activ la înfăptuirea Programului 
partidului de înflorire continuă a României 

socialiste, ieri și-a început lucrările

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FEMEILOR
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe,
îmi face o deosebită plăcere să iau 

parte la lucrările Conferinței naționale 
a femeilor și să vă adresez dumneavoas
tră, participante la această importantă 
manifestare politică, tuturor femeilor din 
patria noastră — muncitoare, țărance, 
intelectuale — un călduros salut și cele 
mai bune urări din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a guvernului, 
precum și din partea mea, împreună cu 
urările de succes în desfășurarea lucră
rilor conferinței. (Aplauze puternice. 
Asistența, in picioare, scandează; 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Conferința națională a femeilor are 
loc într-o perioadă în care întregul nos
tru popor este angajat plenar, cu toate 
forțele și capacitățile sale creatoare, în 
ampla activitate de înfăptuire în viață a 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale din 
1977, a obiectivelor ridicării pe o treaptă 
nouă, superioară, a societății românești, 
asigurînd înaintarea fermă, tot mai acce
lerată, a României pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 
și trecerea treptată spre orânduirea co
munistă. (Aplauze puternice, prelungite).

Marele forum democratic al femeilor 
constituie o expresie pregnantă a de
mocrației societății socialiste românești, 
care asigură participarea activă a mase
lor largi de femei — ca, de altfel, a în
tregului nostru popor — la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului, a Programului 
Partidului Comunist Român de dezvolta
re economico-socială și ridicare continuă 
a nivelului de trai material și spiritual 
al întregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice).

încununînd larga dezbatere care a avut 
loc în întreaga țară, în adunările și con
ferințele județene ale femeilor, confe
rința este chemată să adopte noi măsuri 
pentru sporirea în continuare a rolului 
și contribuției femeilor — puternică forță

socială a orânduirii noastre — fh asigu
rarea progresului multilateral al patriei 
și dezvoltarea liberă și independentă a 
României socialiste. (Aplauze puternice).

Dragi tovarășe,
Muncind cu energie și elan patriotic, 

oamenii muncii din patria noastră au 
obținut în primii doi ani al cincinalului 
realizări remarcabile în toate domeniile 
vieții economico-sociale. în această pe
rioadă producția industrială a continuat 
să se dezvolte într-un ritm înalt, sporind 
cu peste 25 la sută. Am obținut o pro
ducție industrială peste plan de circa 
39 miliarde lei, ceea ce ne dă temei să 
afirmăm că vom realiza pînă în 1980 
peste prevederile cincinaliAui — așa cum 
s-a hotărît la Conferința Națională — o 
producție industrială de 100—130 mi
liarde lei. De asemenea, producția agri
colă medie anuală s-a ridicat la peste 
19 milioane tone cereale. în cadrul am
plului program de investiții, în anii 
1976—1977 au fost date în funcțiune peste 
1000 noi capacități de producție. S-au 
înregistrat importante progrese pe tărî- 
mul dezvoltării științei și învățământu
lui, al înfloririi culturii noastre so
cialiste.

Conducerea partidului a adoptat un 
amplu program de creștere mai accele
rată a gradului de civilizație și bunăstare 
al întregului popor, hotărînd sporirea 
retribuției reale cu circa 32 la sută în 
actualul cincinal. De majorarea retribu
ției — care se va încheia, în prima etapă, 
în următoarele două luni — beneficiază 
un mare număr de oameni ai muncii și, 
practic, marea majoritate a femeilor din 
țara noastră. De asemenea, au fost spori
te indemnizațiile pentru copii, ajutoarele 
pentru mamele cu mai mulți copii, au 
fost majorate pensiile și adoptate alte 
măsuri cu caracter social de care se 
bucură în mod direct masele largi ale 
femeilor. O puternică dezvoltare cunoaș
te construcția de locuințe, de unități sa

nitare șl așezăminte de cultură. în spi
ritul hotărârilor Conferinței Naționale, 
am trecut, de asemenea, la reducerea 
treptată a săptămînii de lucru, măsură 
care a cuprins de pe acum un mare nu
măr de femei din industria ușoară și din 
alte ramuri ale economiei naționale. A- 
pare astfel din ce în ce mai evident că 
tot ceea ce înfăptuim în patria noastră 
prin eforturile unite ale milioanelor de 
constructori ai socialismului — bărbați 
și femei, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, tineri și vîrstnici — 
este destinat ridicării bunăstării materia
le și spirituale a poporului, țelul și ra
țiunea supremă a politicii partidului nos
tru, esența întregii opere de edificarea 
societății socialiste și comuniste în Româ
nia. (Aplauze puternice, prelungite).

Partidul și statul au luat o serie de 
noi și importante măsuri pentru perfec
ționarea organizării și planificării acti
vității economico-sociale, a conducerii 
societății, pentru dezvoltarea democrației 
socialiste, creșterea rolului maselor de 
oameni ai muncii în administrarea între
prinderilor, a avuției socialiste, în con
ducerea tuturor sectoarelor și domeniilor 
construcției socialiste, pentru participa
rea conștientă, tot mai intensă, a între
gului popor la făurirea propriului său 
destin, liber și comunist (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Rezultatele remarcabile pe care Ie do- 
bîndim, în toate domeniile, atestă cu pu
tere justețea politicii partidului nostru 
comunist care conduce cu fermitate și 
competență întreaga activitate de con
strucție socialistă, călăuzindu-se neabă
tut după concepția revoluționară a ma
terialismului dialectic și istoric, aplicînd 
creator principiile și legitățile generale 
la condițiile concrete din România. (A- 
plauze puternice).

Toate acestea demonstrează că parti
dul nostru își îndeplinește cu cinste ro
lul de forță politică conducătoare a so
cietății noastre, că pentru el nimic nu

este mai presus decît interesele poporu
lui, ale națiunii noastre, cauza socialis
mului, a comunismului și păcii. (Aplauze 
puternice, prelungite; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Tot ceea ce am înfăptuit și înfăptuim 
în patria noastră este rezultatul muncii 
pline de abnegație a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, 
a întregului nostru popor, care înfăptu
iește neabătut politica internă și exter
nă a partidului — politică ce corespun
de pe deplin năzuințelor sale vitale și 
asigură înflorirea continuă a României 
socialiste, întărirea independenței și su
veranității patriei. (Aplauze puternice, 
prelungite).

La toate marile victorii dobîndite de 
poporul nostru — în dezvoltarea și mo
dernizarea economiei, în înflorirea știin
ței și culturii, în creșterea nivelului de 
trai material și spiritual — o contribuție 
de cea mai mare însemnătate o aduc 
masele de femei din țara noastră, care, 
prin hărnicia, devotamentul și priceperea 
lor, au un rol de însemnătate deosebită 
în tot ceea ce înfăptuim. (Aplauze pu
ternice).

Este demn de evidențiat, în acest sens, 
aportul femeilor în producția industria
lă, sectorul de bază al economiei, în care 
ele ocupă o pondere de aproape 40 la 
sută, iar în unele ramuri industriale, ca, 
de exemplu, industria ușoară, de circa 
80 la sută. (Vii aplauze). Crește an de 
an numărul femeilor care lucrează în 
ramurile industriale moderne, cum sînt 
chimia, construcția de mașini, electroni
ca, electrotehnica și altele.

Și mai mare este aportul femeilor în 
producția agricolă — unde ele reprezin
tă majoritatea forței de muncă, peste 
58 la sută din populația activă — în 
obținerea de recolte tot mai bogate, în 
dezvoltarea și modernizarea continuă a 
acestei importante ramuri economice.
(Continuare în pag. a IlI-a)

---------- Prima zi a lucrărilor
în prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, vineri dimineața au în
ceput la București lucrările Confe
rinței naționale a femeilor, eveni
ment politic de o mare însemnă
tate pentru femeile din țara noas
tră, care reprezintă mai mult de 
jumătate din populație, prilej de 
reliefare a rolului tot mai impor
tant pe care ele îl au in toate do
meniile de activitate și de jalonare 
a obiectivelor pe care mișcarea de 
femei le are de îndeplinit în etapa 
actuâlă și în perspectivă.

La sosirea în sala Radiodifuziunii, 
care găzduiește lucrările conferin
ței, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului sînt întimpinați cu în
delungi și puternice aplauze. Dele
gatele și invitații scandează 
cu însuflețire „Ceaușescu-P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, dînd glas 
sentimentelor de nețărmurită dra
goste și profundă recunoștință față 
de secretarul general al partidului, 
promotor al politicii partidului de 
făurire a noului destin al femeilor

din România, de creștere a rolului 
lor în viața politică, economică și 
socială a țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, precum 
și tovarășii Manea Mănescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, 
I.ina Ciobanu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekaa, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec iau loc în 
prezidiul ședinței inaugurale.

La lucrările conferinței participă 
peste 790 de delegate ale femeilor 
din. întreprinderi industriale și de 
construcții, cooperative agricole de 
producție și întreprinderi agricole 
de stat, unități comerciale și de 
servire a populației, din domeniile 
învățămintului, sănătății, științei, 
artei și culturii, din alte sectoare 
de activitate, reprezentînd milioa
nele de femei de pe întreg cuprinsul 
patriei — muncitoare, țărance, inte
lectuale, precum și gospodine, fără 
deosebire de naționalitate — care 
prin energia, priceperea și spiritul 
lor gospodăresc aduc o contribuție 
de prim ordin la întreaga operă de

edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism.

La conferință sînt prezenți con
ducători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești.

în sală se află invitate reprezen- 
țînd organizațiile de femei din țări 
socialiste și unele organizații inter
naționale și regionale ale femeilor.

în numele Consiliului Național al 
Femeilor, tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinta 
consiliului, rostește cuvîntul de 
deschidere.

„Salutăm cu profundă stimă șl 
înaltă prețuire, a spus vorbitoarea, 
cu dragoste și bucurie prezența în 
mijlocul nostru a conducerii de 
partid și de stat, în frunte cu cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, omul care se bucură din 
plin de dragostea, stima și respectul 
întregului popor, conducătorul de 
partid și de stat pătruns de idealu
rile nobile ale clasei muncitoare, 
înflăcărat revoluționar și patriot, 
încercat internaționalist, care a fă

cut și face totul pentru poporul 
său, pentru cauza păcii și socialis
mului.

Prezența dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Conferința națională a femeilor 
constituie o mare cinste, o nouă și 
elocventă expresie a atenției per
manente pe care o acordă partidul, 
dumneavoastră personal, minuna
tului destin al femeii din Republica 
Socialistă România.

Vă datarăm dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ginditor de o neobișnuită profun
zime, izvorită din străvechea înțe
lepciune a poporului, concepția larg 
umanistă cu privire la îmbinarea 
armonioasă a prezenței active a fe
meii în producție, in sporirea avu
ției naționale, cu misiunea ei no
bilă de soție și mamă, de păstră
toare a tinereții și vigorii națiunii, 
de primă educatoare a noilor ge
nerații.

Vă datorăm dumneavoastră, ex
ponent strălucit al celor mai nobile 
tradiții ale poporului nostru, subli
nierea rolului pe care îl are fami
lia, ca nucleu de bază al societății,
(Continuare in pag. a V-a)

PRIMIRl LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul afacerilor externe al Republicii Ghana

Fără răgaz, 24 de ore din 24, 
toate forțele satelor concentrate la

SEMĂNATUL 
PORUMBULUI

Semănatul porumbului a Intrat 
într-o etapă decisivă, este princi
pala lucrare la ordinea zilei în a- 
gricultură. Pînă la 21 aprilie au 
fost insămînțate cu porumb in co
operative agricole și in întreprin
derile agricole de stat 926 000 ha. 
Deși s-au recuperat parțial anumi
te rămineri în urmă și o serie de 
unități au terminat această lucra
re, totuși nu în toate județele se 
lucrează în ritmul zilnic prevăzut 
pentru ca insămințarea porumbului 
să se încheie în limitele perioadei 
optime.

Timpul este înaintat și, de aceea, 
toate mijloacele mecanice și for
țele umane de la sate trebuie con
centrate pe ogoare pentru a se lu
cra, pretutindeni. 24 de ore din 24, 
Există reale posibilități pentru a 
se atinge și chiar depăși vitezele

zilnice stabilite, dar pentru aceasta 
semănatul trebuie să se desfășoare 
din zori și pînă seara, adică timp 
de 14—15 ore. Și pentru a se asi
gura front de lucru la semănat 
este necesar să se muncească și 
noaptea la pregătirea terenului.

Fiecare zi este acum hotăritoare 
și trebuie transformată intr-o zi 
record la semănat ! Iată de ce, sar
cina prioritară a organelor și or
ganizațiilor de partid, a consiliilor 
populare și conducerilor unităților 
agricole este de a acționa hotărît 
pentru buna organizare a muncii, 
pentru folosirea la întreaga capa
citate a tractoarelor și semănăto
rilor, astfel îneît oră de oră și zi 
de zi să se lucreze din plin, acce- 
lerindu-se la maximum ritmul în- 
sămînțărilor.

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă suprafețele Insămințaie en po
rumb — in procente față de cele prevăzute — în cooperativele agricole 
(sus) șt Întreprinderile agricole (jos), pină ieri, 21 aprilie. Se desprinde 
că semănatul acestei culturi este mai avansat in județele Dimbovița, Dolj, 
Alba, Tulcea, Buzău, Prahova, Mehedinți, Vrancea, Brăila, Arad, Con
stanța, Timiș, Cluj și Galați, finind seama de stadiul lucrărilor, ritmul se
mănatului trebuie accelerat mai ales in județele Olt, Ilfov. Teleorman, 
Argeș, Gorj, Iași, Bacău, Vaslui și altele, unde vitezele zilnice realizate 
in ultimele zile sint sub nivelul celor prevăzute.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe colonel Roger 
J. A. Felii, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Ghana, care face 
o vizită oficială în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de E. K. 
Otoo, prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, G. O. Lampety, 
director general în M.A.E., Kwame 
Addae, ambasadorul Ghanei la 
București.

La primire au luat parte Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe,

Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Toma Bălă- 
șoiu, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al țării noastre la Accra.

Ministrul ghanez a înmînat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
prietenie din partea șefului statu
lui, președintele Consiliului Militar 
Suprem al Republicii Ghana, general 
Ignatius Kutu Acheampong, și a 
transmis poporului român cele mai 
bune urări de prosperitate și bună
stare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
generalului Ignatius Kutu Acheam
pong un cordial salut, împreună cu 
urări de noi succese poporului gha
nez în dezvoltarea de sine stătătoa
re a patriei sale, pe calea progre
sului economic și social.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a e- 
vocat cu multă plăcere vizita pe 
care a efectuat-o în Ghana în fe
bruarie anul trecut, întilnirile cu șe
ful statului ghanez, generalul A-
(Continuare in pag. a VU-a)

Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri la

amiază, pe V. I. Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, tovărășească.
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De pe tot cuprinsul țării, un mesaj unanim:
DEPLINA SATISFACȚIE $1 VIBRANTA APROBARE

FATA RE REZULTATELE VIZITEI TOVARĂȘULUI NICOLAE CEABSESCB IN S. 0. A.
Comuniștii, oamenii muncii, toți 

lucrătorii județului Bihor — români, 
maghiari si de alte naționalități — 
au urmărit cu vie satisfacție și deo
sebit interes vizita dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. si a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Statele Unite ale 
Americii și ne bucură nespus de 
mult rezultatele strălucite pe care 
le-ați obținut în această înaltă mi
siune — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BIHOR AL 
P.C.R.

Sentimentele noastre de stimă șl 
respect, de aleasă prețuire și recu
noștință, de atașament total v-au 
însotit tot timpul, scumpe tovarășe 
secretar general al partidului, pre
ședinte al României socialiste, acolo 
unde v-ati aflat. Vizita dumneavoas
tră a însemnat și a constituit pentru 
noi. aici acasă, motiv de îndreptăți
tă mîndrie patriotică, de nestrămu
tată încredere în clarviziunea si e- 
xemplara fermitate și principialitate 
de patriot comunist cu care ati 
abordat deschiderea unor căi și 
acțiuni largi pentru o cooperare re
ciproc avantajoasă.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii bihoreni. vă asi
gurăm și cu acest prilej că vom de
pune toate eforturile, ne vom con
sacra întreaga energie și toate cu
noștințele pentru înfăptuirea politicii 
partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se 
arată : împreună cu întregul nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din străvechea vatră românească 
a Brașovului — români, maghiari, 
germani — au trăit in aceste zile 
momente de intensă vibrație, de în
dreptățită mîndrie patriotică prile
juite de strălucita dumneavoastră 
solie de pace și colaborare în Statele 
Unite ale Americii.

Noi vedem în manifestările de 
înaltă stimă și considerație cu care 
națiunea americană, cele mai Înalte 
personalități ale vieții politice, eco
nomice, științifice și culturale ame
ricane v-au întîmpinat pretutindeni, 
în rezultatele deosebit de rodnice 
ale vizitei, o expresie a prestigiului 
de care se bucură România socialis
tă pe toate meridianele, recunoaște
rea înaltelor virtuți și calități de om 
politic și militant revoluționar, de 
proeminentă personalitate a lumii 
contemporane întruchipate de dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care prin întrea
ga activitate ce o desfășurați adu
ceți o contribuție inestimabilă la cu
noașterea și prețuirea României în 
lume, la soluționarea marilor pro
bleme ale contemporaneității.

însuflețiți de înaltul dumneavoas
tră exemplu de slujire cu abnegație 
și pasiune revoluționară a interese
lor poporului, a cauzei socialismului 
și păcii, oamenii muncii brașoveni, 
fără deosebire de naționalitate, vor
bind limba comună a frăției și uni
tății indestructibile în jurul partidu
lui, a dragostei fierbinți față de-pa
tria lor socialistă, vă adresează a- 
dinci mulțumiri și vă asigură, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vor munci cu dăruire 
pentru transpunerea în viață a poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Cu cele mai alese sentimente de 
dragoste și prețuire care animă în
tregul nostru popor, toți locuitorii 
municipiului Tirgu Mureș — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
înfrățiți în gînduri și in fapte, vă 
aducem prinosul nostru de mulțu
mire și recunoștință, admirație și 
prețuire pentru noua solie de pace, 
înțelegere și colaborare pe care ați 
intreprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Statele Unite ale 
Americii — se menționează în tele
grama COMITETULUI MUNICIPAL 
TÎRGU MUREȘ AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR MUNI
CIPAL.

Locuitorii municipiului Tirgu Mu
reș — români, maghiari și de alte 
naționalități — își exprimă totala 
adeziune la întreaga politică internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, pe care se angajează s-o 
susțină cu toată tăria, muncind cu 
pasiune și dăruire pentru înfăptui
rea Programului partidului, a hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale.

întregul detașament al constructo
rilor de mașini se alătură națiunii 
noastre pentru a exprima deosebita 
bucurie pe care o trăim față de rod
nicele rezultate ale vizitei oficiale 
pe care ati întreprins-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Statele 
Unite ale Americii, se spune în te
legrama MINISTERULUI INDUS
TRIEI CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI. Pentru constructorii de 
mașini din țara noastră, acțiunile de 
cooperare inițiate oferă noi posibi
lități de mobilizare pentru a realiza 
produse care să corespundă celui mai - 
înalt nivel tehnic pe plan mondial, 
pentru ca România să-și consolideze 
prestigiul la care a fost situată prin 
conducerea dumneavoastră înțe
leaptă.

Vizita dumneavoastră în Statele 
Unite ale Americii, împreună cu to
varășa acad. dr. ing. Elena Ceaușescu, 
a umplut inimile tuturor oamenilor 
muncii din industria chimică de sen
timentul mîndriei naționale, de 
bucurie si satisfacție pentru rezulta
tele deosebite pe care le-ați dobîn- 
dit. de aprecierea, stima si conside
rația cu care ati fost înconjurați, se 
relevă în telegrama consiliului de 
conducere al MINISTERULUI IN
DUSTRIEI CHIMICE.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii 
din industria chimică. însuflețiți de 
exemplul pe care ni-1 dați zi de zi, 
de abnegația cu care luptați pentru 
ridicarea României pe noi culmi de 
progres, vor face totul pentru rea
lizarea și depășirea sarcinilor de 
plan, asimilarea de noi tehnologii 
ale produselor chimice, punerea în 
funcțiune și atingerea -parametrilor 
proiectați a noilor obiective, pentru 
obținerea unei eficiente sporite în 
activitatea de export.

Cu viu interes sl mindrie patriotică, 
cu inimile pline de bucurie am ur
mărit toate etapele vizitei dumnea
voastră in Statele Unite ale Americii, 

trăind sentimente de respect, pre
țuire și cinstire pentru dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al națiunii, ctitor al 
României socialiste, pentru tot ceea 
ce faceți ca patria noastră să se ri
dice în rîndurile celor mal dezvolta
te țări din lume, pentru contribuția 
pe care o aduceți ca România să fie 
cunoscută pe toate meridianele glo
bului pămîntesc. ca promotoare a 
cauzei păcii. înțelegerii si prieteniei 
intre popoare, a făuririi pe planeta 
noastră a unei lumi mai drepte și 
prospere, se spune in telegrama a- 
dresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
COVASNA AL P.C.R.

Rezultatele obținute de oamenii 
muncii români si maghiari. Înfrățiți 
în muncă și idealuri, din fabricile si 
ogoarele județului, dezvoltarea sa e- 
conomico-socială impetuoasă din ulti
mul deceniu ilustrează elocvent, fără 
putință de tăgadă, capacitatea orîn- 
duirii noastre socialiste de rezolvare 
a tuturor problemelor actualei etape 
istorice, inclusiv rezolvarea marxist- 
leninistă a problemei naționale în 
tara noastră — mărturie a grijii 
partidului, a dumneavoastră personal, 
pentru ca toți fiii României socialiste 
să se bucure de împlinirile muncii 
comune.

Condițiile actuale ale vieții mate
riale si spirituale din tara noastră — 
expresia visurilor de veacuri ale tu
turor fiilor patriei — constituie teme
lia de granit a unității oamenilor 
muncii din județ, care dezaprobă și 
resping cu fermitate încercările duș

• „Desfășurarea întregii vizite a reprezentat o nouă dovadă a recunoașterii internaționale 
a înaltelor dumneavoastră virtuți și calități de om politic și de stat în descifrarea sensurilor 
majore ale evoluției lumii contemporane, în abordarea constructivă a marilor 
probleme ale omenirii".

• 0 elocventă confirmare a prestigiului de cure se bucură țara noastră pe arena mondială, 
a înaltei prețuiri față de personalitatea proeminentă a președintelui Republicii.

• Prestigioasă contribuție Iu cauza păcii și înțelegerii între popoare, la afirmarea noilor 
principii de relații internaționale.

• Angajament ferm al organizațiilor de partid, al tuturor oamenilor muncii: prin noi succese 
în construcție socialistă, vom contribui la creșterea continuă a autorității României 
în lumea contemporană.

mănoase ale elementelor reacționare 
fasciste și horthyste din Occident, de a 
denigra prin diverse căi viata nouă, 
liberă si prosperă pe care o constru
iesc și trăiesc, în deplină frățietate 
oamenii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități din 
patria noastră.

însuflețiți de activitatea de nepre
țuit pe care o depuneți în fruntea 
partidului și poporului, profund în
datorați de modul în care ați acțio
nat si cu prilejul acestei vizite, vă 
raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii 
de pe meleagurile covăsnene își ma
nifestă atașamentul fată de întreaga 
politică internă și externă a partidu
lui și statului, printr-o susținută 
muncă productivă.

în telegrama UNIUNII SCRIITO
RILOR se arată: Alături de toți 
ceilalți oameni ai muncii din tara 
noastră, scriitorii români, maghiari, 
germani, sîrbi si de alte naționalități, 
am urmărit cu legitim interes fie
care etapă a vizitei dumneavoastră, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în Statele Unite 
ale Americii. nouă si strălucită afir
mare a voinței de pace, prietenie si 
cooperare a României socialiste. în 
convorbirile pe care le-ati avut cu 
președintele Jimmy Carter si cu per
sonalități ale vieții politice, econo
mice si culturale americane ati de
monstrat, ca întotdeauna, o profundă 
înțelegere a problemelor lumii con
temporane. militînd cu dinamismul 
si clarviziunea care vă caracterizează 
pentru conlucrarea pe arena interna
țională. în spiritul deplinei egalități 
a tuturor statelor lumii.

Ca slujitori ai literelor, am primit 
cu satisfacție si pasajul din Declara
ția comună referitor la promovarea 
schimburilor culturale si științifice, 
convinși fiind că aceasta este una 
dintre căile cele mai fructuoase de a 
clădi punți trainice, sub semnul 
umanismului care îi însuflețește pe 
cei mai prestigioși reprezentanți ai 
spiritualității celor două țări si po
poare.

Exprimîndu-ne adeziunea plenară 
la tot ceea ce ati întreprins si înfăp
tuit în cursul vizitei, vă asigurăm că 
vom face totul pentru a ne îndeplini 
cu cinste îndatorirea de a reflecta 
procesul de făurire a uneî. lumi noi 
pe pămîntul românesc, de a face cu
noscut pretutindeni profundul atașa
ment al poporului nostru fată de 
idealurile nobile ale socialismului, 
ale păcii si colaborării internațio
nale.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se ara
tă : Împreună cu întreaga populație 
a României socialiste, locuitorii ju
dețului Dolj au urmărit cu legitimă 
mîndrie vizita istorică întreprinsă în 
Statele Unite ale Americii.

Sîntem mîndri. ft>varășe Nicolae 
Ceaușescu, că avem azi în frunte 
un „mare conducător al unei mari 
țări" — așa cum însuși președintele 
S.U.A. a spus-o cu ocazia ceremo
niei de primire a dumneavoastră și 
a tovarășei Elena Ceaușescu la Casa 

Albă. Remarcabilele rezultate ale vi
zitei, precum și exemplul dumnea
voastră personal ne însuflețesc, ne 
Îndeamnă si ne angajează pentru în
făptuirea la un inalt nivel calitativ 
a tuturor sarcinilor ce ne revin din 
mărețul program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate si înaintare a României spre 
comunism.

Asemenea întregului popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Gorj au urmărit cu viu inte
res. cu sentimente de nețărmurită 
mîndrie. de vibrație patriotică, des
fășurarea vizitei întreprinse de dum
neavoastră, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Statele Unite ale Americii, se relevă 
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GORJ AL P.C.R.

Vizita a oferit încă o dată prilejul 
de afirmare a renumelui României, 
socialiste pe toate meridianele glo
bului pămîntesc. a prestigiului de 
care se bucură strălucita dum
neavoastră personalitate, caracteriza
tă prin viziune realistă, profund ști
ințifică. revoluționară asupra vieții 
internaționale contemporane, prin 
modul magistral în care militați pen
tru fericirea si prosperitatea poporu
lui nostru, pentru înțelegere și co
laborare, pentru dezvoltarea liberă 
și pașnică a tuturor statelor.

Toate acestea constituie pentru 
noi motiv de nestrămutată încrede

re în politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, de ne
mărginită dragoste și recunoștință 
față de dumneavoastră, de entuziastă 
Si responsabilă angajare pentru rea
lizarea neabătută a mărețului pro
gram de făurire a viitorului comu
nist al patriei.

Cu ocazia reîntoarcerii din vizita 
oficială de stat pe care ați efec
tuat-o împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Statele Unite ale Ame
ricii. vă transmitem expresia senti
mentelor noastre de cea mai sinceră 
bucurie, deplina satisfacție si în
treaga adeziune fată de rezultatele 
acestei noi solii de pace si cooperare 
internațională, moment de o însem
nătate deosebită în dezvoltarea rela
țiilor de prietenie si colaborare ro- 
măno-amerlcane. se arată în telegra
ma trimisă de CONSILIUL OAME
NILOR MUNCII DE NAȚIONALI
TATE GERMANA. Oamenii muncii 
de naționalitate germană din tara 
noastră. împreună cu întregul popor, 
au urmărit cu deosebit interes si 
mîndrie patriotică activitatea neobo
sită pe care ati desfăsurat-o. stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, pe în
tregul parcurs al vizitei, ea marcînd 
o nouă si valoroasă contribuție a 
României socialiste la instaurarea 
unui climat de încredere, securitate 
si colaborare în lume.

Populația de naționalitate germană 
din tara noastră îsi exprimă acordul 
său deplin fată de politica internă si 
externă a partidului si statului nos
tru. fată de politica consecventă si 
principială de apărare a drepturilor 
fundamentale ale omului, a asigură
rii deplinei libertăți si egalități în 
drepturi a naționalităților conlocui
toare din pațria noastră, expusă cu 
atîta clarviziune de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, si cu ocazia recentei vizite 
în Statele Unite ale Americii. si vă 
asigură că nu va precupeți nici un 
efort pentru a-si aduce din plin con
tribuția. împreună cu întregul oooor. 
la traducerea în viată a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului pentru 
făurirea societății socialiste si comu
niste ne pămîntul patriei noastre co
mune. Republica Socialistă România.

Toți oamenii muncii din mănoasa 
cîmpie ialomițeană — muncitori, ță
rani și intelectuali — alături de între
gul popor român — au trăit în aceste 
zile momente de profundă satisfac
ție și îndreptățită mîndrie patriotică, 
prilejuite de rezultatele rodnice ale 
vizitei oficiale în Statele Unite ale 
Americii, se spune în telegrama tri
misă de COMITETUL JUDEȚEAN 
IALOMIȚA AL P.C.R.

Patriotismul revoluționar, înalta 
responsabilitate manifestate de dum
neavoastră față de destinele națiunii 
noastre, ale cauzei generale a socia
lismului si păcii, constituie pentru 
noi un strălucit exemplu, un puter
nic factor de emulație si mobilizare 
a energiilor creatoare ale comuniști
lor. ale tuturor oamenilor muncii din 
județul Ialomița, pentru îndeplinirea 

exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din hotărîrlle Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
P.C.R.

Asemenea întregului popor, am ur
mărit cu multă atenție și totală a- 
probare fiecare moment al călătoriei 
dumneavoastră peste hotare, trăind 
și de această dată, ca și cu alte pri
lejuri asemănătoare, clipe de intensă 
vibrație, de îndreptățită mîndrie pa
triotică pentru modul strălucit în 
care știți să purtați dialogurile cu 
conducătorii de pe toate meridianele 
lumii, să reprezentați interesul po
porului român. să duceți în lume 
mesajul său fierbinte și statornic de 
prietenie, pace și colaborare, se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ ȘI COMITETU
LUI EXECUTIV AL CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Dorim să subliniem în mod deo
sebit sentimentele de profundă sa
tisfacție și de legitimă mîndrie pe 
care le trăim pentru aprecierile și 
înalta considerație de care se bucură 
astăzi în lume personalitatea dum
neavoastră de talie mondială, pentru 
activitatea prestigioasă pe care o 
desfășurați în slujba dezvoltării pa
triei noastre socialiste, a țelurilor 
scumpe întregii omeniri.

La înalta prețuire si profunda re
cunoștință pe care o avem fată de 
dumneavoastră — conducătorul nostru 
mult stimat și iubit — noi. comuniș

tii. totl oamenii muncii din MINIS
TERUL COMERȚULUI EXTERIOR 
Șl COOPERĂRII ECONOMICE IN
TERNAȚIONALE asociem in aceste 
momente sentimentele de profundă 
satisfacție și unanimă aprobare fată 
de noua solie pe care ati întreprin- 
s-o, împreună cu stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. în Statele Unite ale 
Americii. slujind cu înaltă răspun
dere interesele ' tării, cauza păcii si 
cooperării internaționale.

Vă exprimăm și cu acest prilej 
Înalta noastră considerație si pro
funde mulțumiri pentru aportul dum
neavoastră hotăritor la dezvoltarea 
relațiilor comerciale si de cooperare 
ale României cu toate țările lumii, 
care îsi regăsesc o deplină confirmare 
în rezultatele rodnice ale vizitei în 
Statele Unite ale Americii. Vă încre
dințăm. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de hotărirea 
noastră fermă de a vă urma în tot 
ceea ce gînditi si întreprindeți pen
tru ridicarea pe noi trepte de progres 
și civilizație a patriei noastre socia
liste. de a munci cu pasiune si răs
pundere comunistă pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce revin acti
vității de comerț exterior si coope
rare economică internațională, de a 
nu precupeți nici un efort pentru a 
răspunde cu realizări la nivelul e- 
xigențelor sporite, definite cu clar
viziune de dumneavoastră domeniu
lui nostru de activitate.

Recenta dumneavoastră vizită în 
Statele Unite ale Americii reprezintă 
încă o dovadă a realismului și jus
teței politicii Partidului Comunist 
Român, a clarviziunii și fermității 
cu care dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — conducătorul 
iubit al națiunii noastre socialiste, 
eminentă personalitate a vieții poli
tice contemporane — militați pentru 
dezvoltarea puternică a relațiilor de 
colaborare internațională, pentru ex
tinderea cooperării cu toate popoare
le, în vederea democratizării relații
lor dintre state, a întăririi păcii și 
promovării progresului în lume, se 
subliniază în telegrama trimisă de 
consiliul de conducere și consiliul 
politic al MINISTERULUI DE IN
TERNE.

Consiliul de conducere al Ministe
rului de Interne, consiliul politic, 
organele și organizațiile de partid, 
comuniștii, întregul personal își ex
primă deplina adeziune și recunoș
tința profundă pentru rodnica activi
tate desfășurată in timpul vizitei, 
precum și pentru rezultatele acestei 
acțiuni politice de mare însemnătate.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
comandant suprem, că sîntem gata 
oricînd să apărăm cu demnitate și 
răspundere cuceririle revoluționare 
ale poporului român, securitatea sta
tului, valorile fundamentale ale so
cialismului, ordinea șl liniștea pu
blică, contribuind astfel la efortul 
constructiv al întregii națiuni pentru 
edificarea socialismului multilateral 
dezvoltat pe pămîntul României.

Cu inimile vibrînd de nespusă 
bucurie și mindrie patriotică, din le

gendara vatră strămoșească a Săt- 
marului, COMITETUL JUDEȚEAN 
SATU MARE AL P.C.R. și CONSI
LIUL POPULAR JUDEȚEAN — se 
spune în telegrama trimisă de aces
tea — dau glas fierbinte sentimente
lor de deplină satisfacție ale comu
niștilor și oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități de pe aceste meleaguri, pentru 
rezultatele remarcabile ale vizitei de 
stat întreprinse de dumneavoastră, 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu. în Statele 
Unite ale Americii.

Comuniștii și toți oamenii muncii 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități din județul nostru nu
tresc cea mal adîncă mîndrie pen
tru marea fericire de a avea în per
soana dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
un conducător atît de înțelept și 
clarvăzător, un promotor atît de 
strălucit al voinței națiunii noastre.

Dorim și cu acest prilej, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă 
încredințăm că pentru comuniștii și 
oamenii muncii sătmăreni, fără de
osebire de naționalitate, nimic nu 
este mai presus "declt dorința fier
binte de a vă ști în fruntea partidu
lui și tării mereu în sănătate și ne
slăbită putere a elanului dumnea
voastră revoluționar, mobilizînd ne
obosit energiile națiunii întregi pe 
drumul făuririi societății socialiste 

multilateral dezvoltate și a comu
nismului.

Ne exprimăm sentimentele de pro
fundă satisfacție față de modul stră
lucit în care ați reprezentat în fața 
opiniei publice americane, a întregii 
omeniri poziția principială a Româ
niei socialiste față de problemele 
complexe ale contemporaneității, se 
spune in telegrama colectivului ÎN
TREPRINDERII DE UTILAJ CHI
MIC „GRIVIȚA ROȘIE", BUCU
REȘTI.

Asigurăm conducerea partidului șl 
statului nostru, pe dumneavoastră 
personal, că ne vom mobiliza toate 
forțele pentru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor și angajamentelor asu
mate pe anul 1978 și pe întregul cin
cinal, pentru transformarea cantității 
într-o nouă calitate, aducîndu-ne 
astfel contribuția la creșterea poten
țialului economic al țării, la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XI- 
lea și ale Conferinței Naționale.

După ce s« subliniază că ȚĂRA
NII COOPERATORI DIN STOICA- 
NEȘTI, județul Olt. au urmărit cu 
viu interes vizita efectuată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Sta
tele Unite ale Americii, în telegrama 
adresată de aceștia se scrie : Consi
derăm această vizită ca o nouă ex
presie a politicii Partidului Comu
nist Român și a Republicii Socialis
te România, a dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar general al 
partidului, de dezvoltare a relațiilor 
cu toate statele lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială. în fot timpul 
vizitei ne-am simțit alături de dum
neavoastră și în ceea ce ne privește 
pe noi. cooperatorii din Stoicăneștl, 
am dovedit și vom dovedi prin fapte 
atașamentul nostru fată de partid Si 
popor, fată de dumneavoastră per
sonal, mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general. Vom căuta să mun
cim mai bine si mai mult, să reali
zăm și să depășim planurile noastre 
de producție și angajamentele asu
mate în întrecerea pe anul 1978.

Cu sentimentul recunoștinței pro
funde. comuniștii, oamenii muncii — 
români, germani, maghiari — care 
muncesc si trăiesc înfrățiți pe melea
gurile județului Sibiu, ne adresăm ’ 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolșe Ceaușescu, exprimînd 

Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu au mai sosit telegrame din partea altor ministere și instituții 
centrale, comitete de partid și comitete executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, 
organizațiilor obștești, consiliilor județene ale oamenilor muncii de naționalitate maghiară, germană si de 
alte naționalități, colectivelor de oameni ai muncii din centrale industriale, combinate și intreprinderi, de pe 
șantiere, lucrătorilor din comerțul exterior și interior, din cooperație, numeroase cooperative agricole de pro
ducție și întreprinderi agricole de stat, uniunilor de creație, instituțiilor de invățămînt de toate gradele, institu
telor de cercetare și proiectare, instituțiilor de cultură, artă și presă, a numeroase personalități ale vieții 
noastre culturale, științifice și artistice, slujitorilor cultelor, precum și a unui mare număr de oameni de 
diferite profesii, bărbați, femei, tineri. în toate aceste telegrame se exprimă aprobarea deplină față de 
rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în Statele Unite ale Americii, se om agiază contribuția de seamă pe care noua misiune, 
îndeplinită cu strălucire de cel mai iubit fiu al țării a adus-o la afirmarea principiilor politicii noastre ex
terne puse in slujba poporului român, a cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale. Ia crește
rea prestigiului României socialiste pe arena mondială. Telegramele exprimă hotărirea oamenilor muncii 
din patria noastră, fără deosebite de naționalitate, de a-și consacra toate forțele strîns uniți in jurul parti
dului. al secretarului său general, pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, în vederea înfloririi patriei, 
creșterii contribuției ei la cauza păcii în lume.

deplina aprobare »1 înalta apreciere 
pentru strălucirea cu care ati afir
mat — în cursul vizitei efectuate, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Statele Unite ale Americii — vo
ința nestrămutată a națiunii române 
de independentă, pace și colaborare, 
se spune în telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R.

Receptînd pu sentimentul mîndriei 
patriotice aprecierile la adresa țării 
noastre, vă asigurăm, mult iubite to
varășe secretar general, de hotărirea 
nestrămutată a comitetului județean 
de partid, a tuturor locuitorilor jude
țului. de a munci cu înaltă răspunde
re pentru îndeplinirea exemplară a 
tuturor sarcinilor politice si econo- 
mico-sociale care ne revin.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru își exprimă de
plina satisfacție pentru rezultatele 
remarcabile ale vizitei pe care dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați întreprins-o 
în Statele Unite ale Americii — se 
arată în telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
AL P.C.R.

Noi vedem în această vizită, în re
zultatele ei, o puternică afirmare pe 
plan internațional a principiilor po
liticii externe promovate cu atîta 
consecvență de partidul și statul nos
tru, o nouă și prețioasă contribuție 
a României la întărirea păcii și prie
teniei între popoare.

Dînd glas înaltelor sentimente de 
stimă șl prețuire ce animă oamenii 
muncii de pe aceste vechi meleaguri 
față de dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului român, exprimăm 
totala adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, angajamentul ferm de a munci 
cu abnegație pentru a transpune 
exemplar în viață sarcinile lumino
sului Program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Membrii ACADEMIEI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA, comu
niștii, întregul personal muncitor al 
Academiei au luat cunoștință cu de
plină satisfacție și sentimente de în
dreptățită mîndrie patriotică de re
zultatele vizitei încheiate cu un ex
cepțional succes politic, întreprinse 
de dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Statele 
Unite ale Americii, eveniment de 
marcantă însemnătate și amplă re
zonanță Internațională.

Dînd glas sentimentelor de care 
sîntem animați ne exprimăm deplina 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
promovată cu atîta strălucire de cel 
mai prețuit fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ne-a bucurat din inimă faptul că 
înaltele dumneavoastră virtuți și ca
lități de om politic și militant stră
lucit — care a reușit, ca nimeni al
tul. să situeze România pe un loc de 
frunte în conștiința lumii — au fost 
încă o dată recunoscute și unanim 
elogiate de conducătorii și poporul ai 
căror oaspeți ați fost, se spune în te
legrama consiliului de conducere al 
ACADEMIEI „ȘTEFAN GHEOR
GHIU".

Bogată în semnificații, relevantă 
prin caracterul ei pregnant de lucru, 
deschizînd largi posibilități dezvoltă
rii, pe mai departe a relațiilor ro- 
mâno-americane, vizita dumneavoas
tră reprezintă o valoroasă contribuție, 
de larg răsunet international, la 
pacea lumii. A fost un minunat prilej 
de a arăta, încă o dată în fața par
tenerilor de discuții, a întregii lumi 
justețea si viabilitatea pozițiilor clare, 
principiale ale patri'ei noastre socia
liste în marile probleme ale contem
poraneității. în consens cu aspirațiile 
fundamentale ale tuturor națiunilor.

Alături de întregul popor român, 
oamenii muncii din INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI CHIMICE BUCU
REȘTI — cercetători, tehnicieni, 
muncitori — au urmărit cu profundă 
emoție și mîndrie patriotică desfășu
rarea vizitei pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. si tovarășa acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu ati efectuat-o în Statele 
Unite ale Americii, se arată în tele
grama colectivului Institutului.

Numeroasele dovezi de stimă șî 
deosebită apreciere ce vi s-au acor
dat pe tot parcursul vizitei reprezin
tă recunoașterea contribuției remar
cabile pe care ați adus-o șl o adu
ceți la pacea și progresul omenirii, 
la soluționarea celor mai complexe 
probleme cu care aceasta se con
fruntă.

Ca lucrători în domeniul cercetă
rii chimice, ca oameni ai muncii din 
Institutul de cercetări chimice — 
București care ne desfășurăm acti
vitatea sub directa conducere a to
varășei academician dr. ing. Elena 
Ceaușescu sîntem mîndri de prețui
rea de care tovarășa se bucură în 
întreaga lume și ne exprimăm și cu 
această ocazie sentimentele de pro
fundă dragoste, respect si prețuire 
Pe care i le purtăm.

Exprimîndu-ne adeziunea deplină 
tată de rezultatele vizitei efectuate 
de dumneavoastră în Statele Unite 
ale Americii. ne angajăm să muncim 
cu pasiune si răspundere comunistă, 
să ne mobilizăm întreaga capacitate 
pentru a realiza în întregime și în 
cele mai bune condiții sarcinile tra
sate nouă. cercetătorilor, de către 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, de Conferința Na
țională a partidului în domeniul in
troducerii rapide a progresului teh
nic.

în numele celor 90 000 de comu
niști, al tuturor locuitorilor meleagu
rilor noastre — români, germani, 
maghiari, sirbi șl de alte naționali
tăți — COMITETUL JUDEȚEAN 
TIMIȘ AL P.C.R. are marea cinste 
de a vă adresa, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
un respectuos salut cu prilejul în
toarcerii în patrie din istorica vizită 
de stat pe care, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, ați efectuat-o 
în Statele Unite ale Americii.

Alături de întregul popor, oamenii 
muncii timișeni au urmărit cu vie 
emoție și profundă mîndrie patrioti
că fiecare moment al vizitei, întîlni- 
rile pe care le-ați avut cu președin
tele Jimmy Carter, cu cei mai de 
seamă reprezentanți ai vieții poli
tice, economice și culturale ameri
cane. dînd o înaltă apreciere rodni
cei activități pe care ați depus-o în 
direcția dezvoltării și adîncirii pe 
multiple planuri a relațiilor dintre 
țara noastră și Statele Unite ale 
Americii, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii,

Exprimînd profunda noastră satis
facție pentru rezultatele vizitei, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că organizația 
județeană de partid Timiș va face 
totul, și de acum înainte, pentru în
făptuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului.

Asemenea întregului popor român, 
se spune in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN VASLUI 
AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN, vasluienii, de toa
te categoriile, muncitori, țărani, in
telectuali, tineri și vîrstnici. bărbați 
si femei, dau o înaltă apreciere noii 
misiuni de pace șl de colaborare in
ternațională pe care dumneavoastră’ 
ați îndeplinit-o în mod strălucit.

înscrisă pe coordonatele majore ale 
politicii externe consecvente si realis
te a României, făurită cu multă în
țelepciune de dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, această 
vizită a adus patriei noastre noi 
elogii și aprecieri. A ieșit din nou 
în evidentă personalitatea proemi
nentă a președintelui României so
cialiste. care se bucură de sentimente 
de înaltă stimă, prețuire sl consi
derație pe toate meridianele lumii.

Aprobăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Întreaga 
politică internă și externă a partidu
lui și statului nostru și vă încredin
țăm că o vom aplica. în mod exem
plar. prin îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor ce ne revin din 
planul național unic de dezvoltare 
economico-socială a tării.

în telegrama CONSILIULUI POLI
TIC SUPERIOR AL ARMATEI se a- 
rată, între altele : Comuniștii din ar
mată. toți militarii îsi exprimă satis
facția pentru rezultatele dialogului 
româno-american la nivelul cel mai 
înalt, pentru înțelegerile realizate, 
care deschid noi căi promovării și 
extinderii legăturilor de cooperare șl 
prietenie dintre cele două țări. în a- 
celași gînd cu întregul popor, dăm o 
înaltă prețuire patriotismului fierbin
te. principialității și fermității cu 
care militați pentru promovarea unor 
relații democratice între toate statele, 
indiferent de mărimea lor, pentru 
făurirea unei lumi mai bune si mai 
drepte.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că si în viitor vom 
acorda o neslăbită atenție educării în
tregului personal al armatei în spiri
tul devotamentului nețărmurit față de 
patrie, popor si partid, al hotăririi 
ferme de a înfăptui neabătut politica 
internă si externă a României socia
liste.
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Doresc, de asemenea, să eviden
țiez rolul deosebit de important al 
femeilor în învățămînt și cultură, 
unde reprezintă circa 64 la sută 
din totalul celor care lucrează în 
acest domeniu ; în rețeaua sani
tară, unde dețin o pondere de 
peste 70 la sută, în comerț și în 
serviciile publice, unde prezența 
lor este de circa 60 la sută. în 
acest cadru, se poate spune că, 
într-adevăr, femeile au un rol tot 
mai important — și în multe sec
toare un rol hotărîtor — în reali
zarea a tot ceea ce înfăptuim pe 
calea construcției societății noi. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ținînd seama de toate acestea, 
apare necesar să spunem deschis 
în cadrul conferinței că nu în a- 
ceeași măsură cu ponderea și rolul 
pe care îl au în diferite sectoare 
de activitate este și prezența fe
meilor în conducerea diferitelor 
domenii ale vieții economico-socia- 
le. (Vii aplauze). Dacă deci 58 la 
sută din forța de muncă ce lu
crează în agricultură o reprezintă 
femeile, este necesar să crească în 
mod substanțial și numărul femei
lor președinți de cooperative, 
membre în consiliile intercoopera- 
tiste. în același fel trebuie să creas
că numărul femeilor directoare în 
industria ușoară, în munci de răs
pundere în învățămînt și în alte 
sectoare de activitate. (Aplauze 
îndelungate).

în cadrul sistemului democrației 
noastre socialiste, în organele co
lective de conducere ale unităților 
economice și sociale femeile au o 
participare activă — bineînțeles 
atunci cînd sînt promovate în a- 
ceste foruri — manifestîndu-și cu 
putere spiritul de înaltă responsa
bilitate, exigența, combativitatea și 
energia revoluționară. De aseme
nea, în organele locale ale puterii 
și administrației de stat femeile 
aduc o contribuție însemnată la 
conducerea treburilor publice, la 
buna gospodărire și dezvoltarea 
economico-socială a tuturor locali
tăților patriei. La Conferința pri
marilor, care a avut loc recent, am 
constatat că foarte puține femei în
deplineau această funcție. Este ne
cesar ca în consiliile populare ju
dețene, orășenești și comunale să 
se asigure o prezență mai însem
nată a femeilor, în raport cu forța 
și capacitatea lor creatoare. (Aplau
ze îndelungate).

Fără îndoială că din rîndul fe
meilor s-au ridicat și afirmat nu
meroase cadre de conducere, cărora 
partidul și statul nostru le-au în
credințat răspunderi tot mai mari, 
pe toate treptele organizării socia
le ; dar aceasta ne dă temeiul să 
afirmăm că trebuie să mergem cu 
mai multă hotărîre în promovarea 
în munci superioare de conducere 
a femeilor, deoarece, în practică, 
ele au demonstrat că nu muncesc 
mai rău. ba citeodată chiar mai 
bine decît bărbații. (Aplauze înde
lungate).

Desigur, nu doresc să fiu nedrept 
cu bărbații (aplauze, animație in 
sală), dar, deoarece acum nu se 
pune problema să promovăm mai 
mult bărbați — acest lucru este 
asigurat — am ținut să subliniez 
necesitatea ca, alături de bărbați, 
femeile să ocupe un loc mai im
portant în diferite munci de condu
cere, de jos pînă sus. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Paralel cu aportul deosebit la 
dezvoltarea producției materiale, la 
înflorirea științei, artei și culturii, 
femeile îndeplinesc un rol hotărî
tor, ca mame și educatoare, în creș
terea și formarea tinerelor genera
ții, în întărirea familiei, în asigura
rea tinereții poporului, a însuși vii
torului tînăr al națiunii noastre so
cialiste. (Vii aplauze).

Putem spune cu mindrie că orîn- 
duirea noastră socialistă a asigu
rat descătușarea și afirmarea tot 
mai puternică a energiilor creatoa
re ale femeilor în toate domeniile, 
ceea ce demonstrează cu putere că 
numai în condițiile cînd poporul 
devine stăpîn pe destinele sale, cînd 
este lichidată orînduirea împărțită 
în clase antagoniste se creează con
diții pentru adevărata egalitate în 
drepturi a femeii cu bărbatul, pen
tru participarea activă a femeilor 
la conducerea întregii societăți. 
(Aplauze îndelungate).

Partidul și statul nostru au dat 
și dau o înaltă apreciere rolului 
important al femeilor în dezvol
tarea patriei noastre, în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, în ridicarea gradului de ci
vilizație, bunăstare și fericire a în
tregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice. în picioare, asistența scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“). 
Iată de ce doresc ca, de la înalta 
tribună a acestui forum democratic 
al femeilor, felicitînd întregul nos
tru popor pentru tot ceea ce a reali
zat, să adresez în mod deosebit, în 
numele conducerii partidului și sta
tului, precum și al meu personal, 
milioanelor de femei din țara noas
tră — muncitoare, țărance, intelec

tuale, românce, maghiare, germane 
și de alte naționalități, tinere și 
vîrstnice — cele mai calde felicitări 
pentru minunatele lor realizări în 
toate domeniile de activitate, pre
cum și urări fierbinți de noi și noi 
succese în măreața operă de ridi
care a României pe culmi tot mai 
înalte de progres, civilizație și 
bunăstare, în întărirea indepen
denței și suveranității patriei ! 
(Aplauze puternice, prelungite. A- 
sistența, in picioare, scandează în
delung : „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarășe.
Țara noastră se află într-o nouă 

etapă de dezvoltare economico- 
socială, de ridicare a gradului ge
neral de civilizație a poporului. în 
centrul întregii noastre activități 
stau istoricele hotărîri ale Con
gresului al XI-lea al partidului și 
ale Conferinței Naționale, Progra
mul elaborat de Congresul al 
XI-lea — Carta fundamentală și 
expresia marxism-leninismului 
creator în România. (Aplauze pu
ternice). înfăptuirea lor impune, ca 
o necesitate obiectivă, unirea efor
turilor întregului popor pentru a 
asigura transformarea acumulări
lor cantitative de pînă acum într-o 
calitate nouă, superioară, în toate 
domeniile de activitate.

Este necesar să acționăm ferm 
pentru aplicarea largă a cuceriri
lor științei și tehnicii moderne, 
pentru sporirea eficienței întregii 
activități economico-sociale, pentru 
perfecționarea în continuare a de
mocrației socialiste și, în acest ca
dru, a autoconducerii și autogestiu- 
nii întreprinderilor și unităților 
teritorial-administrative, ridicînd 
nivelul răspunderii fiecărui colec
tiv, fiecărui om al muncii față de 
buna gospodărire a avutului ob
ștesc, față de îndeplinirea planu
rilor fiecărei unități, a Programu
lui unic de dezvoltare multilatera
lă a societății noastre.

Trebuie să acționăm cu toată ho- 
tărîrea împotriva a tot ceea ce 
este vechi și nu mai corespunde 
noilor forțe de producție, noilor 
schimbări din structura socială. Să 
luptăm cu hotărîre împotriva lip
surilor, a concepțiilor retrograde, 
să facem loc și să stimulăm cu 
toată energia noul, afirmarea a- 
cestuia în toate domeniile de acti
vitate. Numai așa vom fi revolu
ționari pînă la capăt, vom asigura 
triumful socialismului și comunis
mului în România. (Aplauze puter
nice, prelungite. Se scandează, în 
picioare, îndelung : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul?').

Este de înțeles că toate acestea 
fac necesară participai'ea tot mai 
activă a femeilor atît în sfera pro
ducției materiale, cit și în celelalte 
sectoare ale activității sociale, în 
conducerea tuturor unităților și a 
întregii țări. Să asigurăm în toate 
domeniile folosirea deplină și efi
cientă a uriașei forțe de muncă și 
creație pe care o reprezintă femei
le, a spiritului lor gospodăresc, de 
ordine și disciplină, a abnegației 
și devotamentului lor în slujirea 
patriei, a poporului, a socialismu
lui ! (Aplauze puternice, îndelun
gate).

în cadrul preocupărilor de ridi
care a pregătirii profesionale, a 
nivelului tehnic al tuturor oame
nilor muncii, se impune să acor
dăm o atenție mai mare ridicării 
pregătirii profesionale, științifice 
și tehnice, a gradului de cultură 
generală al femeilor, lărgirii orizon
tului lor politic și ideologic, pentru 
că numai astfel ele, împreună cu 
toți oamenii muncii, vor putea 
aduie o contribuție tot mai mare 
la propășirea continuă a României 
socialiste.

Se impune să fie combătute cu 
cea mai mare energie și lichidate 
cu desăvîrșire orice tendințe sau 
manifestări retrograde de sub
apreciere a femeilor, a capacității 
lor de a conduce și organiza, de a 
îndeplini cele mai mari răspun
deri în viața noastră socială. în 
spiritul hotărîrilor adoptate de 
Comitetul Central al partidului, 
trebuie să sporească preocuparea 
generală pentru promovarea fe
meilor în muncă de conducere, 
încredințîndu-li-se răspunderi tot 
mai însemnate în toate domeniile 
de activitate. Să nu uităm nici un 
moment că femeile reprezintă mai 
mult de jumătate din populația 
țării și că, deci, participarea lor 
la întreaga activitate economico- 
socială constituie o necesitate; 
fără aceasta nu se poate concepe 
desfășurarea cu succăs a construc
ției socialiste și comuniste. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Odată cu aceasta este necesar 
să se manifeste o grijă deosebită 
pentru soluționarea unor proble
me de viață și de muncă ale fe
meilor. Am în vedere adoptarea 
de măsuri pentru ușurarea muncii 
lor, și, totodată, care să le permi
tă să-și îndeplinească în mai bune 
condiții atît îndatoririle în pro
ducție, cît și obligațiile în viața 
obștească, în familie, în creșterea 

și educarea copiilor, a tinerei ge
nerații. Este necesar să se acțio
neze cu cea mai mare perseveren
ță pentru realizarea programului 
stabilit de partid în ce privește 
construcția de creșe, grădinițe și 
cămine de zi. Totodată, pentru 
ușurarea activității femeilor în 
gospodării, în familie, industria 
noastră trebuie să asigure o pro
ducție cît mai variată de articole 
de menaj, de uz casnic, de semi
fabricate și semipreparate de na
tură să economisească timpul fe
meilor, să le permită să se consa
cre unei activități multilaterale.

Toate aceste probleme multiple 
și complexe trebuie să facă obiec
tul preocupării permanente a Con
siliului Național al Femeilor, a 
comisiilor și comitetelor de femei, 
care trebuie să-și intensifice și 
să-și perfecționeze activitatea în 
raport cu îndatoririle de mare răs
pundere ce le-au fost încredințate 
de conducerea partidului, de so
cietatea noastră.

Consiliul Național al Femeilor, 
comisiile și comitetele de femei 
trebuie să se ocupe mai susținut 
de antrenarea maselor de femei 
atît în activitatea productivă, eco- 
nomico-socială, cît și la întreaga 
viață politică și obștească la con
ducerea treburilor țării. O preocu
pare deosebită trebuie să manifes
te, de asemenea, pentru lărgirea 
orizontului de cunoaștere și înțele
gere al maselor de femei, pentru 
formarea concepției lor de viață 
noi, revoluționare, în spiritul ideo
logiei materialist-dialectice a 
partidului nostru, pentru ridi
carea nivelului cultural, educa
rea și dezvoltarea conștiinței lor 
socialiste. Desigur, aceasta este o 
cerință generală, pentru toți oame
nii muncii, pentru toți cetățenii 
patriei noastre, dar la Conferința 
națională a femeilor doresc să 
subliniez în mod deosebit rolul co
misiilor de femei, al Consiliului 
Național al Femeilor în desfășura
rea acestei activități împreună cu 
toate celelalte organizații obștești 
din cadrul Frontului Unității So
cialiste, cu organismele de stat. 
Este necesar să se acționeze într-o 
singură direcție — aceea a ridică
rii continue a nivelului de cultură 
și pregătire politică al întregului 
nostru popor, a asigurării condiții
lor ca minunatele cuceriri ale ști
inței, ale cunoașterii umane să stea 
la baza a tot ceea ce înfăptuim, a 
întregii activități economico-sociale. 
(Aplauze puternice, prelungite).

In această activitate multilatera
lă, îndatoriri de mare răspundere 
revin mijloacelor de informare în 
masă, presei, radioteleviziunii, 
creației literare, artelor, instituții
lor cultural-educative, care trebuie 
să militeze cu fermitate pentru 
transformarea întregului mod de a 
trăi, munci și gîndi al femeilor — 
ca de altfel al tuturor oamenilor 
muncii — corespunzător principii
lor noi ale societății noastre, eticii 
și echității socialiste, umanismului 
revoluționar. Este necesar ca, în 
activitatea literar-artistică, să se 
acorde mai multă atenție proble
melor noi ale dezvoltării economi
co-sociale. Nu este suficient să se 
scrie numai despre lucruri ab
stracte — deși și acestea sînt ne
cesare. Desigur, e frumos să auzi 
o poezie bună de dragoste, dar 
nu e suficient atît. Avem ne
voie și de poezii sociald, și de 
poezii revoluționare — și cred că 
femeile ar dori să asculte aseme
nea poezii. Scriitorii și poeții tre
buie să înțeleagă acest lucru. (Vii 
aplauze). Viața este complexă. 
Cetățenii patriei noastre — con
structori ai celei mai înaintate 
orînduiri sociale din lume, făuri
tori ai celui mai revoluționar u- 
manism, care pune pe primul plan 
omul, afirmarea personalității u- 
mane — cer o abordare multila
terală a activității literar-artistice, 
opere de o complexă concepție fi
lozofică în care să străbată cu 
putere preocuparea oamenilor, a 
femeilor, a poporului nostru de a 
lichida cu desăvîrșire vechile men
talități oare, din păcate, se mai 
mențin și se vor mai face sim
țite într-un loc sau altul. Oamenii 
muncii cer ca operele literare, de 
artă să promoveze concepțiile noi, 
revoluționare, opuse concepțiilor 
societății vechi, capitaliste și mo
șierești, principiile egalității, drep
tății sociale, ale participării po
porului la făurirea liberă și inde
pendentă a propriului său destin. 
(Aplauze puternice. Se scandează 
îndelung, in picioare : „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

în înfăptuirea politicii partidu
lui, a hotărîrilor cu privire la lo
cul femeilor în societatea noastră 
socialistă, un rol de mare însem
nătate au organele și organizațiile 
de partid, comitetele județene, 
orășenești, comunale, toți comu
niștii. Trebuie aplicate neabătut 
hotărîrile partidului privind pro
movarea activă a femeilor atît în 
activitatea de partid, cît și de stat. 
Organele de partid trebuie să se 
preocupe permanent de întreaga

activitate politică, acordind o aten
ție deosebită muncii de educare a 
femeilor. Organizațiile și organele 
de partid, la toate nivelurile, nu 
trebuie să se mulțumească numai 
cu rezoluții și hotărîri — oricît ar 
fi ele de importante — ci trebuie 
să asigure realizarea lor concretă 
în viață. Preocuparea de a asigura 
condiții pentru participarea femei
lor la întreaga viață socială nu 
trebuie considerată doar ca ceva 
de zile mari — cum se spune — 
de care să-și amintească numai cu 
prilejul unor conferințe sau la 
Ziua femeii, ci ca o sarcină de zi 
cu zi. Trebuie pornit de la con
cepția că nu există funcții speciale 
pentru bărbați sau pentru femei și 
că toate funcțiile din stat și din 
partid pot fi ocupate deopotrivă de 
bărbați și de femei. (Aplauze 
furtunoase). Singura cerință ce se 
pune este aceea privitoare la ca
pacitatea fiecăruia de a-și îndeplini 
în bune condiții răspunderile și în
datoririle, pornind de aici, fiecare 
trebuie să fie promovat în raport 
cu munca, cu capacitatea sa! (A- 
plauze puternice).

Sînt convins, dragi tovarășe, că 
lucrările conferinței dumneavoas
tră vor contribui la dezbaterea 
multilaterală a problemelor care 
stau în fața societății noastre, a 
măsurilor ce se impun pentru ridi
carea la un nivel superior a între
gii activități a comitetelor și co
misiilor, de femei, a Consiliului Na
țional, eă vor avea ca rezultat spo
rirea aportului femeilor la desfășu
rarea cu succes a întregii opere de 
construcție socialistă în patria 
noastră. Sper că, în următorii 
ani, în înfăptuirea minunatului 
Program elaborat de Congresul al 
XI-lea un număr tot mai mare de 
femei se vor afirma cu putere în 
primele rînduri ale construcției so
cialiste și comuniste. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Dragi tovarășe,
Preocupîndu-ne de edificarea 

noii orînduiri sociale în România, 
participăm, totodată, activ la via
ța internațională, ne aducem con
tribuția la soluționarea probleme
lor complexe cu care este con
fruntată omenirea contemporană. 
Pornim de la faptul că viața inter
națională continuă să fie deosebit 
de gravă, că au loc fenomene care 
pun în primejdie" pacea și securi
tatea popoarelor. In diferite părți 
ale globului ard flăcările războiu
lui, se adună noi nori prevesti
tori de furtuni, cărora le cad vic
time multe femei, copii, populația 
pașnică. Această situație impune 
intensificarea luptei forțelor pro
gresiste, democratice, a popoarelor 
de pretutindeni pentru împiedica
rea dezlănțuirii unor noi catastro
fe, pentru promovarea fermă a 
unei politici democratice, de încre
dere. colaborare și pace între toa
te națiunile lumii. (Aplauze puter
nice).

In deplină concordanță cu rea
litățile lumii de astăzi, România 

acționează consecvent pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, pentru 
întărirea unității lor, amplifică per
manent cooperarea și solidaritatea 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, extinde relațiile 
sale multilaterale și cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, participînd activ la 
diviziunea internațională a mun
cii, la schimbul mondial de valori 
materiale și spirituale.

Țara noastră militează ferm pen
tru dezvoltarea unor relații cu a- 
devărat democratice între state, 
bazate pe principiile egalității în 
drepturi, respectului independen
tei și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, pe dreptul 
fiecărui popor de a-și hotărî soarta 
așa cum dorește el, de a fi stăpîn 
pe bogățiile naționale, de a se dez
volta liber și independent. (Aplau
ze puternice).

Acționăm neabătut pentru secu
ritate și colaborare în Europa și, 
în mod deosebit, pentru dezangaja
rea militară, în scopul sporirii în
crederii între state, creării unui 
climat nou, în care fiecare națiune 
să se simtă la adăpost de orice a- 
gresiune sau ingerință, să-și poată 
consacra forțele progresului și 
prosperității proprii.

Ne preocupăm pentru extinderea 
colaborării în Balcani, în toate do
meniile de activitate, pentru trans
formarea acestei zone într-o re
giune a păcii și colaborării egale 
între toate popoarele. (Aplauze pu
ternice).

Fiind îngrijorați de situația gravă 
din Orientul Mijlociu, ne pronun
țăm cu hotărîre pentru soluționa
rea politică a conflictului, pentru 
instaurarea unei păci trainice și 
juste în această zonă, pe baza re
tragerii Israelului din sudul Liba
nului și din toate teritoriile ocu
pate în urma războiului din 1967, a 
soluționării problemelor poporului 
palestinian în conformitate cu in
teresele și aspirațiile safe — in
clusiv prin formarea unui stat pro
priu independent — a asigurării 
independenței și integrității tuturor 
statelor din această zonă. (Vii a- 
plauze).

Fiind noi înșine o țară socialistă 
în curs de dezvoltare, milităm cu 
toată hotărîrea pentru lichidarea 
subdezvoltării, a împărțirii lumii 
în țări sărace și țări bogate, pen
tru instaurarea unei noi ordini e- 
conomice mondiale, care să asigure 
progresul mai rapid al țărilor ră
mase în urmă.

Apreciem că trebuie făcut totul 
pentru promovarea unei politici cu 
adevărat noi, întemeiată pe egali
tate și respect între state, care să 
favorizeze o largă colaborare in
ternațională, accesul tuturor po
poarelor la cuceririle științei mo
derne, la binefacerile civilizației 
contemporane. Știm că fără a lichi
da subdezvoltarea, fără făurirea 

noii ordini economice internaționa
le, nu se poate vorbi de soluționa
rea gravelor probleme economice 
din lumea de astăzi, de stabilita
te. de progres general. însăși cauza 
păcii este legată de lichidarea sub
dezvoltării, de promovarea unor 
relații economice bazate pe noua 
ordine economică internațională. 
(Aplauze puternice).

Avînd în vedere amploarea tot 
mai mare pe care a căpătat-o în 
zilele noastre cursa înarmărilor, 
pericolele grave pe care aceasta le 
generează, ne pronunțăm cu toată 
fermitatea pentru trecerea, pînă 
nu este prea tîrziu, la măsuri prac
tice, concrete de dezarmare, și 
în primul rînd de dezarmare nu
cleară. Luăm parte activă la pre
gătirea sesiunii extraordinare a 
Organizației Națiunilor Unite con
sacrată problemelor dezarmării 
hotărîțl să acționăm cu toate pu
terile pentru ca această sesiune să 
îndreptățească așteptările popoare
lor lumii, să ducă la măsuri efec
tive de oprire a cursei înarmărilor.

în această privință trebuie să 
spunem că femeile de pretutin
deni trebuie să joace un rol tot mai 
activ. Ele pot și trebuie să deter
mine — împreună cu toți oamenii 
muncii, cu guvernele tuturor țări
lor — să se treacă la oprirea cursei 
înarmărilor, înfăptuirea năzuințe
lor popoarelor de a trăi în pace și 
colaborare. (Aplauze puternice). 
Orice război, local sau general, nu 
mai ocolește pe nimeni. Victimele 
războiului sînt nu numai militari; 
citeodată este chiar mai mare nu
mărul victimelor din rîndul 
populației pașnice, al femeilor și 
copiilor. Trebuie să facem totul 
pentru ca tînăra generație, copiii, 
să poată trăi în liniște. Femeile 
îi pot determina pe bărbați, inclu
siv guvernele și pe președinți, să 
înțeleagă faptul că îndatorirea lor 
nu este aceea de a arunca țara în 
război, ci de a asigura pacea. (A- 
plauze puternice, prelungite. Asis
tența, in picioare, scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“).

Partidul și guvernul țării noas
tre vor face totul pentru a contri
bui la soluționarea problemelor 
complexe internaționale într-un 
mod democratic, cu participarea 
activă a tuturor națiunilor, fie ele 
mari sau mici. Pornim de la fap
tul că în lumea de astăzi nici o 
problemă nu se mai poate solu
ționa doar de cîteva țări, oricît de 
mari ar fi ele, de oricîte mijloace 
militare ar dispune. Soluționarea 
problemelor complexe, asigurarea 
păcii nu pot fi decît rodul luptei tu
turor națiunilor și popoarelor. Nu
mai cu participarea activă a fiecă
rei națiuni putem asigura pacea, 
progresul, o lume mai dreaptă și 
mai bună pe planeta noastră ! 
(Aplauze puternice, urale. Se scan
dează : „Ceaușescu — pace !“).

în spiritul politicii partidului și 
statului nostru, Consiliul Național 
al Femeilor din România trebuie 

să întărească legăturile de solida
ritate și prietenie cu toate organi
zațiile de femei din întreaga lume, 
indiferent de concepțiile lor poli
tice, filozofice sau religioase. Tre
buie să se acționeze pe plan mon
dial pentru unirea tuturor organi
zațiilor, a maselor largi de femei, 
spre a asigura realizarea unei lumi 
în care popoarele să se dezvolte li
bere, să aibă acces nestingherit la 
cuceririle științei și culturii, în care 
fiecare națiune să ducă o viață 
demnă și liberă în patria sa. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Dragi tovarășe.
In încheiere, îmi exprim încă o 

dată convingerea că această reu
niune democratică a femeilor va 
constitui un moment de seamă în 
viața organizațiilor de femei din 
România, în dezvoltarea generală a 
democrației societății noastre, că 
hotărîrile pe care le veți adopta vor 
da un nou imbold activității fe
meilor în înfăptuirea mărețului 
Program al partidului, în munca 
și lupta pentru ridicarea patriei pe 
noi culmi de civilizație și progres, 
pentru bunăstarea și fericirea în
tregii noastre națiuni ! (Aplauze 
puternice. în picioare, se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

De la înalta tribună a Conferin
ței naționale adresez tuturor fe
meilor din țara noastră, fără deo
sebire de naționalitate. Consiliului 
Național, comitetelor și comisiilor 
de femei îndemnul și chemarea de 
a-și consacra toate forțele înfăptui
rii mărețului Program al partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comu
nismului în România. (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Vă-adresez chemarea fierbinte 
de a face totul pentru ca, alături 
de toți oamenii muncii, într-o de
plină unitate, sub conducerea parti
dului nostru comunist, să întărim 
continuu patria noastră socia
listă, să-i asigurăm un viitor 
fericit, independența și suverani
tatea ! (Aplauze puternice, pre
lungite, urale. Se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Avînd încredere deplină în ca
pacitatea creatoare a femeilor din 
patria noastră, în faptul că ele vor 
ști să răspundă chemării partidu
lui, punind totul, întreaga lor forță 
în serviciul patriei, al socialismu
lui și comunismului, al colaborării 
și păcii internaționale, vă urez 
dumneavoastră, tuturor femeilor 
din patria noastră succese tot mai 
mari în activitatea viitoare, împli
nirea tuturor dorințelor de mai 
bine, multă sănătate și multă fe
ricire ! (Aplauze puternice, prelun
gite ; urale. într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, participantele 
la conferință scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul!". Se ovaționează minute 
in șir pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul general 
al partidului și președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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asupra activității desfășurate de Consiliul național, de comitetele și comisiile 
femeilor si sarcinile ce le revin în mobilizarea maselor de femei la realizarea
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hotărîrilor adoptate de Congresul al Xl-lea și Conferința Națională ale partidului

Dezbaterile din secțiuni

Conferința națională a femeilor Isi 
desfășoară lucrările în.tr-o atmosferă 
de puternică activitate creatoare, in 
condițiile in care milioanele de fe
mei de la orașe si sate. împreună cu 
întregul popor, in strînsă unitate, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. acționează ferm pentru transpu
nerea în viată a hotărîrilor Congre
sului al Xl-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru aplicarea 
măsurilor elaborate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 22—23 martie 1978 pri
vind perfectionarea conducerii si pla
nificării economico-financiare. întări
rea autoconducerii muncitorești si 
autogestiunii. trecerea la o nouă cali
tate în Întreaga activitate economică 
si socială, se arată la începutul ra
portului. Putem spune, cu îndreptățit 
temei, că am simțit din plin fiecare, 
în viata noastră, a familiilor noastre, 
rezultatele minunate ale înfăptuirii 
politicii partidului, bazată pe aplica
rea creatoare Ia condițiile concrete 
din tara noastră a adevărurilor si le
gităților generale ale marxism-leni- 
nismului.

Toate înfăptuirile Istorice obținute 
de oamenii muncii, sub conducerea 
partidului, sînt nemijlocit legate de 
numele celui mai iubit fiu al nea
mului. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
care are rolul determinant în elabo
rarea si înfăptuirea politicii interne sl 
externe a partidului si statului nos
tru. în solutionarea celor mai com
plexe probleme ale edificării socialis
mului si comunismului în patria 
noastră. Preocupat constant de dez
voltarea economică, de înflorirea spi
rituală a României si afirmarea ei in 
lume, de continua întărire a Partidu
lui Comunist Român si a rolului său 
de forță politică conducătoare a so
cietății noastre, de amplificarea legă
turilor cu masele largi populare si 
perfectionarea democrației socialiste, 
de promovarea în viată a umanismu
lui socialist, secretarul general al 
partidului întruchipează ceea ce are 
mai bun poporul nostru, calitățile de 
înflăcărat patriot si autentic revolu
ționar. de conducător comunist, de 
personalitate marcantă a vieții con
temporane.

în raport se precizează că. în anii 
care au trecut, nu a existat document 
de partid, cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceausescu care să nu pună în 
evidentă participarea activă a femer- 
lor la întreaga viată a națiunii noas
tre socialiste, să nu demonstreze pre
ocuparea pentru îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor lor de viată. O deo
sebită importantă a avut în acest sens 
I-Iotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973. care a impulsionat 
puternic creșterea rolului femeii în 
viata economică, politică si socială a 
tării. în conducerea societății.

La elaborarea si transpunerea în 
practică a măsurilor stabilite de con
ducerea partidului în vederea crește
rii rolului femeii în viata societății 
noastre, o contribuție deosebită o are 
tovarășa Elena Ceausescu, care, prin 
multilaterala sa activitate pe tărîmul 
vieții politico-sociale si științifice, 
prin pasiunea revoluționară ce o ca
racterizează. constituie pentru toate 
femeile din patria noastră un exem
plu de viată si de muncă demnă, con
sacrată prosperității patriei, cauzei 
păcii și socialismului. Pentru griia pe 
care ne-o poartă, pentru îndrumarea 
si sprijinul permanent acordat mișcă
rii de femei — se arată în raport — 
dorim să-i exprimăm tovarășei Elena 
Ceausescu caldele noastre mulțumiri, 
sentimentele de profundă stimă si a- 
leasă prețuire pe care i le nutresc fe
meile din orașele și satele țarii, în
tregul nostru popor.

După ce reamintește că Programul 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism subliniază că 
una din marile cuceriri ale socialis
mului in România este asigurarea 
deplinei egalități in drepturi pentru 
masele de femei, crearea condițiilor 
în vederea afirmării in toate dome
niile de activitate ale societății a 
energiei si potențialului de muncă al 
femeilor, raportul continuă : Acțio- 
nînd sub conducerea Comitetului 
Central al partidului, a organelor și 
organizațiilor de partid, Consiliul Na
tional, comitetele și comisiile femei
lor. in colaborare cu sindicatele, cu 
organizațiile U.T.C., cu celelalte or
ganizații de masă și obștești, cu .or
ganele de stat, s-au preocupat per
manent de multiplele aspecte privind 
participarea tot mai amplă a maselor 
de femei în producția materială si 
spirituală. în conducerea societății, 
în ultimii ani a crescut substanțial 
aportul femeilpr în toate domeniile 
de activitate : ele reprezintă acum 38 
la sută din totalul personalului mun
citor. fată de 27,8 la sută în 1965. 
S-au produs modificări substanțiale 
în repartizarea pe ramuri si profe
sii a forței de muncă feminine. 
Astăzi. în industrie femeile repre
zintă aproape 38 la sută din totalul 
personalului muncitor, fată de numai 
32,4 la sută în 1973. Femeile continuă 
să constituie marea majoritate în 
cadrul personalului muncitor în in
dustria ușoară — 79 la sută în con
fecții. 76.6 la sută în industria tex
tilă ; a ajuns la 45,3 la sută pon
derea femeilor in industria alimen
tară : în industria chimică ele re
prezintă aproape 36 la sută din to
talul personalului muncitor, iar in 
construcții de mașini si prelucrarea 
metalelor aproape 23 la sută. Tot
odată, evaluind în mod critic rezul
tatele obținute, trebuie să arătăm că 
nu au fost îndeplinite integral toate 
măsurile prevăzute în Programul de 
aplicare a Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 1973. Unele ministere, 
consilii populare, unități nu se preo
cupă suficient de absorbirea forței de 
muncă feminine disponibile.

Atragerea largă a femeilor în In
dustrie a fost însoțită de preocuparea 
permanentă pentru calificarea si per
fectionarea pregătirii lor profesiona

le. Așezarea pe baze noi a întregului 
învățămint a contribuit in mare mă
sură la creșterea numărului fetelor 
în școlile profesionale și liceele de 
specialitate. Cu toate rezultatele ob
ținute, caracterul fluctuant al numă
rului femeilor în rîndul celor aflațl 
în forme de calificare și ridicare a 
calificării, cit și situația negativă în- 
tr-o serie de județe demonstrează 
că problema reducerii ponderii mun
citoarelor necalificate în totalul fe
meilor care lucrează în industrie tre
buie să se bucure, în continuare, de 
toată atenția. Un loc central trebuie 
să-l ocupe, de asemenea, preocupa
rea pentru aplicarea fermă a legilor 
țării, hotărîrilor conducerii partidu
lui privind protecția și continua îm
bunătățire a condițiilor de muncă 
pentru femei.

în continuare, raportul s-a referit 
pe larg la activitatea femeilor în a- 
gricultură, arătînd că acestea repre
zintă astăzi peste 58 la sută din totalul 
populației ocupate în agricultură, a- 
ducind o contribuție însemnată în 
dezvoltarea acestei importante ra
muri a economiei naționale. Anali- 
zind activitatea desfășurată în rîndul 
femeilor de la sate, trebuie să recu
noaștem însă că în unele comune 
organizațiile de femei nu și-au adus 
contribuția necesară la mobilizarea 
țărancelor cooperatoare, a tuturor 
femeilor de la sate la muncă. Mal 
există femei, soții ale unor cadre, 
ale celor ce lucrează în industrie sau 
pe șantiere, care nu participă la 
muncă în timpul campaniilor agri
cole, la viața obștească a satului. în 
spiritul orientărilor și măsurilor in
dicate de secretarul general al par
tidului în cuvîntarea rostită îa Con
sfătuirea de lucru consacrată proble
melor agriculturii, este necesară o 
îmbunătățire radicală a muncii co
mitetelor județene, comunale și a 
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comisiilor femeilor din cooperativele 
agricole. Principala lor sarcină este 
promovarea unei atitudini înaintate 
fată de muncă. Întărirea ordinii si 
disciplinei, creșterea răspunderii ță
rancelor cooperatoare, a tuturor fe
meilor de la sate fată de participarea 
la muncă, fată de îndeplinirea sar
cinilor care le revin.

Participarea tot mai intensă a fe
meilor in sfera producției materiale 
si spirituale este condiționată, in 
bună măsură, si de solutionarea unor 
probleme privind reducerea efortului 
fizic si a timpului în activitatea cas
nică. Foarte multe depind in această 
direcție — se menționează in raport 
— de activitatea celor peste 330 000 
de femei care lucrează in comerț și 
în sfera serviciilor pentru populație, 
ele îndeplinind un rol însemnat In 
societate. Comitetele și comisiile fe
meilor. în colaborare cu factorii de 
resort, trebuie să aibă, în continuare, 
în centrul atenției intensificarea mun
cii educative în rîndul lucrătoarelor 
din aceste sectoare.

Dorim să remarcăm, de asemenea, 
participarea femeilor la activitatea 
din domeniul invătămîntului. științei, 
culturii, sănătății, asistentei sociale. 
Amploarea acestei participări este 
ilustrată de faptul că ponderea fe
meilor în învătămint. cultură si artă 
se ridică la 63,8 la sută din totalul 
personalului. în ocrotirea sănătății la 
peste 70 la sută, în cercetarea științi
fică. proiectare și inginerie tehnolo
gică la peste 45 la sută. Cele peste 
163 000 de femei care lucrează în in
stituțiile de învătămint de toate gra
dele au un rol important în cadrul 
procesului de instruire si educare, de 
formare a conștiinței socialiste a ti
nerelor generații. O contribuție deo
sebită aduc femeile în cercetarea ști
ințifică din toate sectoarele in pro
movarea cuceririlor revoluției teh- 
nico-științifice. Detașamentului celor 
200 000 de femei care veghează asu
pra sănătății cetățenilor patriei ii 
revin răspunderi tot mai mari în fo
losirea cit mai judicioasă a mijloace
lor de apărare și refacere a sănătă
ții oamenilor muncii. Femeile din do
meniul culturii șl artei au misiunea 
de onoare de a crea opere valoroase, 
inspirate din dinamismul realităților 
României contemporane, care să în
fățișeze preocupările si aspirațiile 
maselor largi populare.

Femeile din patria noastră nutresc 
sentimente de profundă recunoștință 
fată de conducerea partidului, care, 
în spiritul celor mai nobile virtuti 
strămoșești, acordă o mare atentie 
familiei — nucleul de bază al socie
tății — creșterii natalității. îngrijirii 
și educării copiilor, viitorul națiunii 
noastre socialiste — se spune în con
tinuarea raportului.

Femeia-mamă este înconjurată cu 
dragoste și profund respect de în
treaga societate, ocrotirea mamei și 
copilului aflîndu-se în centrul aten
ției partidului și statului. Conduce
rea partidului a adoptat un vast pro
gram în sprijinul familiilor cu mulți 
copii, al mamelor. în actualul plan 
cincinal au fost majorate cu 30 la 
sută alocațiile de stat pentru copii, 
precum și ajutoarele pentru mamele 
cu mulți copii — toate acestea insu- 
mind, comparativ cu perioada 
1971—1975, un plus de 16 miliarde 
lei. A fost extinsă, de asemenea, re
țeaua unităților de ocrotire a mamei 
și copilului. în prezent, peste 81000 
de copii sînt îngrijiți în creșe : a spo
rit la peste 825 000 numărul de locuri 
în grădinițe cu program redus și pre
lungit, cuprinderea copiilor de virstă 
preșcolară fiind de 74 Ia sută, față 
de 48,5 la sută în anul de învăță
mint 1970/1971 ; a fost mărită capa
citatea de cuprindere în leagăne și 
case de copii.

Comitetele județene, municipale, 
orășenești și comunale ale femeilor 
sînt datoare să acționeze mai efici-

ent pentru respectarea legislației pri
vind ocrotirea mamei și copilului, 
pentru activizarea comitetelor de 
sprijin, pentru ca acestea să contri
buie în mai mare măsură la organi
zarea și buna desfășurare a activită
ții instructiv-educative, culturale și 
gospodărești din unitățile de ocrotire 
a mamei și copilului. ,

După ce a subliniat grija comi
tetelor și comisiilor femeilor pentru 
întărirea sentimentului responsabili
tății față de familie, în raport se 
spune : Creșterea participării femei
lor la viața economică, politică și 
socială a țării, atitudinea lor Ia lo
cul de muncă, în societate și familie 
sînt strîns legate de nivelul lor de 
conștiință socialistă, de spiritul lor 
combativ, revoluționar, de gradul de 
instruire și cultură. Ampla activi
tate politico-educativă. desfășurată 
în spiritul Programului ideologic al 
partidului pentru toti oamenii mun
cii. a atras un număr tot mai mare 
de femei, care au participat la dife
rite forme de pregătire politico- 
ideologică sl cultural-educativă. ceea 
ce se răsfrânge pozitiv în rezultatele 
muncii. în modul de viată si de 
gîndire. în acest sens. în ra
port au fost relevate acțiuni
si forme interesante menite să
ducă la cunoașterea si însușirea 
de către masele de femei a
conținutului documentelor de partid 
si de stat, a sarcinilor reieșite din 
cuvîntările secretarului general al 
partidului, la formarea si dezvoltarea 
conștiinței socialiste a femeilor, la 
educarea lor în spiritul principiilor 
eticii și echității socialiste, al disci
plinei în muncă, al grijii fată de 
proprietatea obștească, al responsabi
lității profesionale si sociale, la edu
cația materialist-științifică a mase
lor de femei și îmbogățirea orizontu
lui lor cultural.

în context, raportul a reliefat, tot
odată. necesitatea înlăturării unor 
lipsuri si deficiente, lichidării mani
festărilor de indisciplină, dezinteres, 
risipă. comoditate. neindenlinirea 
sarcinilor de plan din unele între
prinderi. unități agricole și instituții 
unde femeile dețin o pondere însem
nată. Alături de participarea gene
rală. împreună cu toti oamenii mun
cii, la manifestările din cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei*!  — se arată în raport — comite
tele si comisiile femeilor au datoria 
de a acorda o atentie specială do
meniilor în care talentul femeilor, 
preocupările lor traditionale se pot 
valorifica mai din plin. Nu trebuie 
neglijată participarea activă a femei
lor la toate acțiunile legate de crea
ția tehnică si științifică de masă, in 
industrie și agricultură. Un rol im
portant în activitatea de educație po- 
litico-ideologică a femeilor vor avea, 
în continuare, publicațiile editate de 
Consiliul National al Femeilor.

Referindu-se la înaltul statut social 
de care se bucură femeia in Româ
nia socialistă, raportul menționează: 
Femeile reprezintă astăzi 26.4 la sută 
din efectivul partidului, aproximativ 
jumătate din cel al U.T.C. Zeci de 
mii de femei fac parte din consiliile 
oamenilor muncii, din consiliile de 
control muncitoresc, din consiliile 
de conducere ale cooperativelor agri
cole de producție. In consiliile popu
lare municipale, orășenești și comu
nale, aproape 35 la sută din numărul 
deputaților sint femei, iar un număr 
însemnat de femei sînt deputate în 
consiliile populare județene și in 
Marea Adunare Națională. A crescut 
numărul femeilor care dețin funcții 
de conducere in aparatul de stat și 
în unitățile economico-sociale. La 
Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 mar
tie 1978, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că trebuie să se acorde, in 
continuare, atenția corespunzătoare 
primirii femeilor în partid, îndeosebi 
în cooperativele agricole de produc
ție, precum și atragerii în diferite 
sectoare, în munca de partid și de 
stat a unui număr mai mare de ac
tiviste, femei. în legătură cu aceasta 
este necesar ca, în viitor, comitetele 
și comisiile femeilor să se preocupe 
mai mult de cunoașterea acelor mun
citoare, țărance, intelectuale, femei 
capabile, cu o bună pregătire poli
tică și profesională, pe care să le 
poată recomanda spre a fi promo
vate în diferite munci de răspun
dere.

Documentele de partid, expunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu defi
nesc cu claritate rolul mișcării de 
femei în sistemul democrației socia
liste, in actuala etapă pe care o stră
bate țara noastră. Sub conducerea si 
îndrumarea permanentă a C.C. al 
P.C.R., a organelor și organizațiilor 
de partid. Consiliul National al Fe
meilor. comitetele si comisiile femei
lor. care se bazează pe un larg activ 
obștesc, au desfășurat o intensă 
muncă organizatorică in vederea cu
prinderii și mobilizării maselor de 
femei la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului. Activitatea 
comitetelor și comisiilor femeilor în
registrează o creștere calitativă, ex
primată în perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă, colaborarea mai 
eficientă cu celelalte organizații de 
masă și obștești, îmbunătățirea 
conținutului muncii politico-educati
ve. pregătirea politică si culturală 
mai temeinică a activului mișcării de 
femei. O contribuție meritorie au 
adus comitetele și comisiile noastre 
în mobilizarea maselor de femei de 
la orașe și sate la întrecerea patrio
tică pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a municipiilor, orașelor 
și comunelor, pe linia controlului 
muncitoresc (peste o treime din e- 
fectivul echipelor de control al oa

menilor muncii îl reprezintă fe
meile).

Adunările si conferințele de dări 
de seamă si alegeri, care au precedat 
Conferința națională — se arată în 
continuare — au dovedit încă o dată 
creșterea influentei si a forței de mo
bilizare a comitetelor si comisiilor 
noastre în rîndul maselor de femei, 
în perioada 1 februarie — 31 martie 
a.c. au avut loc 18 200 de adunări și 
conferințe de dări de seamă si alegeri 
la care au participat peste 2 200 000 
femei, luînd cuvîntul un număr de 
150 000 de muncitoare, țărance. Inte
lectuale. casnice. în forurile de con
ducere ale mișcării de femei au fost 
alese 200 000 de muncitoare, țărance, 
intelectuale, casnice, fără deosebire 
de naționalitate ; 50 la sută dintre to
varășele alese sînt membre ale Parti
dului Comunist Român. Adunările și 
conferințele de alegeri s-au desfășu
rat într-o atmosferă de lucru, dezbă- 
tînd cu exigență, în spirit critic și 
autocritic, activitatea desfășurată și 
sarcinile ce revin mișcării de femei 
în înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea si ale Conferinței Națio? 
nale ale partidului, a Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 
1973 cu privire la creșterea rolului fe
meii in viata economică, politică și 
socială a tării. Așa cum a rezultat 
din dezbateri. în stilul și metodele 
de muncă ale comitetelor și comisiilor 
femeilor se mai mențin unele lipsuri 
care fac ca eficienta acțiunilor între
prinse să nu fie la nivelul cerințelor. 
Este necesar ca noul consiliu pe care 
îl vom alege, biroul său executiv să 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
eliminarea tuturor neajunsurilor ma
nifestate și ridicarea întregii activi
tăți la un nivel calitativ superior, co
respunzător- înaltelor exigente pe 
care partidul le pune în fata mișcă
rii de femei. Se impune să se acorde 
o mai mare atentie respectării prin
cipiului muncii colective, activizării 
noilor organe de conducere ale mișcă
rii de femei, lărgirii activului obștesc.

Recomandăm conferinței să ana
lizeze și să adopte, cu modificările 
ce vor fi propuse, proiectul de Nor
me. care prin definirea obiectivelor, 
atribuțiilor și structurii organizater- 
rice a mișcării de femei va contribui 
la îmbunătățirea întregii noastre ac
tivități.

Ne revine obligația ca, pe viitor, 
să întărim și să dezvoltăm mai mult 
colaborarea cu celelalte organizații 
de masă și obștești în cadrul Fron
tului Unității Socialiste, cu institu
țiile de stat, cu toate organismele, 
cărora, conform hotăririlor de partid, 
le revin sarcini concrete în ceea ce 
privește creșterea participării femei
lor la viața națiunii, perfecționînd 
continuu cadrul organizatoric al a- 
cestei colaborări.

Participind plenar la viața econo
mică și social-politică a țării — se 
arată în ultima parte a raportului 
— masele de femei din România iși 
manifestă deplina adeziune față de 
politica externă a partidului și sta
tului nostru și militează cu toată 
convingerea pentru înfăptuirea aces
teia. Afirmarea tot mai puternică a 
României pe plan mondial, contribu
ția hotârîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personalitate marcantă a 
lumii contemporane, la creșterea 
prestigiului patriei noastre, rolul său 
activ și aportul constructiv la solu
ționarea marilor probleme ale vieții 
internaționale, determină sentimente 
de înaltă satisfacție și puternică 
mîndrie patriotică in rîndul milioa
nelor de femei din întreaga țară.

In spiritul orientărilor stabilite de 
Congresul al Xl-lea, de Conferința 
Națională ale partidului, Consiliul 
Național al Femeilor desfășoară o 
largă activitate internațională, adu- 
cîndu-și contribuția la intărlrea co
laborării și unității mișcării mondia
le democratice și progresiste a fe
meilor. în prezent, Consiliul Națio
nal al Femeilor întreține relații de 
colaborare cu 120 de organizații 
ale femeilor din 95 de țări de 
pe toate continentele, precum și cu 
un număr important de organizații 
internaționale și regionale. în cadrul 
F.D.I.F., Consiliul Național al Fe
meilor din România acționează pen
tru lărgirea colaborării între orga
nizațiile femeilor, pentru desfășura
rea întregii activități a federației pe 
baze profund democratice și crește
rea aportului său la soluționarea 
problemelor majore ale mișcării mon
diale a femeilor.

Mișcarea de femei din România 
sprijină activ politica partidului și 
statului nostru de instaurare a unor 
raporturi noi, democratice între sta
te, intemeiate pe respectarea inde
pendentei și suveranității naționale, 
deplina egalitate în drepturi, nea
mestecul în treburile interne și a- 
vantajul reciproc, nerecurgerea la 
forță sau la amenințarea cu forța. 
Milităm consecvent pentru soluțio
narea în interesul popoarelor a ma
rilor probleme care confruntă ome
nirea, pentru realizarea unei mai 
bune cunoașteri reciproce, a apro
pierii și înțelegerii între popoare, 
pentru o nouă ordine economică și 
politică internațională, în care să fie 
asigurate pretutindeni drepturile fe
meilor. pacea, viitorul prosper și fe
ricit al- copiilor, bunăstarea întregii 
omeniri.

în numele milioanelor de femei de 
pe intreg cuprinsul patriei — se a- 
rată în încheierea raportului — par
ticipantele la Conferința națională 
se angajează în fața partidului, a 
tovarășului secretar general Nicolae 
Ceaușescu, să militeze neabătut pen
tru traducerea în viață a politicii 
interne și externe a partidului, să-și 
sporească contribuția la dezvoltarea 
economico-socială a țării, la Înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, la ridicarea pe noi 
culmi ale progresului și civilizației 
socialiste și comuniste a scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România.

La secțiunea „Contribuția 
mișcării de femei la înfăp
tuirea sarcinilor de plan 
din întreprinderile indus
triale, de transporturi, con
strucții și prestări de ser
vicii" au luat cuvîntul tovarășele : 
Paraschiva Dobeanu, Valeria Mora
rii, Paraschiva Ferescu, Cornelia Bo
țea, Olivia Beke, Ana Haralambie, 
Nina Ionescu, Domnica Dorilă, Pro
fira Cimpoieșu, Vergiiia Preoteasa, 
Elena Ciobanu, Elisabeta Kovacs. 
Eleonora Ocolișeanu, Aurica Mihai, 
Lucica Oprișan, Maria Șiel. Eugenia 
Dima. Vasilica Toma, Emilia Scurtu, 
Georgeta Căpățină, Larisa Muntea- 
nu, Agurița Simion, Ecaterina Albu, 
Irina Iftode, Elena Szabo, Floarea 
Sandu, Ecaterina Ivan, Ghizela Sza
bo, Olga Miron, Victoria Erdei, Ma
ria Filip, Letiția Ciorogaru, Elisabe
ta Mosorjak, Dorina Ilusu, Eftimia 
Maria Ghiță. Sofia Cetean, Georgeta 
Bădina, Aneta Kelemen, Profira Iri- 
mia, Rozalia Popan. Constanta Li
pan, Maria Trașcă, Maria Gheorghi- 
ță, Finareta Săman, Mariana Dorof- 
tei, Ilinca Roman, Maria Fintinaru, 
Georgeta Gheorghe, Ana Joița.

în cadrul dezbaterilor s-a analizat 
modul cum se îndeplinesc prevede
rile Congresului al Xl-lea si Confe
rinței Naționale ale P.C.R.. un deo
sebit accent punîndu-se pe sarcinile 
trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie privind perfecționarea 
mecanismului economico-financiar. 
întărirea autogestiunii economice si 
ridicarea pe un plan superior a 
autoconducerii muncitorești. Parti
cipantele la discuție au subliniat în 
mod deosebit contribuția activă a co
misiilor de femei la realizarea exem
plară a sarcinilor de plan. întărirea 
ordinii și disciplinei în unitățile eco
nomice. la efortul general de ridi
care a calificării si perfecționării 
forței de muncă feminine, la inte
grarea acesteia în producția moder
nă. Au fost reliefate măsurile stabi
lite de conducerea partidului si sta
tului privind creșterea numărului de 
femei alese în organele de conducere 
colectivă și a celor promovate în 
funcții de răspundere. S-a eviden
țiat. totodată, faptul că un număr tot 
mai mare de femei lucrează în ra
muri de vîrf ale industriei, dovedind 
competentă și o înaltă conștiință pro
fesională.

Totodată, s-au făcut numeroase 
propuneri vizind, în principal, ur
mătoarele probleme : sporirea nu
mărului acțiunilor comisiilor de fe
mei pentru trimiterea unui număr 
tot mai mare de muncitoare la 
cursuri de calificare și perfecționare 
profesională, îndeosebi a tinerelor, 
în vederea integrării lor mai rapide 
în producție ; comisiile de femei, in 
colaborare cu organele sindicale și 
U.T.C., să contribuie mai eficient la 
generalizarea experienței pozitive, a 
metodelor Înaintate de muncă, la a- 
plicarea. in producție a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice contem
porane ; asimilarea mai rapidă in 
producția de serie de către între
prinderile producătoare din cadrul 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, UCECOM și industriei lo
cale a aparatelor și utilajelor de uz 
casnic menite să asigure ușurarea 
muncii în gospodărie ; comitetele de 
femei să fie antrenate în mai mare 
măsură de către consiliile populare 
la stabilirea amplasamentelor noilor 
unități comerciale și cu caracter so
cial (creșe, cămine, grădinițe) în 
special în noile zone industriale ; 
UCECOM, CENTROCOOP și între
prinderile de industrie locală să ia 
măsuri mai eficiente de diversifi
care și îmbunătățire a calității pres
tărilor de servicii către populație. în 
special in noile localități urbane ; 
comisiile de femei, cu sprijinul or
ganelor de conducere colective de la 
nivelul Ministerului Comerțului In
terior și pînă la unitățile comerci
ale, să urmărească organizarea pro
gramelor privind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă ale femeilor ce-și 
desfășoară activitatea în comerț.

Participantele s-au angajat să 
nu-și precupețească eforturile pen
tru realizarea planului cincinal și a 
programului suplimentar de dezvol
tare economico-socială a țării, să 
acționeze cu perseverență pentru 
sporirea eficienței activității în toa
te sectoarele economice.

La dezbaterile din secțiunea 
„Contribuția mișcării de fe
mei la mobilizarea femeilor 
din agricultură în activita
tea de înfăptuire a politicii 
agrare a partidului" au parti- 
cipat tovarășele : Ștefana Tudorică, 
Ana Engelhard, Anastasia Mitoiu. Ste
luța Moraru, Maria Costin. Maria 
Sîrbu. Elisabeta Szabo Maria Aur. 
Lucretia Munteanu. Maria Stancu. 
Nastasia Ghinea. Lucretia Găidan. Bă
dița Fuior, Rozalia Papp. Ortenzia 
Carp. Dumitra Marin. Viorica Cos- 
tea, Estera Bostan, Maria Sebeșeanu, 
Maria Ghinea, Rozalia Kaszoni. Ele
na Jugănaru, Ioana Panta, Viola 
Bilte, Mioara Popescu. Solia Mihut, 
Ana Ropan. Niculina Gheorghiu, 
Paraschiva Pană. Lucretia Colcer, 
Elena Lidia Trută. Maria Ganea. 
Ortensia Olteanu. Lucia Dobre. Ana 
Piștea.

Participantele la dezbateri au ară
tat că în unitățile pe care le repre
zintă există încă însemnate rezerve 
și posibilități de creștere în conti
nuare a producției. productivității 
muncii și eficientei economice în a- 
gricultură. în acest sens, ele au sub
liniat că este necesar ca în viitor co
mitetele și comisiile de femei să se 
preocupe mai susținut de ridicarea 
nivelului politic și cultural al femei
lor, pentru a se asigura acestora o 
temeinică pregătire profesională, care 
să le ajute să stăpînească bine teh
nologiile avansate, să cunoască și să 
folosească cu randament sporit teh
nica modernă cu care este înzestrată 
agricultura noastră.

Arătindu-se că ponderea forței de 
muncă in agricultură o dețin femeile, 
s-a subliniat necesitatea promovării 
lor cu mai mult curaj in munci de 
răspundere. Comitetelor și comisiilor 
de femei — au arătat vorbitoarele — 
le revine sarcina cunoașterii și re
comandării celor mai harnice femei, 
dotate cu spirit organizatoric, bine 
pregătite politic și profesional, pen
tru a fi promovate în organele de 
conducere colectivă si în funcții de 
conducere în unitățile agricole.

O problemă importantă reieșită din 
discuții se referă la intensificarea co
laborării dintre comitetele si comi
siile de femei si consiliile de condu
cere ale C.A.P.-urilor, consiliile 
populare. în vederea atragerii tutu

ror femeilor Ia îndeplinirea sarcini
lor economice în profil teritorial, la 
activitățile de bună gospodărire si în
frumusețare a localităților. în același 
timp, vorbitoarele au făcut sugestii și 
propuneri în legătură cu grija ce tre
buie manifestată pentru ușurarea 
muncii femeilor, prin introducerea în 
mediul rural a unităților prestatoare 
de servicii de tip ..Nufărul**  si „Gos
podina" etc. care să scutească femeile 
din agricultură de un număr de obli
gații casnice.

Alte propuneri făcute de partici
pantele la dezbateri se referă la lăr
girea atribuțiilor și preocupărilor sco
lii si a cadrelor didactice pe toată 
durata campaniilor agricole. în sen
sul ocupării instructive a timpului 
elevilor ; dotarea S.M.A.-urilor cu 
utilaje menite să asigure mecanizarea 
în mai mare măsură a lucrărilor în 
zootehnie. legumicultura si cultura 
plantelor medicinale, munci care în 
prezent solicită o mare cheltuială de 
forță de muncă feminină : asigurarea 
de adăposturi împotriva intemperiilor 
și de posturi de prim-ajutor la locu
rile de muncă ; organizarea periodică 
— la nivel comunal, intercoooeratist 
si județean — de schimburi de ex
periență. pe teme care privesc 
căile de sporire a producției agri
cole. a cunoștințelor agrozootehnice si 
altele.

în secțiunea „Contribuția 
mișcării de femei la înfăp
tuirea politicii partidului în 
domeniul ocrotirii mamei 
și copilului, al creșterii 
răspunderii familiei față de 
menținerea tinereții poporu
lui" au luat cuvîntul : Eugenia 
Stăncescu, Elena Ceucă, Marla Min- 
dru. Eva Nagy, Elena Popa, Maria 
Dragne, Rada Nandrea, Mariana Rusu, 
Polixenia Marian, Ecaterina Cojocaru, 
Maria Mateescu, Elena Graur, Ioana 
Cervencovici. Elena Filtmon. Brindușa 
Vasluianu, Eugenia Chirață, Ana Po- 
povici, Irina Marcu, Valentina La- 
zăr. Dumitra Nencescu, Elisabeta 
Ra.vta, Maria Panait, Ileana Colesni- 
cencu, Rodica Dumltrașcu, Rozalia 
Birsan, Ana Moșteanu, Maria Po
pescu Sănduleseu, Victoria Ciobanu, 
Elena Georgescu, Elena Grigorescu, 
Magdalena Ilnncheș, Veturia Gane 
si Smaranda Iosif.

Ele și-au exprimat adîncă recunoș
tință față de grija conducerii parti
dului și statului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru crearea unor con
diții tot mai bune de muncă si viață 
mamelor, asigurarea unei largi și 
bine dotate rețele de îngrijire si edu
care a copiilor. A fost reliefat efor
tul continuu al statului pentru mă
rirea alocației pentru copii, extinde
rea rețelei invătămîntului preșcolar a 
grădinițelor sezoniere, pentru aplica
rea altor măsuri care vin în spriji
nul mamei si copilului.

în același timp, în cadrul dezba
terilor au fost făcute numeroase pro
puneri care urmăresc, in principal, 
îmbunătățirea si diversificarea acti
vității organizațiilor de femei, consa
crată ocrotirii mamei și copilului, 
perfecționării muncii de educație 
igienico-sanitară, la creșterea nive
lului de cunoștințe profesionale și 
întărirea disciplinei personalului me- 
dico-sanitar din creșe. grădinițe, că
mine și leagăne de copii, paralel cu 
sporirea răspunderii familiei pentru 
creșterea unor copii sănătoși și pen
tru menținerea sănătății poporului.

A fost relevată cerința ca toate 
comisiile și comitetele femeilor să 
se preocupe cu mai multă răspun
dere de îmbunătățirea educației sa
nitare a viitoarelor mame, propunin- 
du-se organizarea semestrială, la 
nivel de județ, a unor întâlniri cu 
factorii educaționali in problemele 
ocrotirii mamei și copilului, introdu
cerea educației sanitare ca obiect 
de studiu in școli, editarea unor 
materiale care să ajute prevenirea 
îmbolnăvirilor mamei și copilului. 
Un accent deosebit a fost pus în 
cadrul dezbaterilor pe necesitatea 
îmbunătățirii conținutului instructiv- 
educativ al emisiunilor de profil 
radio și televiziune și al lucrărilor 
de artă care privesc viața de fa
milie. .

în legătură cu îmbunătățirea acti
vității unităților preșcolare au fost 
făcute numeroase propuneri care 
vizează necesitatea unei mai strinse 
conlucrări a organizațiilor de femei 
cu institutele de proiectare a mobi
lei pentru a se crea un mobilier 
adecvat creșelor și grădinițelor, res
pectarea riguroasă a legislației refe
ritoare la ocrotirea mamei și copi
lului.

Vorbitoarele au exprimat convin
gerea că, paralel cu dezvoltarea eco
nomico-socială a țării, se vor crea 
condiții tot mai bune de ocrotire a 
mamei și copilului prin dezvoltarea 
continuă a rețelei instituțiilor sani
tare și de asistență socială, creșterea 
și diversificarea producției de bu
nuri industriale și alimentare desti
nate copiilor.

în cadrul lucrărilor secțiunii 
„Contribuția mișcării de fe
mei la activitatea de edu
care politico-ideologică și 
cuiiural-științifică a femei
lor" au luat cuvîntul: Eleonora Măr- 
culescu, Rodica Manea. Eleonora 
Dincă. Maria Cristian. Petho Ilona, 
Maria Costache, Magdalena Andrei, 
Elena Aldescti, Maria Uricaru, Ana 
Schuler, Stanca Maria Pascadi. Ana 
Mizățeanu. Constantina Nicolaescu, 
Maria Uhelski, Elena Olteanu. Vero
na Cărăușan, Ion Machedon. Elena 
Mateescu, Eugenia Măndiță, Elena 
Istrate. Zenovia Mălineanu. Violeta 
Andrei, Maria Apostoiu. Irina Cos- 
ma. Maria Vesmaș, Elena Lăzărescu, 
Rodica Cojocaru. Julieta Lipșa, Ro
dica Rizea. Ileana Mihăilescu. Ana 
Spiridon, Rada Alexandrescu, Ale
xandrina Munteanu, Vasilica Adam, 
Ileana Dinică și Doina Donuțiu.

Participantele la dezbateri au ana
lizat. cu spirit de răspundere, mo
dul în care Consiliul Național, comi
tetele și comisiile de femei au ac
ționat pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului refe
ritoare la făurirea unui om nou. cu 
o concepție înaintată, materialist- 
dialectică, despre natură și societate, 
la ridicarea continuă a nivelului 1- 
deologic al maselor de femei, condi
ție esențială pentru sporirea contri
buției lor conștiente Ia îndeplinirea 
mărețelor obiective ale edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate si înaintării României spre co
munism.

Vorbitoarele au subliniat faptul că 

bilanțul rodnic al realizărilor obți
nute in primii doi ani ai cincinalului 
dovedește justețea și realismul poli
ticii Partidului Comunist Român de 
dezvoltare în ritm susținut a tuturor 
ramurilor activității economice și 
sociale, reliefind. totodată, că aceste 
rezultate sînt și o consecință a acti
vității ideologice și politico-educati
ve desfășurate de partid și de cele
lalte organizații obștești și de masă, 
printre care și organizațiile da 
femei, activitate ce a înarmat ma
sele de femei cu cunoștințele ne
cesare unei acțiuni conștiente în 
afirmarea plenară a capacității lor 
creatoare. în îndeplțnirea rolului lor 
in etapa actuală a construcției so
cialiste.

Relevind o serie de acțiuni concrete 
desfășurate pe linia educării noli- 
tico-ideologice si eultural-știinttflce 
organizate din inițiativa sau cu 
sprijinul comitetelor si comisiilor 
femeilor, vorbitoarele au menționat 
eficienta acestor acțiuni în ridicarea 
gradului de conștiință a maselor de 
femei. în creșterea responsabilității 
lor pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin.

în intervențiile lor. vorbitoarele au 
făcut unele referiri critice si auto
critice cu privire la modul de cu
prindere a femeilor în aceste acțiuni, 
la formalismul altora, la conținutul 
de idei nu întotdeauna corespunzător 
al unor activități educative si cultu- 
ral -artistice.

Prilejuind un larg schimb de expe
riență. dezbaterile din cadrul secțiu
nii s-au concretizat în numeroase 
propuneri menite să contribuie la 
ridicarea activității de educare no- 
litico-ideologică și cultural-științjfică, 
ca si la îmbunătățirea stilului si me
todelor de muncă ale Consiliului Na
tional. comitetelor si comisiilor de 
femei.

Un accent deosebit s-a pus pe ne
cesitatea soluționării operative a 
unor propuneri privind elaborarea 
unui regulament de funcționare a 
cluburilor „Femina". a cercurilor de 
educație socialistă și lectoratelor 
pentru femei, editarea de pliante si 
broșuri privind viata si munca fe
meilor din diverse domenii de acti
vitate. S-a propus, de asemenea, ca 
radioul și televiziunea să ofere în 
emisiunile lor mai multe metode si 
procedee de educare moral-nolitică 
Si patriotică a copiilor. • ca uniunile 
de creație, casele de filme să se 
preocupe mai mult de reflectarea 

' unor figuri de femei contemporane.
în cadrul dezbaterilor, s-a afirmat 

puternic voința unanimă a maselor 
de femei de a acționa cu fermitate, 
în spiritul indicațiilor cuprinse în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de a-si mobiliza toate 
forțele pentru a transpune in viată 
in mod exemplar hotărârile Con
gresului al Xl-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului, ca si ale celor 
ce vor fi adoptate la actuala con
ferință a femeilor.

In „Secțiunea pentru pro
bleme ale muncii organiza
torice și de cadre" au luat 
cuvîntul : Ileana Bărtan, Maria Ol
teanu. Lucia Lazanu, Maria Roșu, 
Ghizela Vlad. Silvia Bălănescu. Eu
genia Baraboi. Victoria Postoacă. E- 
caterina Opreanu. Eugenia Dragolici, 
Elena Dinu, Maria Bodnariuc. Pa
raschiva Csikl. Cornelia Gainalet. Lu
cretia Moldovan. Raveica Sanduleac, 
Lucretia Giurgiu. Ghcorghita Stanciu, 
Lucreția Bocskor, Natalia Jipa, Maria 
Bordea. Lia Koka, Dorina Fulea. 
Agneta Keleman. Varvara Negară, 
Ionica Albulescu. Ana Vasilescu, 
Maria Stefan. Ioana Dragos. George
ta Bordea. Catita Teodoreanu. Floa
rea Marinescu. Viorica Biscoi. Maria 
Cernat, Viorica Trofin si Cornelia 
Soimcanu.

Abordîndu-se cu responsabilitate 
sarcinile majore ale mișcării de 
femei pe linia muncii organizatorice 
și de cadre, dezbaterile au relevat 
preocuparea permanentă a organiza
țiilor de femei pentru participarea 
mai activă a femeilor de la orașe și 
sate, din întreprinderi si instituții la 
îndeplinirea obiectivelor actualului 
plan cincinal, la dezvoltarea con
științei lor .socialiste, revoluționare, 
la promovarea principiilor eticii șl e- 
chitătii socialiste. Participantele și-au 
exprimat deosebita apreciere fată de 
exemplul minunat de muncă și viață 
pe care îl oferă permanent tovarășa 
Elena Ceaușescu. militantă neobosită 
și înflăcărată a partidului, eminentă 
personalitate a științei românești, 
care si-a dedicat cu abnegație în
treaga putere de muncă. întreaga 
activitate pentru binele și bunăstarea 
poporului.

Dezbaterile din cadrul sesiunii au 
prilejuit, un larg și util schimb de 
opinii, concretizîndu-se în propuneri 
menite să contribuie la îmbunătăți
rea și diversificarea activității orga
nizațiilor de femei, a stilului și me
todelor de . muncă, a selecționării, 
creșterii si promovării cadrelor. De 
asemenea, s-a eVidentiat necesitatea 
unei mai bune cunoașteri a cadrelor 
de către comitetele și comisiile de 
femei, ceea ce implică o mai atentă 
evidentă a rezervei de cadre în ve
derea promovării celor mai valoroase 
dintre acestea. Participantele la dez
bateri au propus să fie asigurată o 
mai temeinică instruire ,si pregătire 
a activistelor. In acest sens s-a 
sugerat ca in cadrul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" să se orga
nizeze cursuri pe teme specifi
ce activității comitetelor și comisii
lor de femei. în care să se gene
ralizeze experiența pozitivă, să fie Ja
lonate direcțiile principale ale acti
vității acestora în concordantă cu im
perativele politicii partidului nostru.

în cadrul dezbaterilor s-a apreciat, 
de asemenea, importanta deosebită a 
adoptării normelor de organizare si 
funcționare a Consiliului Național al 
Femeilor, a comitetelor si comisiilor 
de femei, pentru asigurarea unui ca
dru unitar si organizat al activității 
acestora.

Vorbitoarele au manifestat un ac
centuat simt critic si autocritic, con
cretizat în analiza exigentă si obiec
tivă a activității unor comitete si co
misii de femei care nu au contribuit 
pe măsura posibilităților la reali
zarea sarcinilor, nu s-au preocupat 
suficient de formarea unei opinii să
nătoase împotriva oricăror forme de 
încălcare a normelor de conviețuire 
socialistă.

Atmosfera de lucru în care s-au 
desfășurat dezbaterile a pus in evi
dentă hotărîrea fermă a tuturor par
ticipantelor ca prin activitatea desfă
șurată Ia locurile lor de muncă să 
asigure obținerea unor rezultate pe 
măsura minunatelor condiții ce le 
sînt create prin grija partidului, răs- 
punzînd cu noi fapte de muncă în
demnurilor adresate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
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LUCRĂRJLE^NtERINJEl NAȚIONALE A FEMEILOR
Luînd cuvîntul, tovarășa VjoficCI 

0t* *I16aC  munc^oare> președinta co
misiei femeilor de la întreprinderea 
de confecții si tricotaje-București, a 
dat Bias bucuriei profunde oe care o 
Încearcă reprezentînd în acest înalt 
forum democratic femeile dintr-o 
mare unitate bucureșteană — între
prinderea de confecții și tricotaje- 
Bucuresti — care peste cîteva zile va 
aniversa 3 decenii de activitate.

• Rătăcire : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Bătălia navală din 1894 : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Harababura — 9,30; 11,30, Mași
na de Întinerit — 13,30; 15,30; 17,45; 
20 : DOINA.
• Din nou „liniște* ; FESTIVAL 
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Alt bărbat, altă femeie : PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20.
• Septembrie î CENTRAL — 9;
LI,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, EX
CELSIOR — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Program pentru copil : FLA
MURA — 9.
• Polițistul pilot de curse : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 8,30;
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Minia : TIMPURI NOI — 9; 12; 
16; 19, COTROCENI — 9; 12; 16;
19.
• Puntea : CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.

Sub puternica impresie pe care 
ne-a lăsat-o tuturor cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului — a 
spus vorbitoarea — care stabilește cu 
claritate direcțiile principale în care 
trebuie să ne orientăm eforturile, 
formele și metodele de acțiune pen
tru perfectionarea întregii noastre 
activități. îndeplinesc cu emoție, dar 
cu nespusă bucurie mandatul ce mi-a 
fost încredințat de cele 16 000 de 
femei pe care le reprezint, de a 
exprima hotărîrea de a acționa cu 
toată fermitatea în vederea transpu
nerii în viată, in cele mai bune con
diții a acestor prețioase indicații, să 
exprim calde mulțumiri si deplina 
recunoștință pentru marile drepturi 
și responsabilități ce ne-au fost 
conferite.

Subliniind aportul hotărltor adus 
de femei la Îndeplinirea obiectivelor 
economice ale acestei mari unitătl 
industriale bucureștene. vorbitoarea 
a informat conferința că în primele 
3 luni ale acestui an a fost reali
zată o producție industrială supli
mentară în valoare de 8 milioane 
lei ; productla-marfă a sporit cu 8,3 
milioane lei. producția pentru export 
cu 600 mii lei valută, iar productivi
tatea muncii cu 1.2 la sută. în acti
vitatea desfășurată de comisia de fe
mei din întreprindere — a spus ea — 
pe primul plan este pusă ridicarea 
neîncetată a calității produselor. 
Realizarea acestei sarcini majore se 
impune cu atît mai mult cu cît co
lectivul nostru a fost declarat de con
ducerea partidului întreprindere mo
del în industria confecțiilor privind 
calitatea și productivitatea muncii. 
Acest titlu ne onorează, ne bucură, 
dar ne și obligă.

Anul trecut au fost create peste 
6 600 modele noi. astfel că, practic, 
întreaga producție a fost reînnoită. 
Firește Insă, că în această direcție 
mai avem multe de făcut. Recunoaș
tem faptul că în magazine se mai gă
sesc încă tipuri de produse si mo
dele greu vandabile, care poartă și 
marca întreprinderii noastre. Este de 
datoria celor care lucrăm în indus
tria bunurilor de consum să facem 
totul pentru înlăturarea neajunsuri
lor ce se mai manifestă, pentru va
lorificarea condițiilor deosebite ce ne 
sînt create pentru a realiza produse 
de cea mai bună calitate.

Am urmărit cu interes și mîndrie 
patriotică vizita de stat întreprinsă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu în Statele 
Unite ale Americii — a spus în în
cheiere vorbitoarea — întîlnirile șl 
convorbirile avute la cel mai înalt 
nivel. Ea constituie încă o expresie 
a prețuirii fată de realizările tării 
noastre, a prestigiului de care se 
bucură pe toate meridianele politica 
de pace, înțelegere și colaborare in
ternațională promovată de România 
socialistă, al cărei promotor este 
secretarul general al partidului.

Rada Alexandru, cooperatoa
re la C.A.P. Ciochina, județul Ialo
mița, a spus : Locuitorii comunei 
noastre au avut marea cinste de a 
primi de două ori vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de a benefi
cia direct de indicațiile sale prețioa
se în primăvara anului 1970, cind 
s-au pus bazele dezvoltării legumi- 
culturii — sector important al co
operativei agricole — și în vara fi
nului 1975, în clipele de grea încer
care cind apele riului Ialomița și-au 
ieșit din matcă inundînd lanurile de 
grâu. De fiecare dată, sfaturile și 
îndemnurile secretarului general al 
partidului ne-au dat tărie și curaj, 
ne-au mobilizat în muncă. Este pen
tru mine o mare bucurie să arăt că 
indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au fost îndeplinite. Măsu
rile luate împotriva inundațiilor au 
făcut ca păminturile noastre să ro
dească an de an tot mai mult. Ne 
străduim să lucrăm bine, să obținem 
producții mari și cît mai timpurii 
pentru a putea contribui la buna a- 
provizionare a pieței cu legume. Fe
meile din comuna noastră, care re
prezintă 80 la sută din forța de 
iptmc*'  activă, sînt prezente în tot 
curs'u, anului și în toate sectoarele 
la îndeplinirea sarcinilor de produc
ție. executind lucrări de bună cali
tate. dovedind spirit gospodăresc, 
disciplină și răspundere.

Cooperativa noastră dispune, an 
de an, de mijloace tehnice tot mai 
perfecționate, care ne dau posibilita- 
aa să lucrăm mai bine pămîntul. să-1 
tcem să rodească tot mai mult, 
mtru aceasta este nevoie însă și de 
meni bine pregătiți care să știe să 
mînuiască cu pricepere. Cred că 

consiliul popular comunal, dar 
ales consiliul popular județean, 
ția generală agricolă și uniunea 
eană a cooperativelor agricole 
e să acorde atenție deosebită 
irii femeilor de la sate în me- 
agricole, îndeosebi pentru le- 
Itură și zootehnie.
iind deosebita Importanță 
îtică pentru dezvoltarea 
de femei din țara noastră 
riî secretarului general al 

vorbitoarea EliSObetO 
luncitoare la întreprinde-
>camioane Brașov, a ex- 
umele celor 7 500 de fe
le-a reprezentat la con- 
lunea deplină la poli- 
1 a partidului și sta
rt sentimentele de pro- 
ință față de activita- 
evoluționară, pe care 
e Ceaușescu o desfă- 
e întregului popor, 
i tării spre culmile 
ilizației.
indicațiile prețioa- 
îentul clasei mun- 
teagul roșu" le-a 
cretarului general 
tjul vizitelor sale 
eprindere, tova- 

a asigurat că 
icitor al între- 
erea organiza- 
siliului oame
ni hotărîre la 

îmbunătățirea organizării activității 
pe baza principiului autoconducerii 
muncitorești, la întărirea ordinii și 
disciplinei, a răspunderii în muncă. 
La înfăptuirea acestor obiective o 
contribuție directă își aduc femeile, 
care reprezintă peste 30 la sută din 
totalul personalului muncitor, 90 la 
sută lucrînd in secțiile productive. 
Se acordă o mare atenție calificării 
femeilor in meserii moderne — strun- 
gărie, rectificare, bobinare. în unele 
secții există linii de fabricație unde 
lucrează numai femei care își reali
zează indicatorii de plan la un înalt 
nivel calitativ, colective ce constituie 
exemple de disciplină, spirit de ini
țiativă și responsabilitate.

Trecînd în revistă realizările de 
ordin social, menite să îmbunătățeas
că condițiile de muncă și de viață 
ale femeilor întreprinderii, vorbitoa
rea s-a referit la sarcinile de viitor 
ale comisiei de femei, care, în cola
borare cu ceilalți factori de răspun
dere, va trebui să contribuie mai 
mult la accentuarea gradului de me
canizare în toate sectoarele, la in
troducerea mai rapidă a tehnologii
lor noi, precum și la o mai bună 
aprovizionare cu materii prime și 
materiale.

Femeile din întreprinderea noastră, 
asemenea întregului popor, exprimă 
înalta lor apreciere și considerație 
față de contribuția hotărîtoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, președintele 
republicii. în elaborarea si aplicarea 
în viață a politicii externe a parti
dului și statului nostru, față de ac
tivitatea sa prodigioasă, pătrunsă de 
o profundă principialitate și spirit 
revoluționar, desfășurată pe arena 
internațională, în slujba țelurilor so
cialismului, a afirmării dreptului 
sacru al tuturor popoarelor la liber
tate și independență, a instaurării 
unor relații de tip nou, de egalitate 
și respect reciproc între națiuni, a 
edificării unei noi ordini economice 
și politice mondiale. Vizita de stat 
întreprinsă de tovarășul Nicolae

Din cuvîntul participantelor 
la dezbateri

Ceaușescu, cel mai strălucit fiu al 
poporului nostru, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu în Statele 
Unite ale Americii înscrie o nouă 
pagină în cronica relațiilor interna
ționale, constituie o nouă afirmare 
a nobilelor idei ale egalității, prie
teniei și înțelegerii între popoare.

în numele femeilor de la Com
binatul de pielărie și încălțămin
te „Clujeana", muncitoarea Sfljnrj 
Szekely Jeleriu s a referit la 
pregătirile ce au loc în întreprindere 
pentru crearea condițiilor necesare 
trecerii la autoconducere si autoges- 
tiune, precum si la cele privind cali
tatea produselor.

După cum se știe, marca „Clujeana" 
se bucură de o faimă bună. Spriji
nim, cu toate puterile noastre, auto
controlul. acțiunea nr. 1 a comi
tetului de partid si a sindicatului. 
Printr-o insistentă muncă politică si 
organizatorică, un mare număr de 
muncitoare s-au încadrat în această 
acțiune dind cea mai mare, atentie 
calității operațiunilor pe care le exe
cută. astfel încît la capătul benzii să 
nu mai ajungă produse ce trebuie re- 
turnate pentru diferite retușuri. Da
torită acestei inițiative muncitorești, 
procentul de retușuri de la capetele 
de linie a scăzut de la 7 la sută la 
sub 3 la sută, iar în unele secții, prin
tre care se numără si fabrica de în
călțăminte. unde majoritatea munci
torilor sint femei, la 1,5 la sută.

în ultima parte a intervenției, vor
bitoarea s-a referit la mișcarea spor
tivă de masă din întreprindere. 4 000 
femei tac zilnic gimnastică sub În
drumare medicală. In cadrul „Da- 
ciadei" au fost antrenate sute de ti
nere care practică atletismul si hand
balul. Ne mîndrim — a spus ea — că 
din rindurile noastre s-a ridicat, 
printr-un stăruitor antrenament, o 
sportivă ca Ileana Silai, recentă cam
pioană europeană la atletism, și care, 
nu o dată, a reprezentat sportul ro- 
mânesc în competiții internaționale 
de prestigiu. Firește, nu putem de
clara că. în această direcție, nu mai 
avem nimic de făcut Baza sportivă 
de care dispunem poate fi mai intens 
folosită în scopul atragerii unui nu
măr si mai mare de femei la practi
carea sportului, al organizării unor 
acțiuni cu adevărat de masă.

In cuvîntul său, ing. yjoriCG 
Bălan de la comb* natul petrochi
mic „Solventul" — Timisoara, pre
ședintele comisiei județene a ingine
rilor și tehnicienilor, a spus : Femeile 
din județul Timiș, din întreprinderi, 
institute, din învățămîntul superior 
își dedică întreaga putere de muncă și 
capacitatea lor creatoare promovării 
intense a progresului științific si teh
nic. convinse că azi stiinta. tehnica si 
tehnologiile avansate sint hotărî toare 
pentru accelerarea ritmurilor de dez
voltare. pentru creșterea eficientei 
muncii sociale, a venitului national si. 
ca urmare, constituie baza tuturor 
măsurilor de ridicare a nivelului de 
trai.

Numeroasele femei care lucrează în 
cercetarea științifică din tara noastră 
au permanent în fată exemplul viu. 
însufletltor. al tovarășei acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu. prestigios om de ști
ință. model de probitate si perseve
rentă științifică. Recunoașterea inter
națională a meritelor sale științifice 
a fost din nou subliniată si cu ocazia 
recentei vizite în Statele Unite ale 
Americii. Sintem mîndre că prima di
plomă de membru de onoare a vesti
tei Academii de științe a statului 
Illinois, acordată unei personalități 
de peste hotare, a fost înminată to
varășei Elena Ceausescu pentru con
tribuția sa deosebită în dezvoltarea 
cercetării științifice din domeniul 
chimiei. Unitatea în care lucrez aplică 
la scară industrială una din presti
gioasele cercetări ale tovarășei aca
demician Elena Ceausescu. Este vor
ba de plastifiantii polimeri si noi ies - 
teri. produse de mare însemnătate 
pentru industria de polimeri si de 
prelucrare a maselor plastice din tara 
noastră, necesare diferitelor domenii 

ale economiei naționale. Apliclnd teh
nologiile elaborate de tovarășa acade
mician Elena Ceausescu am reușit să 
fabricăm produse de o calitate ^supe
rioară, mult apreciate de beneficiarii 
interni și străini.

Referindu-se la participarea femei
lor din județ la activitatea de creație 
științifică si tehnică din cadrul Fes
tivalului national ..Cîntarea Româ
niei", vorbitoarea a citat cîteva dintre 
lucrările mai importante: instalația 
pentru captarea energiei solare folo
sită la uscarea produselor ceramice, 
tehnologia unui produs necesar fura
jării animalelor, mixturi asfaltice etc.

Pentru îmbunătățirea în continuare 
a activității de creație științifică si 
tehnică, vorbitoarea a propus îmbu
nătățirea sistemului actual de docu
mentare tehnică, astfel încît să se 
poată obține într-un timp scurt o do
cumentație completă, la zi. perfec
ționarea instrucțiunilor de aprobare a 
invențiilor si inovațiilor, astfel încît. 
în funcție de valoarea lucrării, apro
bările să poată fi date si de către 
centrale sau întreprinderi.

în încheiere a arătat că femeile din 
județul Timiș — românce, germane, 
maghiare și de alte naționalități — se 
angajează să muncească cu întreaga 
lor pasiune si pricepere pentru a con
tribui la înfăptuirea saltului revolu
ționar de la cantitate la calitate pe 
care îl cere partidul. îl cere însăsi 
viata. Sîntem pe deplin convinse că 
o calitate nouă a muncii presupune 
si o calitate nouă a oamenilor, o aten
ție sporită acordată perfecționării 
profesionale, un nou mod de a gîndi 
si de a acționa, pentru mai bun. mai 
economic, mai ieftin, pentru competi
tivitate tehnică la scară mondială.

în cuvîntul său, tovarășa SuZG” 

RO GâdCO minlstrul educației și 
învățămîntului, a spus : îmi îngădui 
să exprim, în cadrul acestui repre
zentativ forum, în numele femeilor 
din județul Suceava care m-au de
legat la conferință, în numele tutu

ror slujitorilor școlii, în rindurile că
rora femeile formează majoritatea, 
recunoștință fierbinte tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru viața 
demnă pe care o trăim, bogată în 
împliniri, pentru orientările primite 
și cu acest prilej, pentru căldura în
demnurilor la o activitate calitativ 
superioară, precum și angajamentul 
ferm de a ne face pe deplin datoria 
de cetățeni egali, de oameni ai mun
cii, de soții și mame, deopotrivă răs
punzătoare, împreună cu semenii 
noștri, de destinele națiunii noastre. 
Aceleași sentimente de caldă mulțu
mire le adresez tovarășei Elena 
Ceaușescu, militantă de seamă a 
partidului, distinsă reprezentantă a 
gîndirii științifice românești, cu pre
cădere în domeniul chimiei, și neobo
sită activistă pe tărîm obștesc, pen
tru sprijinul permanent de care ne 
bucurăm în sporirea participării fe
meilor la progresul neîntrerupt al 
țării, in pregătirea și perfecționarea 
forței de muncă a femeilor, în pro
movarea lor în funcții de conducere.

Cu îndreptățit temei, în cuvîntarea 
secretarului general al partidului, 
precum și în darea de seamă pe care 
am ascultat-o, cu toată atenția, un 
loc aparte îl ocupă pregătirea și per
fecționarea forței de muncă femi
nine și integrarea, în mod sistematic, 
a acestui năvalnic torent de energie 
în fluxul mereu ascendent al efor
tului general, îmbogățirea continuă 
a cunoștințelor profesionale și poli- 
tico-ideologice ale femeilor, în mod 
organizat prin școli. Informez con
ferința că, din totalul celor 2 000 000 
persoane prevăzute a fi calificate 
pînă în 1980 prin toate formele de 
învățămînt, în primii doi ani ai cin
cinalului pe care-1 parcurgem insti
tuțiile pregătitoare de cadre au pus 
Ia dispoziția tuturor ramurilor eco
nomiei naționale aproape 800 000 ab
solvenți, din care peste 40 la sută 
reprezintă forță de muncă feminină.

în orientarea profesională a femei
lor acordăm o mare atenție îndru
mării lor spre meseriile in care pot 
să-și valorifice din plin calitățile 
specifice. Nomenclatorul prevede. în 
acest scop, peste 700 meserii și spe
cialități. Este îmbucurător faptul că 
la toate formele de pregătire a spo
rit, în ultimii ani, ponderea tinere
lor care îmbrățișează profesiuni din 
ramurile de vîrf ale economiei noas
tre naționale.

Conștienți de faptul că mai avem 
încă multe de făcut — a spus în 
continuare vorbitoarea — pentru a 
realiza un adevărat salt calitativ în 
întreaga noastră activitate, așa cum 
ne cere conducerea partidului, acor
dăm o atenție deosebită perfecționă
rii conținutului învățămîntului.

în realizarea acestor obiective, 
școala s-a bucurat și se bucură de 
colaborarea deosebit de fructuoasă 
a familiei. Din păcate, așa cum se 
arată în raportul prezentat conferin
ței, nu peste tot s-au găsit modali
tățile cele mai eficiente pentru spo
rirea responsabilității unor familii 
față de educarea propriilor copii, 
care ridică probleme de comporta
ment în instituțiile de învățămînt și 
în societate. Sîntem datori — oameni 
ai școlii și părinți — să privim cu 
toată responsabilitatea aceste cazuri, 
e drept sînt cazuri rare, cazuri de 
tineri care nu-și îndeplinesc obliga
țiile școlare, de tineri care după ab
solvire nu practică nici o meserie, 
complăcîndu-se de a trăi din su
doarea frunții părinților lor. Avem 
datoria de a crește tinăra generație, 
de la cea mai fragedă virstă, în
tr-un climat bazat pe cultul mun
cii. pe relații sănătoase și respon
sabile în cadrul familiei, al societății.

în cuvintui său, florența Mun
tean u muncitoare, secretara comi
tetului de partid al întreprinderii 
„Textila" Pitești, președinta Comi
tetului județean al femeilor Argeș, a 
spus : Ne sînt vii în memorie înal
tele aprecieri pe care ni le-a adre
sat secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Con
ferința Națională a partidului, ape

lul Înflăcărat de a participa mai ac
tiv și efectiv la întreaga viață a so
cietății. II încredințăm pe secretarul 
general al partidului că noi, femeile, 
vom urma neabătut înțeleptele sale 
îndemnuri, vom dovedi prin fapte 
de muncă hotărîrea de a contribui 
cu toate puterile la înfăptuirea poli
ticii clarvăzătoare a partidului și 
statului. Aș dori să exprim, în acest 
cadru, sentimentele de stimă și a- 
leasă prețuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
personalitate remarcabilă pe tărîmul 
vieții politice și științifice, exemplu 
de muncă și viață pentru toate fe
meile din patria noastră.

în continuare, vorbitoarea a expri
mat adeziunea colectivului între
prinderii „Textila" din Pitești, unde 
lucrează peste 5 000 de femei, la mă
surile adoptate de recenta plenară 
a Comitetului Central al partidului 
privind perfecționarea activității e- 
conomico-financiare, întărirea auto- 
gestiunii și autoconducerii, corespun
zător cerințelor ridicării pe o treap
tă superioară a democrației socialis
te. Au fost relevate realizările ob
ținute în primele patru luni ale a- 
cestui an în îndeplinirea și depășirea 
indicatorilor de plan și de calitate. 
Ne bucură aceste realizări, dar tre
buie să recunoaștem că ele nu ex
primă întreaga forță și capacitate 
creatoare a colectivului nostru. Tre
buie să acționăm mai energic în di
recția transpunerii în viață a tutu
ror măsurilor tehnico-organizatorice, 
a programelor stabilite pentru creș
terea productivității muncii, îmbu
nătățirea calității produselor, redu
cerea cheltuielilor materiale în con
formitate cu exigențele mereu cres- 
cînde ale beneficiarilor. De aseme
nea, mai avem încă multe de făcut 
pe linia organizării și pregătirii pro
ducției, folosirii utilajelor și a fon
dului de timp.

în documentele supuse dezbaterii 
și aprobării conferinței noastre na
ționale — a spus vorbitoarea în în
cheiere — atît în raportul • prezen
tat de tovarășa președintă Lina Cio- 
banu, cît și în proiectul de norme, 
regăsim sintetizate exigențele îmbu
nătățirii întregii activități a comite
telor și comisiilor femeilor, ale apli
cării ferme a măsurilor stabilite de 
conducerea partidului privind afir
marea plenară a rolului femeii, ca 
participantă activă și efectivă la 
dezvoltarea economică și socială a 
patriei, pe care le vom vota cu toa
tă încrederea.

Prin munca lor entuziastă, prin 
capacitatea de organizare, prin spi
ritul gospodăresc ce le caracterizează, 
femeile iși pun o prestigioasă sem
nătură în calitate de coautoare la 
întreaga creație materială și spiri
tuală a societății noastre, a spus în 
cuvîntul său tovarășa ElSilU NaS, 
vicepreședinte al U.G.S.R.. Numai în 
rindurile sindicatelor din tara noas
tră sînt prezente peste 2 milioane de 
femei, reprezentînd mai mult de 33 
la sută din totalul membrilor de sin
dicat. Problemele cu care se confrun
tă femeia muncitoare în exercitarea 
meseriei. în îndeplinirea îndatoririlor 
cetățenești ce îi revin ca sotje si 
mamă sint obiective permanente ale 
comisiilor de femei ce ființează pe 
lingă organele sindicale din întreprin
deri și instituții, Ia nivelul orașelor, 
municipiilor, județelor, la uniunile 
sindicatelor pe ramuri și la Consiliul 
Central al U.G.S.R. în organele sin
dicale sînt alese peste 248 000 femei, 
adică mai mult de 32 la sută din cei 
aleși în conducerea sindicatelor la 
toate nivelurile.

După ce a arătat că atragerea în 
muncă a femeilor constituie una din
tre sarcinile importante stabilite de 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român, vorbitoarea a scos 
în evidentă că comisiile de femei de 
pe lîngă sindicate. îndeosebi din ra
murile textilă, confecții, pielărie, po
ligrafie. circulația mărfurilor, ocroti
rea sănătății, învățămînt, artă, cultu
ră. cercetare științifică, au inițiat nu
meroase acțiuni pentru calificarea și 
perfecționarea profesională a femei
lor încadrate în muncă. Cadrul de
mocratic ce permite femeilor exerci
tarea actului decizional — a spus apoi 
vorbitoarea — a fost lărgit și prin 
alegerea președintei comisiei de fe
mei membră sau ca vicepreședintă, 
după caz, a consiliului oamenilor 
muncii. în adunările generale din 
acest an ale oamenilor muncii au 
fost alese ca reprezentante ale aces
tora în consiliile oamenilor muncii 
7 733 de femei, reprezentînd 28,7 la 
sută din totalul reprezentanților oa
menilor muncii în organele colective 
de conducere ale întreprinderilor. 
Ca o recunoaștere a realizărilor deo
sebite obținute de femei în în
deplinirea planului și a angaja
mentelor, în anul 1977 au fost 
declarate fruntașe în întrecerea so
cialistă peste 39 000 femei, reprezen
tînd 22.3 la sută din numărul total de 
fruntași în întrecere. De asemenea, 
numeroase femei au participat activ 
la acțiunea de creație științifică și 
tehnică din cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României", cu invenții 
inovații și perfecționări tehnice avînd 
efecte pozitive în introducerea pro
gresului tehnic și sporirea eficienței 
întregii activități economice.

După ce a evidențiat neslăbita gri
jă a conducerii partidului si statului 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viată și muncă a femeilor, 
vorbitoarea s-a referit pe larg la sar
cinile noi ce revin sindicatelor, co
misiilor de femei, ca urmare a intro
ducerii programului săptămînii redu
se de lucru. Organele sindicale — a 
spus vorbitoarea — vor intensifica 
activitatea comisiilor de femei din 
întreprinderi pentru mobilizarea fe
meilor muncitoare la mai buna orga
nizare a producției si a muncii, creș
terea productivității muncii, ridicarea 
nivelului tehnic si calitativ al produ
selor. reducerea cheltuielilor de pro
ducție, precum și pentru organizarea 
petrecerii utile a timpului liber. Exis
tă deja o bună experiență în antrena
rea femeilor la activități cultural- 
educative.

în încheiere, vorbitoarea a asigurat 
conferința că organele sindicale vor 
acționa cu toată răspunderea pentru 
ca hotărârile conducerii partidului 
privind creșterea rolului femeii in 
viața economică, politică și socială a 
tării să fie traduse exemplar în viată, 
pentru ca acest înalt potențial crea
tor să se afirme tot mai puternic în 
opera de construcție socialistă și co
munistă a patriei noastre.

(Urmare din pag. I) 
ca primă școală în care copiii În
vață omenia, învață să muncească 
și să trăiască în chip comunist.

Vă datorăm dumneavoastră, con
ducător clarvăzător al partidului, 
al tării, imaginea optimistă a viito
rului comunist al patriei, a Româ
niei înfloritoare, mindră și puter
nică între națiunile lumii, așa cum 
au visat-o strămoșii, cum se între
vede ea din realitatea vie a pre
zentului socialist, așa cum o vor 
făuri copiii și nepoții noștri ; vă da
torăm certitudinea cu care privim 
acest viitor.

Vă datorăm dumneavoastră, stră
lucită personalitate a lumii con
temporane, militant neobosit pen
tru manifestarea plenară a inde
pendenței și suveranității patriei, 
pentru întărirea prieteniei și cola
borării cu toate popoarele, cu toate 
națiunile, pentru cauza păcii, pres
tigiul deosebit de care se bucură 
pe arena internațională scumpa 
noastră Românie ; vă datorăm în
crederea că vom ști, împreună cu 
masele populare din întreaga lume, 
să asigurăm omenirii pacea, făuri
rea unei lumi mai drepte și mai 
bune pe planeta noastră.

îngăduiți-mi ca, în numele mi
lioanelor de femei din patria noas
tră — muncitoare, țărance, intelec
tuale, casnice, fără deosebire de na
ționalitate — în numele delegatelor 
și participantelor la conferință, să 
dau glas sentimentelor de satisfac
ție și de profundă recunoștință față 
de grija pe care o manifestați, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru creșterea rolului 
femeii în viața economică, politică 
și socială, în dezvoltarea multila
terală a societății noastre socia
liste.

Salutăm, de asemenea, cu senti
mente de aleasă prețuire și stimă 
prezența la conferința noastră a 
tovarășei Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., care, prin re
marcabila sa activitate pe tărîmul 
vieții politice și științifice, aduce o 
contribuție de seamă la înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru. Patriotis
mul fierbinte, neobosita activitate 
pe care tovarășa Elena Ceaușescu 
o desfășoară pentru binele și fe
ricirea poporului român, înaltele 
calități de soție și mamă, de comu
nistă constituie pentru milioanele 
de femei din patria noastră un mi
nunat și însuflețitor exemplu. Ex
primăm, totodată, întreaga noastră 
recunoștință pentru îndrumarea în
țeleaptă și orientarea permanentă 
a activității mișcării de femei din 
țara noastră, pentru contribuția 
deosebită în înfăptuirea politicii 
partidului și statului privind creș
terea rolului femeii în viața eco
nomică, politică și socială a țăriit 
in conducerea societății".

Tovarășa Lina Ciobanu a salutat 
apoi prezența la lucrările conferin
ței a delegațiilor organizațiilor de 
femei din țări socialiste și a re
prezentantelor unor organizații in
ternaționale șl regionale ale fe
meilor.

în numele Consiliului Național 
al Femeilor, a adresat, de aseme
nea, un salut călduros delegatelor 
și invitaților la conferință.

în continuare au fost alese pre
zidiul conferinței, din care fac 
parte reprezentante ale femeilor 
din toate județele țării — munci
toare, țărance, intelectuale, cas
nice — activiste ale mișcării de fe
mei, precum și celelalte organe de 
lucru.

Conferința a aprobat, în unani
mitate, următoarea ordine de zi :

1. Raport asupra activității des
fășurate de Consiliul Național, de 
comitetele și comisiile femeilor și 
sarcinile ce le revin în mobilizarea 
maselor de femei la realizarea ho
tărârilor adoptate de Congresul 
al XI-lea și de Conferința Națio
nală ale partidului ;

2. Raportul Comisiei de cenzori.
3. Adoptarea normelor de orga

nizare și funcționare a Consiliului 
Național, a comitetelor și comisi
ilor femeilor ;

4. Alegerea Consiliului Național 
al Femeilor și a Comisiei de cen
zori.

în numele delegatelor, al mili
oanelor de femei din patria noas
tră, tovarășa Lina Ciobanu adre
sează secretarului general al parti
dului rugămintea de a lua cuvîn
tul în cadrul Conferinței naționale 
a femeilor.

Primit cu cele mai calde senti
mente, cu urale, în 
tuziaste ale întregii 
cuvîntul tovarășul

aplauzele en-
asistențe, ia
NICOLAE

CEAUȘESCU.
Cuvîntarea secretarului general al 

partidului a fost urmărită cu deo
sebită atentie, cu profundă satis
facție. fiind subliniată în repetate 
rinduri de aplauze puternice, în
delungi.

Participantele la conferință scan

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 19, (sala mică): 
Romulus cel Mare — 15,30. Câști
gătorul trebuie ajutat — 20, (sala 
Atelier) : Elegie — 19.-
• Filarmonica „George Enescti*  
(Ateneul Român) : Opera-concert. 
Gluck — „Orfeuu. își dă concursul 
corul „Ion Vidu*  din Lugoj. Di
rijor î Nicolae Boboc. Dirijorul 
corului : Remus Tașcău — 20, 
(sala Studio) : Debuturi. Recital 
de pian : Abdul Goniil^ Recital de 
vioară î Alina Obrocea — 18.

• > Opera Română : Manon — 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva^ o lumină — 15. Micii bur
ghezi — 19.30. (sala Grădina Icoa
nei) : Anecdote provinciale —
19.30.
• Teatrul Mic : Emigranții —
15.30. Cititorul de contor — 19,30.
• Teatrul de comedie (la sala Pa
latului) : Preșul — 19,30.
e Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Barbarii — 19.30, (sala Stu
dio) : Conversație... — 19*.
• Teatrul Giulești : Noaptea păcă
lelilor — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Co
moara — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19.30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română'*  : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu*  : Bom
ba zilei — 19,30.
• Teatrul „ion Creangă*  : 13+1 

dează „Ceaușescu — P.C.R. 1", 
„Ceaușescu și poporul !“, dînd glas 
sentimentelor de recunoștință pen
tru înalta apreciere de care se 
bucură femeile‘din partea partidu
lui și a secretarului său general în 
societatea noastră, pentru realiza
rea plenară a personalității lor, ca 
membre egale în drepturi.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la încheierea cuvîntării, 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor a spus :

„în numele participantelor la 
conferința noastră, al tuturor fe
meilor de pe plaiurile românești — 
muncitoare. țărance, intelectuale, 
casnice, fără deosebire de naționa
litate — permiteți-mi să vă exprim 
din toată inima cele mai calde și 
sincere mulțumiri, întreaga noastră 
recunoștință pentru înalta aprecie
re dată muncii si rolului femeii în

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, toți copiii
V-aduc din suflet dragoste fierbinte
Căci dumneavoastră conducind partidul șl poporul 
Ne-învățațl să mergem înainte.

Cind spunem Ceaușescu, noi cu toții ștlrr, 
Că spunem libertatea, adevărul, trăinicia, 
De-aceea cu ardoare vâ Iubim
Cu tot ce-l Inimă în noi șl-n România.

Cuvîntul dumneavoastrâ-n lumea larga
Străbate azi, de adevăr vlbrind 
Pentru copii, pentru planeta-ntreagâ 
In veci triumfe pacea pe pâmint I

Aducem grai ales, de-naltâ mulțumire
Tovarășei Elena Ceaușescu, noi copiii,
Pentru căldura sa de mamă ce-o dărule-n Iubire
Pentru neobosite fapte de știință șl muncă închinate României

Azi prin partid, prin țelul său există
Șl cresc in noi, izbinzl din viitor
O nouă calitate, comunistă,
Ne-nvață să creăm, acest popor

in rîndurl strinse creștem către partid spunînd
Cuvîntul muncii, al științei, voința tuturor
Prin care noi promitem să ajungem, în curind, 
Demni muncitori, agricultori, constructori.

Venim cu drag, în zl de-azur vlbrind
Cu frunțile-n lumină, frunți de floare; 
Cinstire, recunoscător cuvint 
Femeii-mame și femeii-muncitoare I

Pentru tot ceea ce partidul, societatea fac pentru el, copiii țării 
Își iau un nobil legămînt :

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi, copiii
Ne angajăm să creștem, învățind,
Ca vrednic] comuniști ai României,
Să inflorlin prin fapte acest pămînt I

Toți șoimii patriei și pionierii
Făgăduim partidului sâ fim
Cei mai de seamă ziditori ai țârii 
Ca tineri comuniști să ne-mplinlm.

Partidul, Ceaușescu șl poporul,
Ne-nvațâ munca, cinstea, măreția, 
Jurăm, purtind in inimi viitorul, 
Să fim de-a pururi demni de România!

în aplauzele însuflețite ale dele
gatelor și invitaților, reprezentanții 
celei mai tinere generații urcă apoi 
la prezidiu, oferind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
buchete de flori — florile dragostei 
și recunoștinței.

în continuarea ședinței de dimi
neață, tovarășa Lina Ciobanu a 
prezentat raportul la primul punct 
al ordinii de zi.

Raportul Comisiei de cenzori a 
fost prezentat de tovarășa Natalia 
Cotoară, președinta comisiei.

Au început apoi dezbaterile gene
rale la problemele înscrise pe or
dinea de zi. Au luat cuvîntul tova
rășele Viorica Orneac, muncitoare, 
președinta Comisiei femeilor din 
întreprinderea de confecții și trico
taje — București, Rada Alexandru, 
cooperatoare la C.A.P. din comuna 
Ciochina, județul Ialomița, Elisabeta 
Suciu, muncitoare la întreprinderea 
de autocamioane din Brașov, Ioana 
Păun, președinta Comisiei de vali
dare, care a prezentat raportul a- 
cestei comisii, Sara Szekely Jeleriu, 
muncitoare la Combinatul de pie
lărie și încălțăminte „Clujeana" din 
CIuj-Napoca, Viorica Bălan, inginer 
la Combinatul petrochimic „Solven
tul" din Timișoara, președinta 
Comisiei inginerilor și tehnicienilor 
din județul Timiș, Suzana Gâdea, 
ministrul educației și învățămîntu
lui, Florența Munteanu, muncitoa
re, secretara comitetului de partid 
al întreprinderii „Textila" din Pi
tești, președinta Comitetului jude
țean Argeș al femeilor. Elena Nae, 
vicepreședinte al U.G.S.R.

Pentru a da posibilitatea unui 
număr cît mai mare de delegate și 
invitate să participe la dezbateri, 
lucrările conferinței s-au desfășu
rat, în cursul după-amiezii. în sec
țiuni pe probleme : privind contri
buția mișcării de femei la în
făptuirea sarcinilor de plan din 
întreprinderile industriale, de trans

(o istorie cu Harap Alb) — 10, 
Acțiunea Codalbul — 17.
• Teatrul >,Țăndărică*  : Ano
timpurile minzului — 17.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din Mos
cova — 16; 19,30.

cinema 

societatea noastră socialistă, pen
tru insuflețitoarele îndemnuri și in
dicații deosebit de prețioase pri
vind sporirea considerabilă a par
ticipării femeilor la întreaga viată 
a tării, îndeplinirea cu înalt simt 
de răspundere a îndatoririlor ce le 
revin în calitate de mame și soții, 
de educatoare ale copiilor, de ce- 
tățene ale scumpei noastre patrii.

Vă asigurăm că mișcarea de fe
mei va face totul și in viitor pen
tru a fi la înălțimea marilor sar
cini încredințate de partid".

...Un moment vibrant. La semna
lul trompeților. în sală pătrund 
grupuri, grupuri de pionieri și șoimi 
ai patriei. Ei adresează conferinței, 
femeii-mame, femeii-muncitoare sa
lutul tuturor copiilor tării. Ei aduc 
prinosul lor de recunoștință și iu
bire partidului, secretarului său 
general : 

porturi, construcții și prestări ser
vicii ; mobilizarea femeilor din 
agricultură în activitatea de înfăp
tuire a politicii agrare a partidu
lui ; înfăptuirea politicii partidu
lui in domeniul ocrotirii mamei și 
copilului, al creșterii răspunderii 
familiei față de menținerea tinere
ții poporului ; activitatea de edu
care politico-ideologică șl cultu- 
ral-științifică a femeilor ; probleme 
ale muncii organizatorice șl de 
cadre.

In cadrul lucrărilor în secțiuni 
au luat cuvîntul un mare număr 
de delegate și invitate.

Atît in plen cît și pe comisii, par
ticipantele la dezbateri au dat o 
înaltă apreciere orientărilor și indi
cațiilor cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea lucrărilor conferinței, 
exprimînd hotărîrea tuturor femei
lor din patria noastră de a acționa, 
sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, pentru trans
punerea lor în viață.

Participantele la dezbateri au 
scos în evidență importantele rea
lizări obținute de femeile din țara 
noastră, împreună cu întregul po
por, în toate sferele de activitate — 
industrie, agricultură, comerț, în 
gospodărirea orașelor și comunelor, 
pe tărîm obștesc, în domeniile în
vățămîntului, științei și culturii, 
ocrotirii sănătății, în procesul edu
cării și formării tinerei generații.

Făcîndu-se o exigentă analiză a 
activității comitetelor și comisiilor 
de femei, în cursul dezbaterilor 
s-au evidențiat unele neajunsuri 
care mai persistă încă în munca a- 
cestora și s-au făcut recomandări 
și propuneri pentru ridicarea acti
vității mișcării de femei din țara 
noastră la înălțimea sarcinilor și 
răspunderilor ce-i revin in actuala 
etapă de dezvoltare economico- 
socială a patriei.

Lucrările conferinței var fi relua
te simbătă dimineața.

(Agerpres)

• Sîmburii de vișină : BUCEGI — 
9,30; 11,15; 13; 15.
• Jucăria : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
> Concediul care nu a avut loc s
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20.
• Urmărire periculoasă : BU- 
Z.EȘTI — 9; 12; 16; 19, AURORA
— 9; 12; 16; 19, TOMIS — 9,15; 
12,30; 15.45; 19.
• Robii — 9,45; 11,45, Vechi le
gende cehe — 14; 16,15, Podul de 
pe riul Kwai (ambele serii) — 
18,30 : CINEMATECA.
• Eu, tu și Ovidiu : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30, FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Zmeul de hlrtie : LIRA — 9; 
12; 16; 19, GIULEȘTI — 9; 11,45; 
13,30; 16.30; 19,30.
• Riul care urcă muntele : PA
CEA — 16; 18; 20.
• Sărbătoarea cartofilor copți t 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Corsarul : DRUMUL SĂRII — 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Urgia : VIITORUL — 15,30;
17,45; 20.
• Guerrilla : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• E atît de aproape fericirea <
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14;
16; 18; 20, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Profetul, aurul ijl ardelenii : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Piesă netermlnată pentru piani
na mecanică : POPULAR — 16; 18.
> Ediție specială : MUNCA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Sandokan — tigrul Malayezle! : 
FLACARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, PROGRESUL — 13; 17,30;
20.
• Cheamă-mă în depărtarea lu
minoasă : COSMOS — 16; 13; 20.
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108 Ml DE IA NAȘTEREA LUI VEADIMIR111111 IM Pretutindeni, un efort susținut 
și bună organizare pentru a urgenta

Adunarea festivă din Capitală
Aniversarea a 108 ani de 

Ia nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin, eminent gîndi- 
tor și militant revoluționar, 
întemeietorul și conducăto
rul Partidului Comunist 
Bolșevic, a fost marcată, 
vineri după-amiază, prin- 
tr-o adunare festivă orga
nizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R., 
la Casa prieteniei româno- 
sovietice din Capitală.

La adunare au participat 
activiști de partid și de 
stat, vechi militanti ai 
partidului și mișcării mun
citorești din țara noastră, 
oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții, 
personalități ale vieții 
noastre științifice si cultu
rale, militari, studenti și 
elevi. .

Au luat parte membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

Cuvin tarea tovarășului Mihnea Gheorghiu
Arătînd că în fiecare an, împreună 

cu popoarele Uniunii Sovietice, cu 
toate forțele progresului, democrației 
și socialismului, comuniștii, toți oa
menii muncii din tara noastră oma
giază, la 22 aprilie, memoria marelui 
teoretician comunist. întemeietorul și 
conducătorul Partidului Comunist 
Bolșevic. Vladimir Ilici Lenin, vorbi
torul a evocat viata si activitatea e- 
minentului gînditor și militant revo
luționar. precum și bogatele tradiții 
ale legăturilor internaționaliste dintre 
revoluționarii ruși și români.

Subliniind apoi valoarea excepțio
nală a operei teoretice si practice a 
marelui Lenin. vorbitorul a spus :

Lenin a fundamentat multila
teral concepția cu privire la ro
lul. sarcinile si structura partidului 
de tip nou al clasei muncitoare — ca 
partid revoluționar, de avangardă, 
chemat , să organizeze si să conducă 
lupta celor ce muncesc. împotriva 
claselor exploatatoare, pentru cuceri
rea puterii si construirea noii socie
tăți ; el a întemeiat partidul revolu
ționar al proletariatului din Rusia, 
în fruntea căruia a condus Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie.

Fondator al primului stat socialist 
din istorie, de numele lui Lenin 
sînt strîns legate elaborarea și 
înfăptuirea mărețului program de 
edificare a noii orînduiri sociale 
din Uniunea Sovietică ; ideile șale 
s-au materializat în victoria socialis
mului în U.R.S.S., în marile realizări 
dobîndite de popoarele sovietice pe 
calea dezvoltării economiei, științei, 
tehnicii și culturii, a construirii co
munismului.

Adversar neînduplecat al oricărei 
osificări a gindirii. Lenin a demon
strat in mod magistral că teoria mar
xistă nu este o dogmă, o colecție de 
teze imuabile, ci o metodă revoluțio
nară de cercetare a fenomenelor so
ciale. o strălucită armă teoretică a 
partidului în analiza condițiilor; isto
rice concrete. în lupta pentru trans
formarea revoluționară a societății. 
V.I. Lenin a dezvoltat marxismul în 
noua perioadă istorică a imperialis
mului si a revoluției socialiste victo
rioase. El a acordat o deosebită aten
ție studierii aprofundate a legilor ge
nerale ale revoluției si construcției 
socialiste, aplicării acestora potrivit 
particularităților fiecărei țări, condi
țiilor diferite de ordin economic, so
cial. istoric, național în care își des
fășoară activitatea partidul clasei 
muncitoare.

V. I. Lenin a fost un luptător pa
sionat și neobosit împotriva oricărei 
forme de oprimare, de asuprire so
cială și națională. împotriva domina
ției coloniale, apărător al cauzei po
poarelor asuprite de imperialism. El 
a militat cu fermitate pentru dreptul 
fiecărui popor de a-și determina de 
sine stătător soarta, de a fi stăpîn 
pe destinele sale, a se dezvolta liber 
și suveran.

După ce a subliniat succesele ob
ținute de popoarele U.R.S.S. în cei 
60 de ani de existență a statului so
vietic, vorbitorul a spus : Con
struirea în Uniunea Sovietică a so
cietății socialismului dezvoltat este 
ccl mai important rezultat al muncii 
pline de abnegație a poporului so
vietic, a statului creat de Lenin, re
zultate consfințite și în noua Consti
tuție a țării.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la începuturile răspindirii marxis
mului în România, și a evocat legă
turile tradiționale, internaționaliste 
dintre revoluționarii ruși și români.

Așa cum reiese dintr-un articol 
publicat in gazeta „Socialismul'1 din

In prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii Virgil 
Cazacu. membru al Comite
tului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guver
nului, Vasile Mușat, secre
tar al C.C. al P.C.R., Con
stantin Pîrvulescu. membru 
de partid dm ilegalitate, 
Mihnea Gheorghiu, mem
bru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de ști
ințe sociale și politice, Du
mitru Ghișe, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
Ion Cumpănașu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., 
membru al Biroului Consi
liului General A.R.L.U.S., 
director general al Agenției 
române de presă Agerpres, 
Radu Enache, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., se
cretar al C.C. al U.T.C.,

Alexandru Szabo, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Romus Dima. secre
tar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., E- 
lena Stoian, studentă la 
Institutul de educație fizi
că și sport.

De asemenea, în prezidiu 
a luat loc V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Romus Dima.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Mihnea Gheorghiu, 
care a evocat viața și ac
tivitatea lui Vladimir Ilici 
Lenin, marele teoretician 
comunist și conducător re
voluționar.

★
în încheierea adunării 

festive a fost prezentat fil
mul documentar „Lenin 
viu". Participanții au vizio
nat apoi o expoziție de fo

tografii, deschisă în holul 
Casei prieteniei româno-so- 
vietice, care ilustrează via
ța și activitatea revoluțio
nară a lui V. I. Lenin.

★
Cu prilejul împlinirii a 

108 ani de la nașterea lui 
Vladimir nici Lenin, la ca

18 noiembrie 1918, socialiștii români 
remarcau, în spiritul concepției lui 
V. I. Lenin, încă de atunci, că for
mele acțiunii revoluționare sînt „de
terminate de condițiile economice 
existente, deci de forma politică, de 
starea culturală și chiar de tradiție, 
astfel încît toate aceste condiții de- 
osebindu-se de la o țară la alta, for
ma pe care o vor lua acolo viitoar ele 
revoluții va fi, de bună seamă, alta 
decît în Rusia11. Apare într-o eviden
tă semnificație faptul că, de la în
ceputurile ei, mișcarea noastră socia
listă s-a afirmat ca detașament activ 
al mișcării muncitorești internațio
nale, a stabilit legături strînse cu or
ganizații proletare din numeroase 
țări, și-a manifestat solidaritatea ac
tivă cu lupta maselor muncitoare din 
întreaga lume.

Programul Partidului Comunist 
Român, a spus în continuare vorbi
torul, adoptat de Congresul al XI-lea, 
cartă a marxism-leninismului aplicat 
creator, subliniază că „Baza ideolo
gică a partidului este materialismul 
dialectic și istoric, socialismul știin
țific, teoria marxist-leninistă care 
pornește de la practică și de la ade
vărurile universal valabile si consti
tuie o călăuză vie în acțiune, în 
lupta pentru transformarea revolu
ționară a societății11.

Perioada marcată de Congresele 
IX. X și XI ale P.C.R., anii de cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se află 
la conducerea partidului și statului 
au însemnat pe toate planurile o 
etapă nouă, calitativ superioară în 
desfășurarea construcției socialiste — 
etapa cea mai fertilă în împliniri din 
întreaga istorie a României. Realiză
rile dobîndite în domeniul construc
ției socialiste paralel cu înfăptuirea 
unei politici externe constructive, di
namice, puse in serviciul păcii și 
progresului social, au făcut șă creas
că fără precedent prestigiul interna
țional al României socialiste — toate 
acestea ilustrind în chip strălucit 
înalta sa misiune istorică, justețea 
politicii partidului nostru, a Progra
mului elaborat de Congresul al 
XI-lea, bazat pe aplicarea creatoare 
la condițiile concrete din țara noas
tră a adevărurilor și legităților ge
nerale, pe concepția materialist-dia- 
lectică și istorică, care asigură o per
spectivă clară înaintării patriei noas
tre pe calea civilizației superioare.

Vorbitorul a subliniat succesele 
obținute de tara noastră in construc
ția socialismului, evidențiind măsu
rile adoptate de partid, de Conferin
ța Națională, pentru ridicarea în 
continuare a nivelului de trai al po
porului, pentru formarea conștiinței 
socialiste a omului nou, constructor 
al celei mai drepte orînduiri înre
gistrate de istorie. Partidul nostru, a 
spus vorbitorul, are permanent în ve
dere caracterul larg al conducerii 
politice îmbinat cu o tot mai demo
cratică formă de participare a ma
selor populare la conducerea tuturor 
unităților teritorial-administrative, la 
conducerea treburilor statului*  expre
sie a superiorității orinduirii noastre 
noi, socialiste, care asigură ca toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, întregul popor să par
ticipe activ la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, să-și fău
rească în mod conștient propriul vii
tor, viitorul comunist.

Aceste idei novatoare, transpuse cu 
succes deplin in viata social-econo- 
mică a tării noastre, precum și ace
lea privind noile relații dintre partide 
și țări în istoria contemporană, de
mocratizarea acestora, se includ in 
ampla contribuție, teoretică și prac

tică, a P.C.R., personal a secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la îmbogățirea tezaurului 
marxism-leninismului, la promovarea 
cauzei socialismului și păcii în lume.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Confirmarea istorică mondială a 
ideilor marxist-leniniste este oferită 
de însăși amploarea și forța ne care 
a căpătat-o mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională.

A crescut capacitatea partidelor 
comuniste de a-și elabora de sine 
stătător linia politică. strategia si 
tactica revoluționară — adaptată la 
metodele și formele de muncă, la 
noile condiții sociale — de a reflecta 
în întreaga lor activitate interesele 
Si aspirațiile popoarelor din care 
fac parte. Mișcarea comunistă si 
muncitorească se afirmă drept cea 
mai puternică forță politică a con
temporaneității. cea mai măreață 
mișcare socială a timpului nostru. în 
stare să asigure transformarea so
cială a societății.

Ca urmare a victoriei noii orîn
duiri în mai multe țări si a afirmării 
sale pe un larg teritoriu si în mai 
multe continente, ca urmare a ieși
rii socialismului din cadrul unei sin
gure țări, s-au afirmat victorios exis
tenta și progresul socialismului în 
state ce se dezvoltă independent, 
într-o mare diversitate de condiții 
economice și politice, de particulari
tăți istorice si care construiesc noua 
orînduire călăuzindu-se după teoria 
marxist-leninistă a dezvoltării so
ciale. în spiritul socialismului știin
țific si al solidarității internaționale.

în prezent, cind sărbătorim 108 ani 
de la nașterea lui Vladimir Ilici Le
nin. clasa muncitoare. întregul nostru 
popor, sub conducerea partidului, 
acționează cu dăruire si perseveren
tă pentru realizarea mărețelor obiec
tive ale etapei în care ne aflăm. 
Conferința Națională a partidului, 
din decembrie 1977, cu hotărîrile ei. 
ce cuprind toate direcțiile fundamen
tale ale activității, sint o transpu
nere dezvoltată a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului, a 
Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism.

Preocupîndu-ne de realizarea pro
gramelor de dezvoltare a patriei 
noastre, nu uitam nici un moment că 
trebuie să continuăm a contribui cu 
stăruință la întărirea colaborării și 
unității țărilor socialiste, a relațiilor 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate și. totodată, să dez
voltăm relațiile și cu țările capitalis
te dezvoltate, participînd activ la di
viziunea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori materia
le și spirituale. în lume se știe că

întilnire prietenească 
la Ambasada Uniunii Sovietice

Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. I. Drozdenko, a orga
nizat, vineri seara, la sediul amba
sadei. o întîlnire prietenească cu pri
lejul celei de-a 108-a aniversări a 
nașterii lui V. I. Lenin.

Au participat tovarășii Virgil Ca
zacu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui. Vasile Mușat, secretai1 al C.C. al 
P.C.R.. membri ai C.C. al P.C.R., 
vechi militanti ai partidului și ai 
mișcării muncitorești din tara noas- 

sele prieteniei româno-so- 
vietice din țară au fost or
ganizate expuneri, prezen
tări de filme documentare 
și expoziții dedicate mare
lui gînditor și conducător 
revoluționar, semnificației 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. (Agerpres) 

punem ferm 1*  baza relațiilor noas
tre internaționale principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului inde
pendentei si suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la amenințarea 
cu forța, a dreptului fiecărei națiuni 
de a se dezvolta în mod liber, așa 
cum dorește, fără nici un amestec 
din afară. Partidul Comunist Român 
acționează cu toată hotărirea pen
tru întărirea colaborării si unității cu 
toate partidele comuniste si munci
torești, cu partidele socialiste, social- 
democrate, cu toate forțele revolu
ționare, democratice și antiimperia- 
liste, considerînd că unitatea acestor 
forțe, intensificarea luptei maselor 
populare, a tuturor popoarelor pen
tru o politică nouă. democratică 
constituie factorul hotărâtor al trium
fului unor relații noi. de egalitate, al 
asigurării păcii si progresului în în
treaga lume.

Sub semnul prieteniei frățești ro- 
mâno-sovietice — a arătat vorbitorul 
— o influentă determinantă asupra 
evoluției ascendente pe toate planu
rile a relațiilor noastre, în ultimii 
ani, au avut-o și o au vizitele recipro
ce, întîlnirile și convorbirile. în
țelegerile convenite intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leo
nid Ilici Brejnev. Acestea au confe
rit si conferă, de fiecare dată, noi 
valențe prieteniei și colaborării mul
tilaterale româno-sovietice. le-au 
deschis și le deschid noi și tot mai 
largi orizonturi și perspective. Se 
poate constata cu bucurie că în urma 
traducerii în viață a înțelegerilor si 
măsurilor stabilite la cel mai' înalt 
nivel relațiile româno-sovietice îm
brățișează azi aspecte din toate sfe
rele vieții sociale. Se dezvoltă con
tinuu colaborarea economică si teh- 
nlco-știintifică. se extind contactele 
pe tărîmul artei, culturii, învătămîn- 
tului între organele și organizațiile 
de partid și obștești.

In încheiere. vorbitorul a spus : 
Lenin a fost un mare prieten al po
porului român, a scris despre pro
bleme ale României: putem să-l con
siderăm ca imul dintre fondatorii 
prieteniei revoluționare dintre po
poarele noastre. cimentată prin 
cooperarea vechii generații de 
socialiști, apoi prin sprijinul dat de 
poporul nostru Revoluției din Oc
tombrie. prin glorioasele fante fră
țești de arme în lupta antihitleristă. 
prin relațiile multiple de colaborare 
dintre țările noastre socialiste.

Sărbătorind astăzi aniversarea lui 
Lenin. a conducătorului Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, a pri
mului stat socialist din istoria uma
nității. poporul român își exprimă, 
încă o dată, sentimentele de. caldă 
prietenie si solidaritate cu popoarele 
sovietice, cărora le adresează felici
tări cordiale șl urări de noi si tot 
mai mari succese în opera de con
struire a comunismului.

tră, membri ai conducerii unor mi
nistere. ai Consiliului general 
A.R.L.U.S., ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
activiști de partid si de stat, gene
rali și ofițeri superiori, oameni de 
Stiintă, cultură si artă.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

In încheierea lntîlnirii au fost pre
zentate filme documentare consacrate 
vieții și activității lui V. I. Lenin.

(Agerpres)

INSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI
„Nopți-lumină“ in Cîmpia Brăilei

Situația lucrărilor la zi: • Porumb: din 118400 
hectare au fost însămînțate 57900 hectare • 
La pregătirea terenului - două zile avans • Vi
teza înregistrată vineri, 21 aprilie, la semănatul 

porumbului: plan 12000 hectare, realizat
15280

Tovarășul Cristache Moldoveanu, 
secretar al comitetului județean de 
partid, ne-a prezentat cîteva din mă
surile stabilite de comandamentul 
județean pentru intensificarea lucră
rilor în vederea încheierii însămîn- 
țării porumbului în cel mai scurt 
timp. Astfel, 380 de semănători au 
fost pregătite ca la o singură tre
cere să execute trei operații — er- 
bicidarea, fertilizarea și însămlnța- 
rea ; programul pentru fiecare semă
nătoare — 14 ore efective de lucru 
Pe zi : redistribuirea mijloacelor me
canice între consilii intercooperatiste, 
de la cele fruntașe — Ianca, Făurei, 
Movila Miresii, la cele rămase în 
urmă — Șutești, Cireșu, Traianu ; or
ganizarea schimbului II la pregătirea 
terenului pentru 350 de tractoare.

Reținem în mod deosebit organiza
rea schimbului II. măsură prin care 
se urmărește să se asigure un 
avans la pregătirea terenului de 
cel puțin două zile, astfel ca semă
natul să se poată desfășura neîntre
rupt. Cum sînt organizate și cu ce 
rezultate lucrează schimburile de 
noapte ? Cine și cum asigură asis
tența tehnică în schimbul II ? Iată 
întrebări la care am căutat răspuns 
însoțindu-1 pe tovarășul Constantin 
Băzăr, inginer-șef al trustului S.M.A. 
Brăila, intr-un raid de noapte pe 
ogoare.

Toate utilajele progra
mate — în brazdă I Ora 211301 
Ion Băruș, tehnolog de serviciu la
S.M.A. „1 Mai" Brăila, ne înfățișează 
repartizarea forțelor la pregătirea 
terenului pe timpul nopții : 11 trac
toare la C.A.P. Tudor Vladimirescu 
și 12 la Scorțaru Vechi.

Ora 22. Sîntem pe sola 19 a C.A.P. 
Tudor Vladimirescu. De departe se 
aude uruitul tractoarelor, iar întune
ricul nopții este străpuns de lumina 
farurilor. „Lucrăm ca și ziua — ne 
răspunde tov. Gheorghe Bogdan, șe
ful fermei nr. 1. Nici nu se poate alt
fel /iacă organizarea este bună. Am 
intrat în schimb la ora 18 și vom ieși 
dimineața, la 5,30". Pentru o clipă, 
tractoriștii Stan Ganea, Niță Mîn- 
droiu, Albert Dumitru, Ion Zainea, 
Radu Șișu, Ion Tătăruș, Neculai Tu
dor, Ion Dache, Bogdan Buzea și 
Ștefan Smeu fac cerc în jurul termo
sului eu ceai fierbinte adus de 
Gheorghe Doagă, șeful secției de 
mecanizare. De subliniat că la toate 
punctele de lucru controlate, utilajele 
programate le-am găsit la lucru.

Specialiștii la datorie. 
Dacă în noaptea raidului nostru s-a 
lucrat din plin, cu rezultate bune — 
circa 3 000 hectare de teren pregătite 
— aceasta se datorește faptului că, 
alături de mecanizatori, s-au aflat 
permanent și specialiștii unităților a- 
gricole, precum și cadrele repartizate 
pe consilii intercooperatiste de către 
comandamentele județean și locale.

Este ora 1,30. La cooperativa agri
colă „7 Noiembrie" — Movila Miresii 
se lucra în două puncte. La unul din 
ele, alături de cei 5 mecanizatori, se

ilfov: La semănat: cel puțin 20000 de hectare pe zi
Obiectivul central care concen

trează eforturile oamenilor muncii de 
pe ogoarele ilfovene în aceste zile il 
constituie grăbirea însămîntării po
rumbului — lucrare care a mai rămas 
de executat pe mai bine de 100 000 
hectare, respectiv 60 la sută din 
suprafața planificată a se cultiva cu 
porumb în acest an. Că lucrările 
puteau fi mai avansate o dove
dește experiența multor unităti agri
cole. Astfel. I.A.S. Bucșani și coope
rativa agricolă din Bolintin Vale, au 
încheiat semănatul. De asemenea, pe 
ultimele suprafețe se seamănă po
rumbul și în fermele întreprinderilor 
agricole de stat din Chimogi. Afu
mați. Giurgiu. în marea majoritate a 
cooperativelor agricole de pe raza 
consiliului interoooperatist Gîrbovi.

hectare
afla tovarășul Traian Niță, directo
rul S.M.A. Movila Miresii. iar la ce
lălalt punct — tovarășii Ion Anghel, 
primarul comunei, și Constantin Da
vid, delegat din partea direcției agri
cole. „Nu le putem pretinde mecani
zatorilor să lucreze noaptea, iar noi 
să stăm deoparte — ne spune tova
rășul Traian Niță. Pentru ca rezulta
tele să fie pe măsura mobilizării mari 
de forte și a eforturilor depuse, noi 
trebuie să asigurăm organizarea te
meinică a activității, asistența tehnică 
și controlul operativ".

Raid-anchetă 
printre mecanizatorii 

din schimbul doi
Prezența specialiștilor în cimp nu 

este un caz singular, de aceasta 
ne-am convins și la cooperativele a- 
gricole Drum Nou — Movila Miresii, 
Rîmnicelu, Gemenele, Tudor Vladi
mirescu și Scorțaru Vechi, unde se 
lucra în schimb de noapte. în cîmp, 
printre mecanizatori se aflau Petre 
Mihalache, primarul comunei Tudor 
Vladimirescu, și Gheorghe Săraru, 
instructor al comitetului județean de 
partid.

Activitate fără întreru
pere °ra Ș°are^e se arată la 
orizont. Este ora predării schimbu
rilor. Consemnăm acest moment toc
mai pentru a releva un fapt semni
ficativ. Existînd teren pregătit, 
pretutindeni se trece operativ la se
mănat. 'Ora 5 nu este numai' pe 
hîrtie prima oră de lucru, ci și în 
realitate. Constatare pe care aveam 
s-o facem la cooperativele agricole 
Racovița, Grădiștea și Ibrianu. „Buna 
organizare a muncii — ne spu
ne tovarășul Carol Bujoreanu, in
ginerul șef al consiliului intercoope-

Erbicidarea terenului și semănatul porumbului — în flux. Aspect de muncă 
de la C.A.P. Șuțești, Brăila

Organele județene de partid și agri
cole au analizat cauzele care fac ca 
realizările la semănatul porumbului 
în județul Ilfov să fie cu mult sub 
graficele stabilite. S-a constatat că 
în ciuda numărului mare de forma
ții care au lucrat în schimburi pre
lungite sau chiar în două schimburi, 
vitezele zilnice la pregătitul terenu
lui și semănat s-au realizat doar 
în proporție de 55—68 la sută. Sint 
unități, multe din ele mari produ
cătoare de porumb, care nu au în- 
sămînțat nici măcar un sfert din 
suprafața planificată. Situația se da
torește, în principal, neajunsurilor 
în organizarea muncii. Numai ast
fel se pot explica diferențele mari 
ce se înregistrează la această dată 

ratlst Șuțești, ne-a permis să realizăm 
randamente mari încă de la prima 
oră de lucru". Ne-o confirmă sacii 
cu semințe aduși de cu noapte la 
capul parcelei, cisternele cu apă pen
tru pregătirea soluției de erbicidare. 
atelierul mobil pentru eventualele 
reparații și asigurarea alimentării cu 
carburanți a tractoarelor direct în 
cimp.

Trei întrebări cu adresă 
precisă

1. De ce Trustul S.M.A. Brăila lasă 
la libera apreciere a conducerilor 
unităților aflate în subordine să sta
bilească numărul de tractoare pentru 
schimbul de noapte ? In noaptea rai
dului, din cele 16 S.M.A.-uri din ju
deț numai în șase s-a considerat ne
cesar să se lucreze în schimbul II, 
deși de două zile, din cauza ploilor, 
nu s-a putut lucra în cîmp și acum 
era nevoie să se treacă peste tot cu 
toate forțele la pregătirea terenului.

2. De ce vă căleați pe picioare? Am 
subliniat in rîndurile de mai sus ne
cesitatea prezenței specialiștilor, a 
celorlalte cadre de conducere din 
unitățile agricole în cimp, la locu
rile de muncă pentru a organiza, în
druma și controla activitatea. în 
unele locuri însă sînt mai mulți cei 
ce îndrumă, decit cei care seamănă. 
Joi dimineața, pe o parcelă a C.A.P. 
Șuțești se aflau : directorul S.M.A., 
inginerul-șef al consiliului intercoo- 
peratist, delegatul U.J.C.A.P., ingine
rul mecanic al S.M.A., șeful fermei, 
șeful secției de mecanizare, inginerul 
șef al cooperativei și un brigadier. 
Și asta pentru a organiza activitatea 
a... 7 tractoare. Cu toate acestea, se
mănatul a început abia la ora 9,30.

3. De ce degradați pămîntul ? Unii 
mecanizatori verifică duzele de la 
instalațiile de erbicidare nu în șanț 
sau pe drum, ci direct pe teren, Ia 
capul parcelelor, unde se creează băl
toace de erbicide care se întind pe 
cite 5—6 metri pătrați. Or, pe aceste 
petice de pămint nu se poate 
produce nimic. întrucît această 
practică există și în numeroa
se alte unităti agricole, irosin- 
du-se astfel sute de hectare, este 
nevoie de o intervenție promptă din 
partea Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare și a direcțiilor 
agricole județene pentru ca erbici- 
darea să se facă cu cea mai mare 
răspundere, ocrotindu-se pămîntul.

Aurel PAPADIUC 
Mircea BUNEA

între unităti agricole aflate hotar în 
hotar una cu alta (Girbovi pe de o 
parte și cele din Urziceni pe de altă 
parte) sau faptul că suprafețele se
mănate pină acum în unele consilii 
intercooperatiste — Băneasa. Giur
giu. Ulmeni — depășesc cu puțin 
ceea ce se poate realiza cu baza 
tehnică din dotare doar într-o sin
gură zi bună de lucru.

Au fost stabilite măsuri care să. 
asigure folosirea integrală t forțir 
mecanice existente și indeosebi 
semănătorilor pentru ca, în zile 
care au mai rămas pină la înche 
rea însămințării porumbului, vi' 
zilnică planificată de 20 400 he1 
să fie îndeplinită și chiar dec
(I. Pop).

■ ■ ■ J
Alături de întreaga omenire pro

gresistă, comuniștii români, poporul 
nostru evocă împlinirea, la 22 apri
lie, a 108 ani de la nașterea lui Vla
dimir Ilici Lenin, ginditorul genial și 
strategul revoluționar marxist, care 
si-a consacrat intreaga capacitate, ex
periență si înflăcărată energie luptei 
pentru eliberarea socială si națională 
a popoarelor din Rusia taristă. cau
zei revoluției proletare si făuririi 
socialismului. Ducînd mai departe 
opera marilor premergători. Marx si 
Engels, analizind în mod științific — 
în lumina concepției. materialismului 
dialectic si istoric — particularitățile 
dezvoltării vieții economico-sociale, 
ale epocii respective, în condițiile 
intrării societății capitaliste in sta
diul imperialist și sintetizînd ex
periența luptelor proletariatului și 
forțelor progresiste la sfirșitul seco
lului trecut și începutul secolului 
nostru, Lenin a adus o contribuție 
de deosebită valoare la îmbogățirea 
patrimoniului teoriei și practicii re
voluționare.

Justețea tezelor leniniste a fost pe 
deplin verificată de , victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
realizată de proletariatul rus sub 
conducerea Partidului Comunist Bol
șevic făurit de Lenin, eveniment de 
importantă crucială care a dus Ia în
temeierea primului stat socialist din 
lume, deschizind o largă breșă în 
sistemul mondial al capitalismului si 
inaugurind epoca trecerii omenirii de 
la capitalism la socialism.

In decursul celor sase decenii care 
au trecut de la acest eveniment is
toric. Uniunea Sovietică a devenit un 
mare stat socialist, obtinînd. sub con
ducerea P.C.U.S.. remarcabile pro
grese în dezvoltarea economico-so- 
cială. a științei si culturii, ceea ce 
— paralel cu politica sa externă de 
pace si colaborare — i-a dat posibi

litatea să joace un rol de mare în
semnătate in viața internațională.

Uriașa forță transformatoare a 
marxism-leninismului, a ideilor so
cialismului științific, capacitatea 
detașamentelor mișcării comuniste si 
muncitorești mondiale de a le îmbo
găți continuu pe baza propriei ex
periențe și a aplicării lor creatoare 
și-au găsit strălucite întruchipare 
în victoria socialismului intr-un șir 
de țări din Europa, Asia. Ame
rica Latină ; dezvoltarea continuă 
a partidelor comuniste și ,a ce
lorlalte forțe progresiste ; crearea 
a zeci de noi state independente, 
nealiniate, pe ruinele sistemului co
lonial al imperialismului : afirmarea 
tot mai puternică pe toate meridia
nele a voinței popoarelor de a-si de
cide in mod liber destinele, de a 
pune capăt politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste de domina
ție și dictat, de a determina promo
varea unui spirit nou pe arena mon
dială.

După cum este cunoscut, preocu
parea pentru aplicarea creatoare a 
principiilor generale ale marxism- 
leninismului la condițiile specifice ale 
societății românești a caracterizat de 
la început Partidul Comunist Român, 
accentuîndu-se tot mai mult pe mă
sura călirii sale politico-ideologice. 
In orientarea întregii sale activități 
teoretice si practice. Partidul Comu
nist Român a pornit si pornește de 
la considerentul principial că a 
aplica teoria revoluționară nu în
seamnă a repeta pur și simplu teze 
și idei generale, enunțate la timpul 
lor de clasicii marxism-leninismului 
și considerate intangibile, ci a ține 
seamă întotdeauna de realități, de 
schimbările neîntrerupte ale vieții, de 
cerințele mereu noi pe care le ri
dică evoluția socială. Este modul în 
care Lenin însusi a privit teoria re

voluționară, eoncepînd-o ca o călăuză 
în acțiune și un instrument de luptă 
în continuă perfecționare : „Dacă 
studierea comunismului ar consta 
numai in Însușirea a ceea ce este ex
pus in lucrările, cărțile si broșurile 
comuniste, atunci foarte ușor am ob
ține niște fanfaroni sau bucheri co
muniști, ceea ce ne-ar aduce numai 
prejudicii și neajunsuri, pentru că

Uriașa forță transformatoare 
a ideilor socialismului științific

acești oameni... s-ar dovedi neputin
cioși să lege laolaltă toate aceste cu
noștințe si n-ar sti să acționeze așa 
cum intr-adevăr o cere comunismul".

Tocmai aderenta la realitate, la 
concretul istoric, a permis Partidului 
Comunist Român să călăuzească po
porul nosti-u la victoria revoluției 
socialiste și edificarea cu succes a 
noii orînduiri. Caracterul creator al 
politicii partidului, spiritul novator 
curajos și-au găsit cea mai preg
nantă întruchipare in perioada mar
cată de Congresele IX. X și XI ale 
P.C.R., aflîndu-se neîndoielnic la iz
voarele marilor împliniri care i-au 
atras acestei perioade aprecierea 
ca fiind cea mai fertilă din întrea
ga epocă a construcției socialiste. A- 
ceastă viziune, singura valabilă, asu
pra esenței teoriei revoluționare, a 
fost clar definită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu: „Este necesar 

să se înțeleagă că marxism-leninis- 
mul este o învățătură vie care se 
reînnoiește continuu : caracterul său 
revoluționar constă tocmai in faptul 
că se îmbogățește permanent cu toate 
concluziile științifice ale dezvoltării 
sociale, că nu elaborează teze imua
bile. date o dată pentru totdeauna, 
ci ajută la cercetarea și Înțelegerea 
evenimentelor corespunzător noilor 

condiții economice, sociale, naționale 
și istorice".

Activitatea teoretică și practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. care 
a dat un uriaș impuls gîndirii vii a 
partidului, constituie pentru comu
niștii români un înalt exemplu de 
spirit științific riguros, de cutezanță 
novatoare, de largă deschidere spre 
tot ce e înaintat. Bogăția și va
loarea concluziilor noi, ca și a 
soluțiilor preconizate de secretarul 
general al partidului privind dezvol
tarea societății românești în etapa 
actuală, elucidarea unor fenomene și 
procese fundamentale ale contempo
raneității reprezintă un aport inesti
mabil la tezaurul de idei al socialis
mului științific.

îmbinarea rigurozității științifice cu 
cutezanța proprie spiritului înnoitor 
stă la temelia ansamblului măsurilor 
adoptate în ultimii ani de partid ur

mărind accelerarea dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a societății și creș
terea mai accentuată a nivelului de 
trai al poporului, ridicarea României 
pină la mijlocul deceniului următor 
în rîndul țărilor cu o dezvoltare me
die, iar în perspectivă înlăturarea 
decalajului care ne desparte de sta
tele. avansate economic ; adîncirea 
democrației socialiste prin crearea 

largului cadru instituțional, unic în 
felul său. propice participării efec
tive, nemijlocite, a clasei muncitoa
re. a tuturor fiilor patriei, indiferent 
de naționalitate, și pe baza deplinei 
egalități in drepturi, la conducerea 
statului ; statornicirea principiilor e- 
ticii și echității socialiste in toate 
sferele vieții sociale ; intensificarea 
muncii politico-ideologice pentru for
marea omului nou.

Spiritul creator al politicii Parti
dului Comunist Român, înaltul său 
grad de receptivitate față de nou, 
față de cerințele vieții și-au găsit o 
pregnantă expresie în măsurile a- 
doptate de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. privind perfecționarea condu
cerii și planificării economiei națio
nale. în esență, noile măsuri urmăresc 
realizarea unei concordanțe între ca
drul organizatoric larg democratic ce 
a fost creat în ultimii ani și mecanis-

a luptei pentru o nouă rer 
lumii, a zonelor de influe 
dobindirea de noi poziții 
de către diferite state s' 
state, ale ascuțirii grave 
fiilor pe plan social și 
România socialistă acți 
mitate pentru înlătur.' 
ce amenință păcea și 
poarelor, pentru cor 
niei frățești cu toat 
cu toate partidele < 
citorești, pentru uf 
celor mai largi 
antiimperialiste 
tuturor popoare^ 
rea unei noi or’ 
mice internați^.

In spiritul Xsj 
coexistentei s. 
tul nostru Se- 
prin numencu 
initiative an 
tigiu de efis- 
ridianele de- 
— pentru a 
cordare fal
nică. pr’dor 
melor 
vietii. 
tor ^in 
partL^o- 
meti871te~

e-

di ® « 1> crin- 
'1 °rin 
lri fre-

„«Oro-

trai, cres- 
de civili-
referitoa- 

a sarcini-

mul economico-financiar. lărgirea 
autonomiei si inițiativei unităților 
economice și administrativ terito
riale, incit ele să aibă un rol mai 
important în elaborarea planurilor si 
bugetelor proprii, să realizeze efec
tiv autoconducerea si autogestiunea 
economico-financiară. desigur în ca
drul planului national unic. Toate 
acestea vor stimula ritmul dezvoltă
rii forțelor de producție, creșterea 
venitului national, favorizînd impli
cit ridicarea nivelului de 
terea generală a gradului 
zatie. al societății noastre.

Ideile marxist-leniniste 
re la corelația dialectică 
lor naționale și internaționale, a pa
triotismului socialist și cerințelor 
solidarității militante revoluționare 
se reflectă concludent în orientările 
partidului și statului nostru în do
meniul politicii’externe, în eforturile 
lor consecvente pentru consolidarea 
păcii, pentru dezvoltarea colaborării 
și cooperării internaționale.

Principiile deplinei egalități în 
drepturi intre state mari si mici, res
pectării stricte a independentei si su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne — pentru care 
partidul nostru militează consecvent 
în scopul statornicirii lor ca principii 
fundamentale în raporturile noi. de
mocratice dintre state — decurg în 
mod firesc din axioma cu valoare 
programatică enunțată de Lenin : 
„numai o atentie cu totul deosebită 
fată de interesele diverselor națiuni 
face să dispară baza oricăror conflic
te, înlătură neîncrederea reciprocă si 
teama de intrigi, creează... acea În
credere fără de care atît relațiile nas-. 
nice între popoare, cît si dezvoltareriMjQ 
cu succes a tot ce este valoros în cf 
vilizatia de astăzi sînt absolut imn 
sibile".

In condițiile puternicei intensifici

■i
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TOVARĂȘUL MCOLAE CEAUȘESd
a primit pe ministru} afacerilor externe al Republicii Ghana
(Urmare din pag. I)
cheampong, cu poporul prieten gha- 
nez.

In timpul Întrevederii a fost ex
primată satisfacția față de cursul 
pozitiv, ascendent al relațiilor româ- 
no-ghaneze, relevîndu-se importanta 
deosebită a vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Ghana, a con
vorbirilor avuteKcu generalul Igna
tius Kutu Acheampong și a înțele
gerilor realizate cu acest prilej pen
tru promovarea șl extinderea rapor
turilor de oonlucrare dintre cele 
două țări în diferite domenii de ac
tivitate. în acest context, a fost ex
primată dorința comună de a trans
pune în viață acordurile existente,

de a identifica noi domenii de cola
borare româno-ghaneze în folosul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii în lume.

Abordîndu-se unele probleme ale 
situației politice internaționale, a 
fost reafirmată hotărîrea celor două 
țări de a intensifica consultările și 
conlucrarea dintre ele pe arena 
mondială pentru a-și aduce o con
tribuție sporită la soluționarea în 
interesul popoarelor a marilor pro
bleme care confruntă omenirea. In 
acest cadru, a fost relevat interesul 
României și Ghanei în rezolvarea 
problemelor subdezvoltării și instau
rării unei noi ordini economice și 
politice internaționale, in stabilirea 
unor relații interstatale noi. bazate

pe egalitate în drepturi, pe respec
tarea independenței și suveranității 
naționale care să garanteze afirma
rea liberă a aspirațiilor de progres 
economic și social ale fiecărei nați
uni. Totodată, a fost evidențiată ho- 
tărirea celor două țări de a-si aduce 
contribuția la lupta pentru înlătura
rea definitivă a vechii politici im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste, de a sprijini eforturile popoa
relor din Africa australă îndreptate 
spre lichidarea rasismului și apart
heidului, pentru cîștigarea dreptului 
lor la existentă liberă, de sine Stă
tătoare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere amabilele dumneavoastră felicitări. Vă 
mulțumesc și vă urez multă sănătate și fericire ' personală, iar poporului 
prieten al României tot mai mult progres și prosperitate.

împărtășesc părerea că relațiile de trainică cooperare șl sinceră prietenie 
între cele două țări și popoare ale noastre, statornicite de către cei doi mari 
conducători ai noștri, Hafez Al-Assad și Nicolae Ceaușescu, se vor dezvolta 
și in continuare, in interesul celor două popoare ale noastre și al luptei lor 
comune pentru apărarea păcii drepte în lume,

MOHAMAD ALI HALABI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Manea Mănescu, a primit, 
vineri la amiază, pe N. V. Faddeev, 
secretarul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc,

în tlmphl întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, au fost’ abordate probleme

ale colaborării și cooperării în ca
drul 'C.A.E.R.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, reprezentantul per
manent al țării noastre în C.A.E.R. 

(Agerpres)

Vizita ministrului afacerilor externe vremea
al Republicii Ghana

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Ghana, colonel Roger J. A. 
Felii, a avut, vineri, o întrevedere 
cu general-locotenent Ion Hortopan, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor.

Au participat Toma Bălășoiu, În

sărcinat cu afaceri ad-interim al 
României in Ghana, și ambasadorul 
Ghanei Ia București, Kwame Addae. 

în cursul zilei, ministrul ghanez a 
vizitat Institutul politehnic și între
prinderea „Semănătoarea" din Capi
tală.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de Z3, 
24 și 25 aprilie. In țară s Vremea va 
fi in general frumoasă șl In încălzire 
ușoară în toate regiunile țării. Cerul 
va fi variabil. Local vor cădea ploi, 
care vor avea șl caracter de aversă. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 2 șl 12 grade, iar 
maximele intre 14 șl 24 de grade, local 
mai ridicate. Izolat, ceață slabă, dimi
neața și seara. In București : Vreme 
ta general frumoasă șl tn încălzire. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab. Tempe
ratura ta creștere ușoară.

DE LA
Casa de Econorhll si Consemna- 

țiuni face cunoscut depunătorilor că 
tragerile la sorți pentru trimestrul 
I a.c. In vederea atribuirii cistlgu- 
rilor Ia libretele de economii cu do- 
bîndă și cîstiguri în autoturisme 
vor avea loc în Capitală. în sala 
Casei de cultură „Petfifi Săndor", 
din strada Zalomit nr. 6. după cum 

. urmează : « miercuri, 26 aprilie, 
ora 16,30, pentru libretele de eco
nomii cu dobîndă și cîstiguri în 
autoturisme emise de unitățile

C. E. C.
C.E.C. din Capitală. • Joi. 27 apri
lie, ora 16,30, pentru libretele de 
economii cu dobîndă și cîstiguri tn 
autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din tară.

Listele oficiale eu rezultatele fie
cărei trageri la sorti vor fi publi
cate în ziarele „Scinteia" și „Româ
nia liberă".

Tragerile Ia sorti fiind publice. 
Casa de Economii și Consemna- 
tiuni invită ne cei interesat! să ia 
parte la efectuarea acestora.

IN JUDEȚUL BACĂU • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Realizări Ieri au început

ale cooperației 

de consum
Peritru tot mai buna gospo

dărire și servire a populației, 
cooperația de consum din ju
dețul Bacău se preocupă per
manent de dezvoltarea și mo
dernizarea rețelei sale. Ea dis
pune în prezent de circa 1020 
de unități comerciale și de ali
mentație publică, cu o supra
față utilă de peste 58 400 mp.

în ultimii ani, in numeroase 
localități au fost construite ma
gazine moderne, care corespund 
cerințelor unui comerț civilizat, 
sînt bine aprovizionate, cu un 
sortiment variat de bunuri de 
larg consum. Printre cele mai 
reprezentative se numără super- 
magazinele din Dărmănești, 
Sascut, Podul Turcului, Agăș, 
Oituz, Parincea, Palanca ș.a.

Concomitent, cooperația de 
consum din județul Bacău acor
dă o atenție deosebită moderni
zării unităților existente, prin- 
tr-o folosire mai eficientă a 
spațiilor de vînzare și etalare, 
precum și prin dotarea acestora 
cu utilaje noi. Numai in anul 
trecut au fost modernizate 38 
de magazine și unități de ali
mentație publică, iar în cursul 
acestui an acțiunea va continua 
la alte 21 de unități. Tot anul 
acesta vor fi construite patru 
magazine noi în suprafață to
tală de peste 2 400 mp la Blă- 
gești, Secuieni și la parterul 
blocurilor din Dărmănești și 
Răchitoasa.

Pe traseul turistic și în zonele 
de agrement ale județului, 
cooperația de consum a deschis, 
in ultimii ani, cîteva frumoase 
unități turistice care oferă vi
zitatorilor condiții optime de» 
odihnă și recreare. într-o pito
rească zonă montană, lingă ba
rajul și lacul de 
pe Valea Uzului 
„Poiana Uzului", 
16 km de Bacău, 
ra“ se bucură de
tat renume. De curînd, a mai 
fost dat în folosință un modern 
han turistic la Răcăciunl.

în fotografie : hanul „Măgu
ra", județul Bacău.

Campionatele 
de gimnastica 

în sala sporturilor din Bacău au 
început ieri Întrecerile celei de-a 
XXI-a ediții a Campionatelor inter
naționale de gimnastică ale Româ
niei. La startul competiției s-au ali
niat sportivi și sportive din 
Belgia, Canada, Cehoslovacia, Cuba, 
Italia, Iugoslavia, Polonia, R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Spania, Un
garia, S.U.A., U.R.S.S. și România. 
Valoarea ridicată a componenților 
formațiilor prezentate în concurs a 
produs un ecou deosebit în rîndul iu
bitorilor de gimnastică din localitate, 
cele 2 000 de locuri ale sălii dove- 
dindu-se insuficiente față de numă
rul solicitărilor. După desfășurarea 
exercițiilor impuse, pe primul loc la 
masculin se află Thomas Kurt 
(S.U.A.) cu 54,45 puncte, cîștigătorul 
ediției precedente, desfășurată la 
Cluj-Napoca. El este urmat în clasa
ment de Dan Grecu (România) 54,15 
puncte, Aurelian Georgescu (Româ-

internaționale
ale

54,05
P-.

P-.
P-
P-> 

P-,

României
(România)
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 

(România) 
(R.D.G.) 

(România)

p„ Sorin Cepoi 
Andrei Lev 

Bogdan Makuț 
Ion Checicheș 

. , Bernd Jensch 
_ ., Gabriel Popescu 

52,70 p., Istvan Vamos și Mihai Borș 
(România) cu cite 51,20 puncte fie
care.

La feminin, după desfășurarea 
exercițiilor impuse, pe primele locuri 
ale clasamentului se situează : Ma- 
rilena Neacșu (România) 37,55 punc
te, Anca Grigoraș (România) 37,20 
puncte și Dumitrița Turner (Româ
nia) 37,15 puncte. Ele sini urmate de 
Kathy Johnson (S.U.A.) 37,00 puncte, 
Gabriela Trușcă (România) 36,90 
puncte, Mirela Oancea (România) 
36,65 puncte, Rodica Dunca (Româ
nia) 36,55 puncte, Carmen Savu 
(România) 36,25 puncte, Angela Bra- 
tu (România) 36,15 puncte și Karen 
Gould (Canada) 36,00 puncte.

Primele meciuri, primele victorii ale 
luptătorilor români la

OSLO 21 (Agerpres). — Vineri, Ia 
Oslo, au început campionatele eu
ropene de lupte greco-romane. în 
primele meciuri sportivii români au 
repurtat victorii. Iată rezultatele în
registrate de ei : cat. 52 kg N. Gingă 
b.p. Sigde 
Alexandru 
(U.R.S.S.);

(Norvegia) ; cat. 48 kg. C. 
b. descalificare pe Bozin 
cat. 62 kg. I. Păun b.p.

campionatele europene
Kramarenko (U.R.S.S.); cat. 68 kg. 
Șt. Rusu b.p. Isotala (Finlanda) ; cat. 
74 kg Gh. Ciobotaru b. descalificare 
pe Kresinski (Polonia) ; cat. 82 kg 
Ion Draica b. descalificare pe Bou- 
choule (Franța); cat. 90 kg. P. 
Dicu b. descalificare pe Kamuchin 
(U.R.S.S.).

acumulare de 
se află hanul 
iar la numai 
hanul „Măgu- 
un binemeri-

SUCCESE
ALE TRĂGĂTORILOR 

ROMÂNI
LA CAMPIONATELE 

BALCANICE
în orașul iugoslav Skoplje au în

ceput vineri campionatele balcanice 
de tir. în proba de pistol liber vic
toria a revenit tintașului român Liviu 
Stan cu 561 puncte. La juniori a 
terminat învingător Iulian Neagu 
(România) cu 364 puncte (nou record 
balcanic). în proba de pușcă concu
rentul român I. Olărescu s-a clasat 
pe locul doi cu 591 puncte.

Echipa noastră de polo 
a cîștigat 

„Cupa României"
Aseară a luat sfîrșit la Cluj- 

Napoca turneul international de polo 
pe apă. dotat cu „Cupa României", 
în meciul derbi echipele României și 
Ungariei au terminat la egalitate: 
4-4 (1—1, 2—2, 1-0, 6—1). în alt joc, 
echipa Iugoslaviei a dispus cu scorul 
de 14—4 (3—1. 1—1, 4—1. 6—1) de 
formația Bulgariei.

Turneul a fost cîștigat de echipa 
României, care n-a suferit nici o în- 
fringere. Este vorba, fără îndoială, 
de o frumoasă comportare a sporti
vilor noștri, cunoscut fiind faptul 
că partenerele de întrecere (ne re
ferim la reprezentativele Italiei, Iu
goslaviei și 
palmares pe

Ungariei) au un bogat 
plan internațional.

A

i
de canotaj se deschide

• COMPUTERUL IN 
GEOLOGIE. Oamenii de 
știință din R.S.S. Estonă au pus 
la punct un sistem automatizat 
de prelucrare a datelor geolo
gice. Pe lingă marca economie 
de timp pe care o asigură, noul 
sistem computerizat prezintă și 
avantajul că furnizează modelul 
spatial al zăcămîntului studiat, 
ceea ce facilitează o apreciere 
exactă a amplasamentului și 
calității sale. Astfel, în doar 45 
de minute, un calculator de tip 
„Minsk 32“ a realizat modelul 
computerizat al celui mai mare 
zăcămînt de turbă din R.S.S. 
Estonă (de la Orusk), inclusiv 
datele de ordin cantitativ și ca
litativ.

• CENTRALE SOLA
RE PE ORBITĂ ? DuPă mai 
bine de 10 ani de cercetări, in
ginerul american P. Glaser pro
pune construcția unei centrale 
solare spațiale. Proiectul ingi
nerului american prevede lan
sarea a cîtorva sute de panouri

reflectorizante totalizînd în su
prafață 30 mile pătrate, care 
urmează să fie plasate pe o or
bită geostaționară deasupra E- 
cuatorului, la o distanță de 
23 000 mile depărtare de Pămînt. 
Centrala solară va retrimite e- 
nergia spre Terra sub formă de 
microunde. Companiile „Boeing" 
și „Lockheed" au comunicat că 
aproximativ în 1990 va fi posi
bil să se plaseze in spațiu o a- 
semenea centrală, capabilă să 
furnizeze 5 000 MW.

• O NOUĂ FABRI
CĂ PLUTITOARE. S a ară" 
tat la această rubrică că în Ja
ponia a fost construită o fabri
că plutitoare de hirtie. Tot în 
această țară a fost recent ter
minată și o instalație plutitoare 
destinată fâbricării de produse 
din ciment. La bordul uriașei 
nave-fabrică se află, pe lingă 
utilajele de producție, locuințe 
ale lucrătorilor, depozite și o 
instalație de desalinizare a apei 
de mare cu o capacitate de 300 
tone pe zi. Producția (stîlpi,

Ce se face Rulmentul"
Birlad pentru atragerea la activita
tea sportivă a marii majorități a 
personalului muncitor ? „Stimulați 
de programul „Daciadei" — preci
zează ing. Gh. Druică. președintele 
asociatei sportive — în etapele și 
edițiile de pînă acum am initiat și 
organizat întreceri în cadrul campio
natului asociației la acele ramuri de 
sport preferate de diferite categorii 
de vîrstă. Poate nu cifrele sint edi
ficatoare. ci competițiile desfășurate 
sub genericul „Daciadei" Ia atletism, 
sah, tenis de masă, volei, fotbal, 
handbal... Reușita organizării ma
nifestărilor de masă se datoreste unei 
tot mai accentuate colaborări intre 
asociația sportivă și comitetul . U.T.C. 
din Întreprindere, firește indrumate 
de comitetul de partid și sprijinite 
de comitetul sindicatului, de consi
liul oamenilor muncii. S-au eviden
țiat în mod deosebit secțiile sculă- 
rie. profil II, rectificare, role si 
altele".

întrecerile au fost organizate atît 
la clubul întreprinderii, in casa de 
cultură a sindicatelor, in sala de 
sport sau la baza sportivă a asocia
ției. Ceea ce trebuie de asemenea 
apreciat e faptul că la A.S. „Rul
mentul" Bîrlad cei ce fac sport si se 
detașează prin pasiune și rezultate 
se evidențiază și în producție. De
vizei „Fruntași in sport, fruntași în 
producție" ii răspund numeroși mun
citori. printre ei si rectificatorii 
S. Berghiu. S. Căpătînă. 
St. Turcanu. C. Moldovanu. 
și P. Munteanu. G. Penciu 
profil II, Gh. Irimia din 
rul reparații mecanice. C. 
V. Sîrbu. Gh. Michiu si alții.

„Din întrecerile de masă ■ 
vine tovarășul Gh. Tănase. 
iul asociației sportive, s-au 
elemente talentate cu certe' 
dini. Dar aș sublinia Încă 
ciată inițiativă apărută in 
asociației noastre — și anume aceea 
de a organiza ' întreceri intre cămi
nele pentru tinerii nefamilisti. Ia 
volei, fotbal^ tenis de cimp. sah. te
nis de masă. Cele două terenuri de 
volei dintre blocuri (terenuri folosite 
și pentru tenis) sînt amenajate cu 
participarea sportivilor. De altfel. în 
această primăvară realizăm prin 
muncă patriotică, la noua bază spor
tivă a asociației, situată in imediata 
apropiere a întreprinderii. sectoare 
pentru atletism, pista de alergări, 
terenuri de volei, handbal, un teren 
cu zgură destinat jocului de fotbal. 
Sînt lucrări destul de multe si. toc
mai de aceea, primim un prețios 
sprijin șl din partea . organizațiilor 
U.T.C. din alte întreprinderi si scoli 
ale municipiului. Odată cu startul in 
ediția de vară a „Daciadei". am de
clanșat și faza de masă a competiției

sculerii 
precum 
de ia 
atelie- 
Oniga.

— inter- 
secreta- 
desprins 
aotitu- 

o apre- 
cadrul

jubiliare dotată cu „Cupa 
aniversare de la înființarea întreprin
derii". cu participarea a mii de oa
meni ai muncii constructori de rul
menți. La disciplinele sportive in*-  
cluse în această competiție. întrece
rile vor fi finalizate în jurul datei 
de 25 aprilie a.c.“.

Tovarășul ing. Constantin Foarfe
că. secretarul comitetului de partid 
din întreprindere, președintele con
siliului oamenilor muncii. privește 
lucrurile și din altă perspectivă : „în- 
tr-adevăr, avem realizări frumoase 
și in activitatea sportivă. Conside
răm totuși . că acestea ar putea fi 
mult mai bune dacă avem in vedere 
cadrul, condițiile, posibilitățile uma
ne si materiale de care dispune în
treprinderea. în primul rind, ne-am 
propus ca acțiune .imediată deplasa
rea centrului de greutate al activită
ții sportive de. la nivelul asociației la 
cel din ateliere, secții, sectoare. Tre
buie să promovăm cu mai mult cu
raj șl în unitatea noastră practica
rea exercițiului fizic in pauza de 
masă, de asemenea, să atragem. la 
activitatea sportivă muncitoarele și 
să facem din acest sezon un punct 
de plecare spre Îmbunătățirea mun
cii în direcția realizării programului 
complexului polisportiv „Sport și 
sănătate". Comitetul de partid șl 
consiliul oamenilor muncii și-au pro
pus să analizeze (in trimestrul II 
a.c.) activitatea în acest domeniu, 
modul cum se traduce în viată Ho
tărîrea Comitetului Central al parti
dului (din februarie 1973) cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice si sportului".

Exact în acest spirit se înscriu toate 
proiectele imediate privind sportul de 
masă în această întreprindere repu
tată : organizarea la fiecare două 
săptămini a unor acțiuni de masă 
turistice și sportive în aer liber ; ac
țiunea „înotul pentru toți" (folosin- 
du-se astfel mai bine ștrandul olim
pic „Rulmentul" care dispune de trei 
bazine de înot) ; „Cupa constructori
lor de rulmenți" pe secții, ateliere șl 
sectoare, niveluri la care pînă acum 
s-au înregistrat rezultate neconvin
gătoare ; introducerea gimnasticii la 
locul de producție, în atelierul sor
tare : participarea la fazele inter- 
asociatii. municipale, județene și in- 
teriudetene ale competiției republi
cane „Daciada" cu cel puțin 2 500 de 
reprezentanți ai A.S. „Rulmentul" : 
un număr de peste 1000 de membri 
ai asociației să-și treacă normele 
complexului polisportiv „Sport și să
nătate".

...Sînt realizări si proiecte de care 
la întreprinderea de rulmenți din 
Birlad se vorbește cu mindrie și, 
respectiv, încredere.

Crăciun LALUCî 
corespondentul „Scîntell"

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 46-a ani

versări a întemeierii Armatei Popu
lare Coreene, la Ambasada Republi
cii Populare Democrate Coreene din 
București a avut loc, vineri, o con
ferință de presă.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, ai publicațiilor militare, 
ofițeri superiori, precum și atașați 
militari acreditați in țara noastră.

în acest cadru, locotenent-colonel 
Pak Zi Săk, atașatul militar al 
R.P.D. Coreene la București, a vor
bit despre semnificația evenimen
tului aniversat. El s-a referit pe larg 
la actuala situație din zonă, la efor
turile depuse de poporul coreean in 
direcția împlinirii năzuinței sale celei 
mai fierbinți — reunificarea pașnică 
a țării.

Vorbitorul a exprimat mulțumiri 
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român pentru spri
jinul activ acordat luptei drepte a 
poporului coreean, subliniind in ace
lași timp dezvoltarea continuă pe 
care o cunosc relațiile de prietenie 
și colaborare dintre partidele, popoa
rele și țările noastre.

★
în perioada 18—21 aprilie s-au 

aflat în țara noastră directorul Ofi
ciului elvețian de expansiune comer
cială (O.S.E.C.), Pierre Addor, îm
preună cu reprezentantul pentru țări 
socialiste al acestui organism, 
A. Agocs. Oaspeții au avut întreve
deri de lucru la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale și la Camera de co
merț și industrie pe probleme pri
vind dezvoltarea cooperării econo
mice bilaterale pe terte piețe, pen
tru care a fost semnat un aide-me
moire.

★
în dorința dezvoltării și întăririi 

bunelor relații dintre Republica Fe
derală Germania și Republica So
cialistă România și în semn de ad
mirație față de eforturile depuse de 
poporul român in eroica muncă de 
reconstrucție după cutremurul ca
tastrofal din martie 1977, Guvernul 
R.F. Germania a oferit în dar tării 
noastre o modernă autoscară meca
nică de pompieri. Donarea a avut 
loc vineri la sediul grupului de 
pompieri ai Capitalei.

Au participat dr. Heinz Gunter 
Husch, membru al Bundestagului, 
însărcinat special al guvernului fe
deral pentru problemele umanitare, 
generai-locotenent Nicolae Pleșită, 
prim-adjunct al ministrului de in
terne, general-maior Gheorghe Bri
ceag, comandantul pompierilor, pre
cum și ambasadorul R.F. Germania 
la București, Richard Balken.

(Agerpres)
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solută. Si aceasta, pentru că nu
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• Sezonul 
astăzi pe lacul Snagov cu întrecerile 
pentru „Cupa Steaua", concurs ce se 
va desfășura sub genericul competi
ției naționale „Daciada". Primul 
start se va da la ora 9,30.
• La patinoarul „23 August" din 

Capitală încep duminică întrecerile 
penultimului tiu- al diviziei A la ho
chei pe gheată. în prima zi. de la 
ora 17,30 se va disputa meciul din
tre formațiile Dinamo si S.C. Miercu
rea Ciuc. Luni, la aceeași oră. este 
programat jocul dintre Steaua si 
S.C. Miercurea Ciuc. iar marți, la 
ora 17. se va desfășura partida derbi 
dintre echipele bucureștene Steaua 
și Dinamo.
• Ilie Năstase s-a calificat în se

mifinalele turneului international de

țevi, conducte și alte elemente 
prefabricate din beton) va fi de 
12 000 tone pe lună, elementele 
respective fiind destinate în 
special porturilor și fabricilor 
de pe țărm.

• DE LA FILM LA 
TEATRU. După o îndelungată 
carieră in lumea filmului (a a- 
părut în peste 60 de producții), 
cunoscuta actriță franceză Mi
chele Morgan, în prezent în 
vîrstă de 58 ani, își va face în 
curînd debutul în teatru. Fran- 
coise Dorin, dramaturg de suc
ces, a scris în mod special o co
medie, pe măsura talentului ac
triței care, timp de mai bine de 
patru decenii (a debutat la 15 
ani) s-a afirmat ca unu! din 
cele mai strălucite talente ale 
cinematografiei franceze.

• EVOLUȚIA BICI
CLETEI. în Olanda, țara în 
care mijlocul preferat de trans
port continuă să fie, în ciuda 
motorizării, bicicleta, se află în

ÎTEVA RÎNDURI
la Houston (Texas), după ce în ..sfer
turi" l-a învins în două seturi, cu 
6—4, 6—2," pe Jaime Fillol. în semi
finale, Ilie Năstase îl va întîlnl pe 
Zeliko Franulovici. care a reușit să-1 
elimine cu 0—6. 6—3. 6—4 pe Harold 
Solomon.

® Dună 
național 
Bydgoszcz 
(U.R.S.S.) 
Margareta 
Vokralova . ,__ ___________ ___
puncte. în’ runda a 8-a Teodorescu 
a remizat cu poloneza Visze.

în turneul masculin de sah de la 
Lodz. după 7 runde se menține lider 
bulgarul .Inkiov cu 4,5 puncte, secun
dat de maestrul român Theodor Ghi- 
țescu — 3,5 puncte.

8 runde. în turneul inter- 
feminin .. de sah de la 

conduce Nina Gurieli 
cu 7 puncte, urmată de 
Teodorescu (România) si 

(Cehoslovacia) cu cite ă

DE PRETUTINDENI
curs de amenajare un muzeu 
dedicat evoluției sale de la În
ceputul secolului și pînă azi. A- 
lături de velocipede de pe vre
mea străbunicilor, muzeul va 
mai cuprinde diverse tipuri — 
vechi și ‘noi — de lămpi de bici
cletă, de ghidoane, minere, pe
dale și șei.

• ULTIMUL MARE 
ȘEF AL INDIENILOR 
SIOUX, fiul faimosului Sit
ting Bull, a încetat din viață la 
virsta presupusă de 121 de ani, 
intr-un azil pentru bătrini din 
Torrance (California). Sitting 
Bull (tatăl) a devenit un per
sonaj legendar după ce l-a în
fruntat, în 1876, pe generalul 
George Custer, în bătălia de la 
„Little Big Horn".

i

• Selecționata de fotbal a R. P, 
Chineze., aflată în turneu în Peru, a 
susținut un meci: amical la Chiclayo 
cu formația locală „Juan Aurich" 
care activează în prima divizie a 
campionatului. Fotbaliștii chinezi au 
obținut victoria cu scorul de 3—1 
(2-0).
• Peste 8 000 de spectatori au ur

mărit pe patinoarul din Goteborg 
meciul revanșă dintre selecționatele 
de hochei pe gheată ale Suediei si 
Canadei, care se. pregătesc pentru 
campionatul mondial (grupa A).

Confirmînd forma bună manifes
tată in primul joc. pe care l-au. cîști- 
gat cu 5—1. hocheiștii canadieni au 
terminat din nou învingători, de data 
aceasta cu scorul de 4—0.

• O NECROPOLĂ 
DIN EPOCA BRONZU
LUI a fost descoperită recent 
în apropiere de localitatea Ce- 
lorico de Basto, din nordul Por
tugaliei. Ea conține circa 15 lă
cașuri și construcții funerare 
din intervalul 2 000—1 500 î.e.n. 
Descoperirea atrage încă,o dată 
atenția, specialiștilor asupra bo
gățiilor arheologice ale acestei 
regiuni din Portugalia, in ge
neral pufin explorate și cunos
cutei

• COMPLEXUL AR
HITECTONIC DIN POTS
DAM (R. D. Germană) își va 
recăpăta, în urma unor ample 
lucrări de restaurare,' străluci
rea de altădată, informează a- 
genția A.D.N. începind de 
luna viitoare, fîntinile arte
ziene alp marelui parc vor func
ționa din nou. Totodată, nume
roșii vizitatori vor avea acces și 
în zona Orangeriei, de unde se

tv

Cei dintr-a 
VlII-a .

Unul din elevii clasei a VlII-a • 
de la școala generală din co
muna Șimand, județul Arad, a I 
strigat : |

— Foc I Arde ! Săriți !
Ca la o comandă, toți colegii I 

săi dintr-a VIII-a, in frunte cu I 
profesorul Mihai Cosma. s-au ’ 
îndreptat in fugă spre locul de . 
unde se zăreau flăcările izbuc
nind. I

Era gospodăria consăteanului 
lor loan Matei. Cu mult curaj I 
și dirzenie, cu pricepere și iu- | 
țeală, elevii s-au luptat cu flă
cările mistuitoare, pină le-au | 
răpus. De unde și cele mai căl
duroase felicitări și mulțumiri I 
din partea gospodarului și a pă
rinților. La care se adaugă și I 
ale noastre. ii

PROGRAMUL 1
12,00 Telex
12,05 Curs de limba spaniolă
12.30 Roman-folleton : Familia Palllser
13,20 De la opereta... la music-hall
14.15 Emisiune de știință
14.45 Miniaturi folclorice
15,00 Stadion
10.40 Clubul tineretului
17.40 Agenda cultural-artistică
18,10 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
18.25 Antologia filmului pentru copil și 

tineret : Charles Chaplin
19.30 Telejurnal
20,00 Teleenciclopedia
20.30 Mari filme western : Un străin 

iugar —. producție a studiourilor 
americane. Regia : Donald Siegel, 
tn distribuție : Henry Fonda, Anne 
Baxter, Michael Parks, Dan 
Duyrea

22,05 Telejurnal
22.15 Campionatele Internaționale de 

gimnastică ale României. Exerciții 
liber alese. Selecțiuni înregistrate 
de la Bacău
PROGRAMUL 2

20.00 Desene animate
20.25 La ordinea zilei in economie
20,35 Film documentar : „Florile Rete

zatului"
20.45 Bijuterii muzicale
21.13 Moștenire pentru viitor : „Miorița" 
22,00 Caseta cu imagini

Difuzarea cărții 
in Capitală

La librăria Univers din Capi
tală (Calea Moșilor nr. 62—68, 
telefon 15 70 78) în fiecare marți 
pot fi găsite toate titlurile apă
rute în săptămina precedentă,

întreprinderea de difuzare a 
cărții oferă cititorilor din Bucu
rești un bogat sortiment de lu
crări social-politice beletristice, 
științifice, tehnice etc. și prin 
unitățile reprezentative de care 
dispune • MINERVA — Calea 
Victoriei 126, telefon 50 39 43 • 
MIHAI EMINESCU — Bd. Re
publicii nr. 5, telefon 15 87 61 
• DACIA — Calea Victoriei nr. 
45, telefon 16 28 94. Aceste libră
rii pun la dispoziția amatorilor 
de carte și materiale informati
ve asupra lucrărilor apărute sau 
in curs de apariție.

Cititorii din mediul urban își 
pot procura volumele pe care 
le doresc adresînd o carte poș
tală librăriei „CARTEA PRIN 
POȘTĂ" din București str. Pitar 
Moș nr. 5, sectorul 1. Pentru lu
crările în curs de apariție se 
fac înscrieri.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 21 APRILIE 
1978

Extragerea I : 52 26 66 39 6 51 
71 76 57

Extragerea a Il-a : 30 79 41 81 
18 56 74 36 54

deschide o splendidă perspecti
vă. în această vară vor con
tinua lucrările de restaurare a 
Palatului Sans-Souci, construit 
la jumătatea secolului a) XVIII- 
lea pentru regele Prusiei, Fre
deric al II-lea.

• VARIOLA PE 
PUNCTUL DE A FI 
COMPLET ERADICATĂ. 
Se poate considera că variola, 
maladie care punea în pericol 
sănătatea locuitorilor de pe în
tinse suprafețe ale planetei, este 
pe punctul de a fi eradica
tă, a declarat Iso Arita, repre
zentant al Organizației Mondia
le ă Sănătății (O.M.S.). La în
cheierea unei reuniuni a exper- 
țiior în această problemă, care 
s-a desfășurat la Nairobi. Iso 
Arita a precizat că, în octom
brie 1977, ultimele cazuri de va
riolă au fost -semnalate, se 
pare, in Cornul Africii. Cerce
tările pentru localizarea și înlă
turarea acestui „focar" din Cor
nul Africii vor continua pînă in

anul 1979. cînd se va putea con
sidera că flagelul variolei va fi 
complet înlăturat de pe Terra.

® „UNDA VERDE" 
ÎMPOTRIVA POLUĂRII. 
Un interesant studiu a fost e- 
fectuat de specialiști maghiari 
privitor la modalitățile reduce
rii poluării atmosferice și sonice 
în zonele urbane cu trafic in
tens. Ei au. constatat cu acest 
prilej că „unda verde", dinco
lo de menirea ei principală de 
a asigura fluxul continuu al ve
hiculelor, este și un excelent 
instrument de luptă împotriva 
poluării. Frînările dese și bruște 
la stopuri — in condițiile exis
tentei semafoarelor obișnuite — 
demarările sint insotite de e- 
mtterea unei cantități mari de 
gaze de eșapament și de zgo
mot de intensitate sporită. 
„Unda verde" pe porțiuni cit 
mai lungi și, de asemenea, pa
sajele de trecere subterane eli
mină în bună măsură aceste 
neajunsuri ale traficului intens.

I
I
I
I
I
I
I

I
I

Strict 
autentic

In fața postului de miliție din 
comuna Vlad Țepeș, județul Ia
lomița, a tras o mașină condusă 
de Ion Coleasa, care mergea 
spre București. Redăm din de
clarația lui :

— Am la mine in mașină pe 
autorul unui accident de circu
lație, fugit de la locul faptei. 
L-am adus să-l luați la între
bări. Intr-adevăr, din cercetări 
a rezultat că individul respectiv. 
Sandu Boată, din București, a 
luase la sănătoasa după ce se 
răsturnate intr-un șanț la ieși
rea din Călărași spre Cliiciu. 
între lucrătorul de miliție Și 
S.B. a avut loc un schimb de 
replici memorabil :

— Si dacă în timp ce fugeați 
de la locul faptei, venea cineva 
in urma dumneavoastră, scotea 
mașina din șanț și pornea cu 
ea la drum ?

— Ah, unde era pomana aia, 
că mă prăpădeam de rîs, nu 
alta 1 Să-l fi prins pe el miliția, 
nu pe mine...

— Cum așa ?
— Păi, mașina cu care m-am 

răsturnat era de furat...

L-a apucat 
amețeala♦

IDe la o vreme, vecinii lui 
Teodor Luca din satul Agriș, 
comuna Iara, județul Cluj, ca și

I consătenii care treceau prin 
dreptul casei sale erau tot mai 
nedumeriți: de unde și pină 
unde mirosea atît de tare a ra-

Ichiu ? O sesizare adresată orga
nelor de miliție i-au făcut pe 
oamenii ordinii publice să

I meargă pe urmele ei. Odată 
ajunși la domiciliul lui T.L., mi
rosul de rachiu era cu atît mai 
mare cu cit se apropiau de o

I încăpere în care se găseau vreo 
60 de litri rachiu. Apoi, din altă 
cameră un miros și mai mare

I venea de la 90 de litri. Același 
miros de rachiu cobora și din 
podul casei. Un butoi era plin 
ochi cu borhot din făină de se-

I cară, zahăr, coji de lămiie. „Ma- 
I teria primă" pentru o instalație 

improvizată de făcut rachiu. In- 
Istalația a fost confiscată, iar pe 

T.L. îl așteaptă să vadă ce 
spune și legea. Pînă una, alta 
l-a apucat amețeala.

' Pe cuvînt 
I de onoare

La spitalul din Beclean, ju
dețul Bistrița-Năsăud, s-a pre
zentat un pacient, care s-a re
comandat : „Mă numesc Dinu 
Costel. Sint profesor la liceul 
agroindustrial de aici, din Be
clean. Tatăl meu este medic, iar 
mama directoare la Iași. Am ve
nit să mă internez la neurolo
gie". Imediat, „bolnavul închi
puit" a fost internat, fără nici 
un fel de consult, fără nici un 
fel de legitimare. Numai pe cu- 
vintul lui de onoare. Intr-un 
timp record, a ciștigat încrede
rea personalului sanitar și ini
ma unei surori medicale, căreia 
i-a furat o haină de blană, după 
care a ieșit din spital, cum a 
intrat. Adică fără să-l întrebe 
nimeni de sănătate. Acum per
sonalul spitalului e în mare 
încurcătură : „Oare pe ce nume 

Isă facem formele de ieșire, pen
tru că „profesorul" s-a dovedit 
un escroc sadea ?“ Credem că 
răspunsul trebuie pornit de la 

I diagnosticul ..superficialitate tn 
modul de internare a bolnavi
lor", după care să se prescrie 
tratamentul adecvat.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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preseAinlelui Românim in Statele Unite ale Americii
înaltă apreciere acordată pozițiilor și rolului țării noastre, al președintelui 

Nicolae Ceaușescu in abordarea marilor probleme ale contemporaneității

Puternicul ecou Internațional al dialogului româno-american la 
nivelul cel mai înalt, prilejuit de recenta vizită în Statele Unite ale 
Americii a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, la invitația președintelui Jimmy Carter și a doamnei Ro- 
salynn Carter, își găsește o strălucită ilustrare și confirmare în nu
mărul impresionant de comentarii și analize ample care continuă să 
fie publicate de presă sau transmise de posturile de radio și tele
viziune de pe toate meridianele globului. Elementul central ai aces
tora îl constituie înalta apreciere față de activitatea prestigioasă, 
neobosită a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, activitate pusă în slujba păcii șl colaborării 
nestingherite între toate popoarele lumii.

Acest nou moment memorabil în cronica raporturilor româno- 
americane a constituit, totodată, un prilej excepțional pentru mij
loacele de informare din lumea întreagă de a prezenta cititorilor și 
auditoriului lor succesele dobîndite de România în construirea socia
lismului, năzuințele sincere spre pace, progres și conviețuire pașnică 
ale poporului român, politica externă dinamică și constructivă pro
movată de țara noastră, sub îndrumarea și conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Reprezentativ pentru felul în care 
este înțeleasă și comentată activita
tea șefului statului român este arti
colul intitulat „Nicolae Ceaușescu — 
om de stat curajos și tenace“, publi
cat de organul Partidului Democrat- 
CreȘtin din Italia „IL POPOLO", in 
care se spune : „Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu la Washington 
constituie o nouă și semnificativă 
ilustrare a curajoasei și clarvăzătoa
rei politici românești. Este cazul să 
se retină că tocmai din convorbirile 
cu americanii, tenacea strategie ur
mată de guvernul de la București 
iese întărită.

Președintele Ceaușescu nu avea, 
desigur, nevoie de ocazii pentru a 
reafirma independenta și originalita
tea care caracterizează de multi ani 
politica externă a tării sale, dar tre
buie subliniat că luarea sa de pozi
ție fără echivoc în favoarea destin
derii între popoare — care, așa cum 
se arată in Comunicatul comun ro
mâno-american „va trebui să fie în
tărită pentru a deveni ireversibilă" 
în Europa și în întreaga lume — a 
fost adoptată cind după Conferin
ța de la Belgrad, procesul de des
tindere internațională pare să cu
noască o preocupantă bază de reflux.

Din acest punct de vedere — con
tinuă „II Popolo" — nu trebuie sub
apreciat accentul deosebit pus în do
cumentul final al întilnirilor de la 
Washington dintre președinții 
Ceaușescu și Carter asupra dezvol
tării de raporturi prietenești și de 
bună vecinătate între țările balcanice, 
ceea ce constituie o contribuție pozi
tivă la întărirea securității și Ia 
extinderea cooperării in Europa. 
Este o referire precisă la hotă- 
rîrea României de a se ajunge 
la o înțelegere balcanică, care ar 
putea transforma într-o zonă de 
pace și colaborare această peninsu
lă. Posibilitatea unei colaborări e- 
fective în Balcani apare în acest 
moment nu numai prețioasă pentru 
destinderea internațională, dar și a- 
plicabilă în lumina recentelor eve
nimente pozitive din zonă și a do
rinței de participare manifestate de 
toate țările interesate.

Atenția observatorilor s-a concen
trat — și e de înțeles — asupra ac
tivității pe care România o promo
vează cu tenacitate și bunăvoință in 
legătură cu situația din Orientul 
Mijlociu, atenție pe care o acordă 
și toate țările care au la inimă 
soarta păcii, deoarece de la Bucu
rești pornesc propunerile care au fost 
susținute de Organizația Națiunilor 
Unite si țările Pieței comune: retra
gerea Israelului din toate teritoriile 
ocupate în 1967. recunoașterea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian. respectarea integrității și se
curității teritoriale a tuturor statelor 
din zonă.

Bucureștiul duce o politică de lar
gă reputație în scopul de a angaja 
toate națiunile, mici sau mari, la 
procesul de destindere și cooperare 
globală. Prezenta românilor — care 
se definesc țară in curs de dezvol
tare — in cadrul țărilor în curs de 
dezvoltare și al țărilor nealiniate, la 
a căror conferință au participat, de
monstrează încrederea lor într-o so
luționare a marilor probleme inter
naționale, intr-un nou tip de relații 
politice intre state, dincolo de blocu
rile opuse.

Este clar din nou — conchide zia
rul italian — că România indică tu
turor cu o inegalabilă coerență și clar
viziune, calea pentru a se ieși din 
impasul politic din ultimii ani. Pen
tru toate acestea, ea reprezintă — si 
nu numai în Europa — un indiscu
tabil punct de referință“.

Relevînd, în același spirit, caracte
rul constructiv al întrevederilor din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jimmy Carter, coti
dianul canadian „GLOBE AND 
MAIL" scrie, la rîndul său : „Abor- 
dind problemele internaționale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a discu
tat cu șeful executivului american și 
despre problemele economice acute 
cu care este confruntată omenirea, 
în acest sens, șeful statului român a 
relevat încă o dată necesitatea ca 
toate țările să întreprindă acțiuni 
hotărite pe linia Întăririi principiilor 
coexistenței pașnice, a edificării unei 
cooperări bazate pe egalitatea în 
drepturi, pe respectul reciproc și 
neintervenția în treburile interne, în 
vederea edificării unei noi ordini 
economice în lume".

Preocuparea constantă a președin
telui Nicolae Ceaușescu și guvernu
lui României în direcția dezvoltării 
largi a relațiilor cu toate statele, fără 
deosebire de regimul lor social, pe 
baza principiilor independenței, su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, a fost 
comentată pe larg — cu prilejul vi
zitei șefului statului român în Sta
tele Unite— și de POSTUL NAȚIO
NAL DE RADIOTELEVIZIUNE AL 
PORTUGALIEI.

Bucureștiul — s-a subliniat în cu
prinsul comentariului — a devenit 
un centru important al diplomației 
mondiale, iar președintele Nicolae 
Ceaușescu este o personalitate ale 
cărei inițiative și acțiuni diplomatice 
se bucură de o înaltă apreciere pe 
plan internațional. Vizita sa in Sta
tele Unite a constituit o nouă afir
mare a politicii consecvente de in
dependență, a dorinței României de 
cooperare și coexistență pașnică între 
state cu regimuri social-politice di
ferite. Tocmai de aceea, convorbirile 
Nicolae Ceaușescu — Jimmy Carter 
s-au desfășurat într-o notă ■tonică de 
cordialitate și tu ct’ndus la o înțe

Amplul ecou internațional al viziiei

legere în majoritatea problemelor 
abordate.

Atmosfera cordială, constructivă, 
de respect și înțelegere reciprocă ce 
a caracterizat recentele convorbiri 
româno-americane la nivel înalt este 
subliniată de majoritatea ziarelor și 
posturilor de radio din Grecia. Ast
fel. ziarele „KATHIMERINI", „VRA- 
DYNI", „ESTIA", „AVGHI", „MA- 
KEDONIA", „TA NEA", „ATHENS 
DAILY POST" și „ATHENS NEWS" 
evidențiază în relatările lor despre 
vizită că președintele Carter l-a pri
mit Ia Casa Albă pe președintele 
Nicolae Ceaușescu cu evidentă cor
dialitate, numindu-1 „un mare con
ducător al unei mari țări", cu care 
S.U.A. au numeroase puncte de ve
dere asemănătoare, deși aparțin 
unor sisteme sociale diferite. Ziare
le grecești relevă, de asemenea, a- 
precierea președintelui Carter că 
România reprezintă o punte de le
gătură între țări cu ideologii dife
rite. Cei doi președinți — se subli
niază în aceste relatări — și-au ex
primat satisfacția pentru îmbunătă
țirea relațiilor dintre România și 
S.U.A. în ultimii ani, relevînd evo
luția încununată de succes a schim
burilor comerciale bilaterale. Preșe
dintele Carter — accentuează presa 
din Atena — l-a felicitat pe preșe
dintele Ceaușescu pentru contribuția 
tării sale la reuniunea de Ia Belgrad 
privind securitatea europeană, cit și 
pentru importanta pe care România 
o acordă unei reale respectări a drep
turilor omului.

Același accent pe cordialitatea 
convorbirilor româno-americane și 
pe caracterul fructuos al acestora il 
pun. în relatările lor, și ziarele da
neze „BERLINGSKE TIDENDE", 
„SOCIALISTIK DAGBLAD" și „IN
FORMATION".

într-un mod deosebit de călduros 
prezintă, intr-un articol pe două co
loane, marele cotidian olandez 
„N.R.C. — HANDELSBLAD", primi
rea făcută președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Casa Albă, evidențiind 
că politica independentă a preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu constitu
ie premisa ce oferă României posi
bilitatea să întrețină relații bune, 
prietenești cu toate țările lumii, indi
ferent de orinduirea lor socială.

„Președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost primit în S.U.A. ca un șef de 
stat care a obținut succese remarca
bile printr-o politică externă inde
pendentă și consecventă" — scrie, de 
asemenea, cotidianul austriac „KLEI
NE ZEITUNG" într-un comentariu 
preluat integral de postul național 
de radioteleviziune O.R.F. în relata
rea sa. postul vienez a apreciat vi
zita președintelui României in S.U.A. 
drept „principalul eveniment de ac
tualitate al vieții internaționale". 
Comentariul din .,Kleine Zeitung" 
subliniază „grija și interesul pe care 
cei doi președinți le-au manifestat 
pentru cultivarea în continuare a re
lațiilor dintre România și S.U.A.", 
accentuînd asupra rolului personal 
deosebit al președintelui Nicolae 
Ceaușescu in cadrul eforturilor de 
îmbunătățire a climatului internatio
nal si extinderea colaborării dintre 
state, aportul său la căutarea de so
luții pașnice pentru problemele com
plexe ale omenirii. într-o manieră 
similară au reflectat vizita și ziarele 
„WIENER ZEITUNG". „VOLKSSTI- 
ME" și „ARBEITER ZEITUNG".

Tematica bogată și rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor româno- 
americane au constituit o preocupare 
și pentru marile cOtidiane din An
kara. Istanbul și Izmir, care le-au 
reflectat sub titluri ca : „Ceaușescu 
în S.U.A.". „Președintele Carter a 
elogiat eforturile .de pace ale pre
ședintelui Ceaușescu". „Carter ; 
Ceaușescu este un mare conducător 
al unei mari țări".

Cotidianele turcești de mare tiraj 
„CUMHURIYET". „TASVIR". „MIL
LIYET, „POLITIKA" „BUGUN", 
„BARÎȘ", „YENI ULUS". „GUN- 
DEM" și altele relatează pe larg mo
mentele vizitei. intilnirile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu 
reprezentanții vieții politice, econo
mice și de afaceri din Statele Unite, 
subliniind importanța deosebită a 
noului dialog româno-american la 
nivel înalt, atit pentru dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, cît și pentru 
impulsionarea eforturilor în direcția 
unei destinderi și a unei păci trai
nice în lume.

„După cum se știe — scrie ziarul 
„TASVIR" — ca urmare a politicii 
externe promovate de România, a- 
ceasta și-a ciștigat un loc aparte pe 
arena internațională, îndeplinind un 
rol important în dezvoltarea relați
ilor dintre țările din Est și din Vest, 
in promovarea păcii și securității 
internaționale".

Relevînd că este pentru a patra 
oară cind președintele Ceaușescu vi
zitează S.U.A. și pentru prima dată 
cind președintel.e Carter primește 
la Casa Albă pe un conducător al 
unei țări membre a Tratatului de 
la Varșovia, in articolele lor asupra 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în S.U.A., ziarele spaniole „INFOR- 
MACIONES", „EL PAIS" și „ARRI
BA" subliniază că președintele Car
ter a găsit în președintele Ceaușescu 
„un interlocutor de excepție in pro
blemele internaționale".

Schimburile de vederi prilejuite 
de vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în S.U.A. și rezultatele 
consemnate in documentele publica
te la încheierea acestora au fost 
consemnate de posturile de radiote
leviziune din R.D.G., ca și de ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" și săptă- 
minalul de politică externă „HORI- 
ZONT".

în timpul călătoriei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în S.U.A., scrie 
ziarul „KURIER POLSKI", un loc 

important l-a ocupat vizitarea unui 
mare număr de instituții care de 
multi ani dezvoltă rapid cooperarea 
economică româno-americană. în 
1980, continuă ziarul, valoarea aces
teia va depăși 1 miliard dolari, 
în 1975. România — a treia tară so
cialistă după Polonia si Iugoslavia — 
a obținut clauza națiunii celei mai fa
vorizate în comerțul cu S.U.A. Comu
nicatul comun publicat la încheierea 
convorbirilor — scrie, la rîndul său. 
„ZYCIE WARSZAWY", subliniază 
că șefii celor două state s-au pronun
țat din nou pentru lărgirea si adîn- 
cirea pe mai departe a relațiilor din
tre România si S.U.A.. de asemenea, 
s-au arătat hotărîti să acționeze în 
direcția întăririi procesului de des
tindere. in așa fel incit acesta să de
vină ireversibil. Cei doi șefi de stat 
s-au pronunțat pentru înfăptuirea tu
turor prevederilor Actului final de la 
Helsinki al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa si au 
subliniat hotărârea lor de a acționa 
în domeniul dezarmării si al edifi
cării unei noi ordini economice în 
lume. „TRYBUNA LUDU" adaugă 
că președinții Nicolae Ceaușescu si 
Jimmy Carter și-au exprimat satis
facția în legătură cu convorbirile 
avute si au convenit să continue dia
logul la nivelul cel mai înalt.

O amplă trecere în revistă a mo
mentelor vizitei și prevederilor Co
municatului comun face si cotidia
nul economic din R. P. Ungară „VI- 
LĂGGAZDASAG", care subliniază 
dorința celor două părți de a dez
volta comerțul si colaborarea bila
terală pe multiple planuri. Schimbul 
de mărfuri dintre România si Statele 
Unite, scrie ziarul, a crescut de zece 
ori în ultimul deceniu, iar președin
tele Ceaușescu si-a exprimat spe
ranța că acestea vor ajunge la o va
loare de 1 miliard dolari în anul 
1980.

De o atentle deosebită în presa 
mondială s-a bucurat poziția fermă 
exprimată de președintele Nicolae 
Ceaușescu în problemele privind si
tuația din Orientul Mijlociu.

„Aprecierile președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la situația din 
Orientul Mijlociu, scrie ziarul aus
triac „ARBEITER ZEITUNG". sint 
deosebit de valoroase, deoarece ele 
se bazează pe o analiză concretă a 
unor contacte si discuții atit cu con
ducători ai Israelului, cit si ai țărilor 
arabe și ai O.E.P.".

Jiu există o persoană care să fi 
putut informa pe președintele Carter 
asupra situației din Orientul Mij
lociu mai bine decît președintele 
Nicolae Ceaușescu" — remarcă, în
tr-un comentariu al său, postul de 
radio vest-german „DEUTSCHLAND
FUNK". *

„Președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie, la rindul său. ziarul canadian 
„LE DEVOIR", i-a prezentat pre
ședintelui Carter idei personale, spe
cifice. menite să ducă la progresul 
procesului de pace în Orientul 
Mijlociu".

în același spirit, ziarul „WIENER 
ZEITUNG" remarcă faptul că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a adus 
un aport neobișnuit de fructuos în 
eforturile de a se găsi o soluție 
pașnică în Orientul Mijlociu. Aceste 
eforturi sînt evidențiate si de ziarul 
„VOLKSSTIME".

într-un comentariu asupra Decla
rației comune româno-americane, 
săptămînalul sovietic „NOVOE VRE
MEA" relevă în ultimul său număr 
că președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jimmy Carter au relevat 
năzuința lor comună de a contribui la 
eforturile îndreptate spre reglemen
tarea justă, cuprinzătoare si trainică 
în Orientul Mijlociu, pronunțîndu-se 
pentru convorbiri între toate părțile 
interesate, cu participarea corespun
zătoare a poporului palestinian.

O remarcă similară face și coti
dianul cehoslovac „RUDE PRAVO" 
care adaugă că. o dată cu dorința 
lor de a acționa pentru rezolvarea 
pașnică a situației din Orientul 
Mijlociu, șefii de stat ai României și 
Statelor Unite s-au pronunțat, tot
odată. pentru continuarea eforturilor 
in direcția adincirii destinderii in 
Europa și în lume, pentru ca acest 
proces să devină ireversibil.

„Este de presupus — subliniază 
ziarul grec „TA NEA" — că președin
tele Carter l-a ascultat cu multă 
atentie pe președintele Ceausescu, 
îndeosebi atunci cind a vorbit des
pre poziția si eforturile sale în legă
tură cu Orientul Mijlociu. Aceasta 
nu numai pentru că' președintele 
României a contribuit la dialogul 
egipteano-israelian. dar si pentru că. 
în ultimul timp, depune eforturi deo
sebite pentru a convinge Israelul si 
Organizația pentru Eliberarea Palesti
nei de a intra în contacte directe".

Principialitatea si justețea ce ca
racterizează eforturile președintelui 
Nicolae Ceaușescu in direcția unei 
soluționări pașnice, politice in Orien
tul Mijlociu a primit o convingătoare 
confirmare si în comentariile, luările 
de poziție ale presei si factorilor po
litici de cea mai mare răspundere din 
țările direct implicate în conflictul 
din această parte a lumii.

Toate ziarele din Cairo citează ast
fel pe președintele Anwar El Sadat 
care, răspunzind la întrebările ziariș
tilor străini, s-a declarat „de acord 
cu poziția fată de situația din Orien
tul Mijlociu exprimată de președin
tele Nicolae Ceaușescu si președintele 
Jimmy Carter la încheierea discuții
lor lor".

„LE JOURNAL D’EGYPTE" anun
ță pe prima pagină că în timpul unei 
dezbateri din Adunarea Ponorului 
asupra politicii externe a Egiptului, 
dr. Butros Ghali, ministru de stat 
pentru afacerile externe, a declarat 
că „președintele României. Nicolae 
Ceaușescu. joacă un rol important în 

aceste negocieri. Noi primim favora
bil orice acțiune în direcția lichidă
rii conflictului prin mijloace paș
nice".

Același ziar consideră că deși pre
ședintele Carter nu și-a schimbat 
poziția fată de O.E.P.. el a recunoscut 
totuși necesitatea ca Israelul să se 
întilnească cu reprezentanții autori
zați ai poporului palestinian, ceea ce 
este un pas în direcția bună. A fost 
bine că în Declarația comună româ
no-americană s-a reafirmat angaja
mentul de a se încuraja pacea bazată 
pe retragerea Israelului din terito
riile ocupate în războiul din 1967, de 
a se asigura securitatea în viitor 
pentru Israel și celelalte state și 
respectul drepturilor legitime ale po
porului palestinian. în acest sens, 
S.U.A. au făcut un pas mare prin 
recunoașterea că în Orientul Mij
lociu există și alți locuitori alături 
de Israel și că aceștia au nevoie și 
ei de securitate.

„Cind președintele Nicolae 
Ceaușescu — scrie la rîndul 6ău 
„AL AHRAM" — ș-a referit. în dis
cursul rostit la Clubul national al 
presei din Washington, la necesita
tea revenirii la formula Conferinței 
de la Geneva, aceasta a însemnat că 
este sigur că problema păcii în O- 
rientul Mijlociu nu constă. în primul 
rind. în acordul asupra formulei, ci 
în acceptarea de către Israel a prin
cipiilor de bază pentru rezolvarea 
pașnică. în conformitate cu rezoluțiile 
Consiliului de Securitate. în renunța
rea de către Israel la politica sa ex
pansionistă în regiune".

„Punctele de vedere ale președin
telui Nicolae Ceaușescu — apreciază, 
de asemenea, ziarele sudaneze „AL 
SAHAFA", „AL AYAM" și AGENȚIA 
DE ȘTIRI DIN KHARTUM — sint 
de o importantă covîrșitoare în ce 
privește căile ce trebuie să fie uti
lizate in viitor pentru soluționarea 
conflictului arabo-israelian. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. adaugă 
ziarele citate, a susținut în discuțiile 
cu președintele S.U.A. că este im
perios necesară retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate in urma 
războiului din 1967, ca si crearea unui 
stat palestinian independent. Această 
poziție este, fără îndoială. în fa
voarea cauzei păcii în Orientul Mij
lociu".

Aceleași aprecieri elogioase fată 
de poziția președintelui Nicolae 
Ceaușescu in cadrul convorbirilor cu 
președintele Jimmy Carter asupra 
situației din Orientul Mijlociu au 
avut si ziarele tunisiene „L’ACTION" 
Si „LA PRESSE".

La rindul lor. ziarele si posturile 
de radioteleviziune din Israel subli
niază cordialitatea cu care președin
tele Jimmy Carter l-a întîmpinat pe 
președintele Nicolae Ceaușescu la 
Casa Albă, precum si roiul impor
tant al șefului statului român în 
inițierea negocierilor de pace în 
Orientul Mijlociu, apreciind, totodată, 
că poziția României este acceptată 
astăzi in întreaga lume datorită an
gajamentului politiă al președintelui 
său și independentei politice a po
porului său. Ziarele din Tel Aviv au 
reprodus cuvintele președintelui 
Nicolae Ceaușescu rostite la Wa
shington că pacea nu poate deveni o 
realitate în Orientul Mijlociu dacă 
Israelul nu-și va retrage trupele din 
teritoriile arabe ocupate si dacă nu 
va fi respectat dreptul la autodeter
minare al poporului palestinian, ca și 
dreptul la existentă și garantarea 
frontierelor tuturor statelor din zonă.

agențiile de presă transmit:
Consfătuire.In caPitala r. p- 

Ungare a avut loc o consfătuire a 
vicepreședinților academiilor de știin
țe din unele țări socialiste. Au fost 
discutate aspecte ale colaborării 
multilaterale privind cercetarea știin
țifică din domeniul științelor sociale. 
Din tara noastră a participat o de
legație condusă de prof. dr. docent Ion 
Ceterchi, vicepreședinte al Academiei 
de știinte sociale si politice.

Convorbiri sovieto-ame- 
riCUnC. vineri Moscova au con
tinuat convorbirile dintre Andrei 
Gromiko, ministrul de externe al 
U.R.S.S., și Cyrus Vance, secretarul 
de stat al S.U.A. în cadrul convorbi
rilor. relatează agenția T.A.S.S.. aten
ția principală a fost acordată exami
nării în continuare a problemelor le
gate de pregătirea acordului asupra 
limitării înarmărilor strategice ofen
sive. Au fost abordate și alte proble
me referitoare la dezarmare. A avut 
loc, de asemenea, un schimb de pă
reri asupra problemei reglementării 
situației din Orientul Mijlociu, pre
cum și asupra altor chestiuni inter
naționale.

Vizită la Havana, președin
tele Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu din Etiopia. Mengistu 
Haile Mariam, a părăsit Addis Abe
ba plecind spre Cuba, unde va face o 
vizită oficială la invitația lui Fidel 
Castro, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba.

Congresul anual a! Miș
cării Pugwash. In “p11818 
Marocului s-au deschis lucrările 
Congresului anual al Mișcării Pug
wash, la care participă delegați din

Protocol de colaborare 
româno-sovietic

MOSCOVA 21. — Trirhisul speci
al Agerpres transmite : La 21 a- 
prilie au fost semnate la Mosco
va protocolul privind stabilirea 
colaborării tehnico-științifice în do
meniul formării prețurilor intre Co
mitetul de stat pentru prețuri al 
României și Comitetul de stat pentru 
prețuri de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., precum și planul 
de colaborare tehnico-științifică intre 
cele două organisme de specialitate 
pe anii 1978—1980.

Documentele au fost semnate, din 
partea română, de Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetului de 
stat pentru prețuri, iar din partea 
sovietică de N. T. Glușkov, președin
tele Comitetului de stat pentru pre
țuri.

La semnare au participat Gheorghe 
Badrus, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică.

★
în timpul șederii sale în Uniunea 

Sovietică, Gheorghe Gaston Marin a 
avut convorbiri la Comitetul de stat 
pentru prețuri și a vizitat R. S. S. Ar
meană, unde a avut întîlniri cu 
B. E. Sarkisov, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R. S. S. Armene, 
și cu F. T. Sarkisian, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. S. S. Ar
mene.

întrevederile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, prietenească, pri
lejuind un schimb de experiență.

„Oamenii de pe toate 

continentele cer 
adoptarea unor măsuri 
efective de dezarmare"

Apelul Biroului Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii

HELSINKI 21 (Agerpres). — La 
Helsinki s-a încheiat, joi, ședința 
extraordinară a Biroului Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii. Parti- 
cipanții la ședință au examinat o 
serie de probleme actuale ale vieții 
internaționale, -între care situația din 
Orientul Mijlociu și din sudul Afri
cii. precum și pregătirile Consiliu
lui Mondial al Păcii pentru viitoarea 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării.

La încheierea lucrărilor, membrii 
Biroului Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii au adoptat un apel 
adresat tuturor guvernelor și popoa
relor, precum și participanților la 
viitoarea sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. „Oamenii de pe 
toate continentele — se arată în 
apel — dovedesc hotărirea lor spo
rită de a lupta pentru apărarea pă
cii, pentru întărirea securității, pen
tru încetarea cursei înarmărilor, pen
tru interzicerea producției unor noi 
tipuri de arme de nimicire in masă, 
pentru diminuarea pericolului nu
clear și cer adoptarea unor măsuri 
efective în domeniul dezarmării ge
nerale și totale. Din această cauză, 
ei așteaptă rezultate concrete de la 
viitoarea sesiune specială a O.N.U. 
consacrată dezarmării".

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a subliniat, în cadrul unei 
conferințe de presă, necesitatea 
stringentă a îndeplinirii, in toate 
prevederile ei, a Rezoluției 425 a 
Consiliului de Securitate. După cum 
a accentuat secretarul general al 
O.N.U., rezoluția reclamă retragerea 
deplină a trupelor israeliene din su
dul Libanului și restabilirea rapidă 
a suveranității guvernului libanez 
asupra întregului teritoriu național.

Waldheim a declarat, în context, 
că situația din Liban rămîne com
plexă, ceea ce denotă răspunderea 
ce incumbă Forței interimare a O.N.U. 
(UNIFIL) în faza actuală.

CAIRO 21 (Agerpres). — Alfred 
Atherton, ambasadorul itinerant al 
președintelui Carter, a sosit vineri 
in capitala egipteană pentru o vizită 
oficială consacrată examinării cu o- 
ficialitățile de la Cairo a posibilită
ților de relansare a dialogului egip

15 țări. Dezbaterile, care se desfă
șoară pe tema „Știința și tehnica în 
slujba dezvoltării", urmează să se 
concretizeze printr-un plan de ac
țiune privind utilizarea ultimelor 
cuceriri tehnico-științifice în scopuri 
pașnice, pentru dezvoltarea econo
mică și socială a tuturor țărilor.

In sala mare a centrului cul
tural „Georges Pompidou" din 
Paris a avut loc. în cadrul „Pri
măverii muzicale a Parisului", 
spectacolul de gală susținut de 
un ansamblu românesc alcătuit 
din 55 instrumentiști, cintăreți 
și balerini de la Filarmonica 
„George Enescu" și Opera Ro
mână din București. Publicul a 
apreciat originalitatea si valoa
rea compozițiilor lui Mihai Bre- 
diceanu și Howard Boatwright, 
precum și coregrafia lui Amatto 
Checiulescu, Vera Proca si A- 
lexandru Schneider.

Medalia „Nansen" pentru 
activitate deosebită în domeniul asis
tentei acordate refugiatilor a fost a- 
tribuită. în acest an. președintelui 
Botswanei. Seretse Khama. a cărui 
tară a oferit adăpost. în ultimii 12 ani, 
unui număr de 25 000 de refugiati din 
Republica Sud-Africană si Rhodesia. 
Medalia poartă numele marelui ex
plorator norvegian Fridtjof Nansen, 
care a fost primul comisar pentru re
fugiati al fastei Ligi a Națiunilor.

Grevă la Volkswagen. 
Pentru prima dată în istoria concer
nului de automobile vest-german 
„Volkswagen" — transmite agenția 
D.P.A. — în sase fabrici ale firmei 
de pe teritoriul R. F. Germania a fost 
declarată grevă. în favoarea acțiunii

ADUNAREA SOLEMNĂ DE IA MOSCOVA
CU PRILEJUL ZILEI DE NAȘTERE A IUI V. I. LENIN

MOSCOVA 21. Trimisul special A- 
gerpres transmite : La Palatul Con
greselor din Kremlin a avut loc vi
neri o adunare solemnă consacrată 
împlinirii a 108 ani de la nașterea 
lui Vladimir Hici Lenin.

în prezidiul adunării au luat loc 
Leonid Brejnev, Aleksei Kosîghin, 
alți conducători de partid și de stat 
sovietici. în sală se aflau .reprezen
tanți ai organizațiilor de partid și 
obștești, muncitori, veterani ai 
P.C.U.S., oameni de știintă și cultu
ră, șefi ai misiunilor diplomatice. 
Raportul „Leninismul — știința lup
tei revoluționare și a construcției

Încheierea conferinței naționale 
A PARTIDULUI COMUNIST BULGAR
SOFIA 21. — Trimisul special

Agerpres. transmite : Vineri seara au 
luat sfîrșit la Sofia lucrările Confe
rinței Naționale a Partidului Comu
nist Bulgar consacrate perfecționării 
organizării socialiste a muncii și 
conducerii planificate a economiei, 
în cuvîntul lor, delegații au subliniat 
sarcinile ce revin tuturor organizații
lor de partid și oamenilor muncii în 
direcția dezvoltării accelerate a țării. 
Ei au acordat o mare atenție mo
dului de organizare științifică a mun
cii ca factor hotărîtor în asigurarea 
progresului social-economic al țării. 
Conferința a evidențiat necesitatea 
creșterii continue a eficientei și ca
lității muncii prin realizarea unui

CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA 
IȘ1 CONTINUĂ LUCRĂRILE

MADRID 21 (Agerpres). — Lucră
rile celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist din Spania, 
care se desfășoară la Madrid, au 
continuat cu dezbaterile pe marginea 
raportului de activitate al partidu
lui, prezentat de Santiago Carrillo, 
secretar general al P.C.S. Delegații 
care au luat cuvîntul au abordat o 
gamă largă de probleme privind si
tuația politică, economică și socială 
din tară, rolul Partidului Comunist 
din Spania în asigurarea continuită
ții procesului de democratizare a 
vieții politico-sociale, politica de ali
anțe a P.C.S.. întărirea rîndurilor 
partidului și a unității sale, pozi
ția P.C.S. față de problemele po
liticii interne si externe a Spaniei,

Partidele politice italiene examinează 
ultimele evoluții în „cazul Moro*

ROMA 21 (Agerpres). — Conduce
rea Partidului Democrat-Creștin Ita
lian s-a reunit vineri în vederea 
examinării aprofundate a situației in 
legătură cu „cazul Moro", după ul
timul mesaj al grupării' teroriste au
tointitulate „Brigăzile roșii", prin 
care teroriștii cereau eliberarea unor 

teano-israelian. într-o declarație 
făcută la sosirea sa la Cairo. Alfred 
Atherton a precizat că nu este purtă
torul unor propuneri americane in 
privința rezolvării situației din O- 
rientul Mijlociu. El a declarat că 
S.U.A. se pronunță pentru continua
rea negocierilor dintre Egipt și Is
rael. cadru în care pot fi înregistrate 
progrese spre soluționarea politică a 
conflictului din zonă.

BEIRUT 21 (Agerpres). — în ca
drul consultărilor în vederea for
mării unui nou guvern, președintele 
Libanului, Elias Sarkis, a primit 
vineri pe reprezentanții principalelor 
formațiuni politice din parlament.

După cum relevă agenția France 
Presse, interlocutorii președintelui 
Elias Sarkis au recomandat. în an
samblul lor, constituirea unei echi
pe larg reprezentative a forțelor po
litice din tară, pentru a succeda ca
binetului de „tehnocrați" condus de 
Selim Al-Hoss, care a demisionat la 
19 aprilie.

revendicative s-au pronunțat 88,58 la 
sută din membrii sindicatului meta- 
lurgistilor.

Parlamentul suedez 8 d8t 
joi o primă aprobare introducerii 
succesiunii feminine la tronul Sue
diei. Fiind vorba de o problemă con
stituțională. parlamentul urmează să 
se pronunțe si a doua oară în aceas
tă problemă, după un plebiscit, care 
va fi organizat în septembrie 1979. 
Introducerea succesiunii feminine la 
tronul Suediei înseamnă, practic, că 
prințesa Victoria, fiica regelui Cari 
al XVI-lea Gustaf, va deveni urmă
torul suveran al Suediei, indiferent 
dacă va avea frați.

0 importantă delegație 
comercială din țări arabe 

— cuprinzind 100 de oameni de afa
ceri din. 10 state — se află la Wa
shington. pentru convorbiri cu oficia-

Președintele S. U. A. a cerut Congresului 
să aprobe de urgență programul energetic
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

într-o ‘declarație făcută la Casa Albă, 
președintele Jimmy Carter a cerut 
Congresului să aprobe de urgență 
programul său energetic, propus în 
urmă cu un an. Informind că în pe
rioada de 12 luni care a trecut de la 
avansarea programului Statele Unite 
au cheltuit 25 de miliarde dolari 
pentru achiziționarea de petrol din 
străinătate, președintele a accentuat 
asupra faptului că absența unui pro
gram energetic cuprinzător a sporit 
deficitul comercial al S.U.A., a agra
vat inflația și a redus puterea dola
rului. El a adăugat că ameliorarea 
temporară a situației energetice a 

comunismului" a fost prezentat de 
Mihail Solomențev, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S.R. După ce a re
levat semnificația aniversării, vor
bitorul a înfățișat pe larg izbînzile 
muncii constructive a poporului so
vietic, traducerea în viată cu succes 
a programului trasat de cel de-al 
XXV-lea Congres al P.C.U.S. Vorbi
torul a abordat, de asemenea, unele 
aspecte ale politicii externe a 
U.R.S.S.

După adunarea festivă a avut loc 
un spectacol de gală.

randament superior, reducerea chel
tuielilor materiale prin continua me
canizare și automatizare a producției, 

în încheierea Conferinței Naționa
le, delegații au adoptat o hotărire în 
care se arată că raportul prezentat 
la forumul comuniștilor bulgari de 
tovarășul Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, constituie 
un program practic al partidului 
pentru traducerea consecventă și 
multilaterală în viață a liniei strate
gice îndreptată spre o eficiență su
perioară și o calitate sporită ale pro
ducției. Conferința a adoptat, de a- 
semenea, tezele „Cu privire la per
fecționarea organizării socialiste a 
muncii și conducerii planificate a 
economiei".

întărirea colaborării si Solidarității 
comuniștilor spanioli cu celelalte 
partide comuniste și muncitorești, 
sarcinile actuale si de perspectivă ale 
partidului în lupta pentru apărarea 
intereselor clasei muncitoare, ale po
porului spaniol, pentru pace și pro
gres.

Comisiile de lucru ale congresului 
au aprobat vineri 15 teze de bază 
prezentate de Comitetul Central al 
P.C.S. și elaborate pe baza unor 
ample dezbateri în organizațiile lo
cale de partid în perioada de pregă
tire a congresului. Tezele urmează 
să fie supuse aprobării plenului con
gresului. care va adopta și noul sta
tut al P.C.S. Pentru sîmbătă este 
programată, între altele, și alegerea 
noilor organe de conducere a P.C.S.

membri ai „brigăzilor" in schimbul 
vieții președintelui Consiliului Na
țional al P.D.C. în același scop a 
avut loc vineri și o reuniune spe
cială a guvernului, in cadrul căreia 
ministrul de interne a prezentat un 
raport asupra situației anchetelor 
desfășurate in întreaga țară pe ur
mele teroriștilor. Ceea ce se cunoaș
te insă este faptul că vineri au fost 
descoperite, într-un apartament din 
Roma, noi documente aparținind 
„Brigăzilor roșii" și care se pare că 
le furnizează anchetatorilor „infor
mații prezentînd un foarte mare in
teres" — după cum scrie agenția 
ANSA.

După reuniunea Secretariatului și 
a Direcțiunii Partidului Comunist 
Italian, care au Studiat noile evoluții 
în legătură cu „cazul Moro", senato
rul Gerardo Chiaromonte, membru 
al Direcțiunii P.C.I., a declarat pre
sei, între altele : „Comuniștii apre
ciază că trebuie respins cu fermita
te șantajul teroriștilor", întrucît 
„statul nu poate face derogări de la 
principiile și legile ce stau la baza 
comunității naționale". „Orice ceda
re — a arătat vorbitorul — ar com
porta riscuri foarte grave pentru în
suși regimul democratic și pentru 
instituțiile sale". „Drama umană și 
politică" prin care trece Italia în 
prezent a fost evocată și de. celelalte 
forțe politice ale majorității parla
mentare care, ca și P.C.I., s-au pro
nunțat pentru salvarea lui Aldo 
Moro și, în același timp, pentru 
„respectarea legilor Republicii Ita
liene". v „ 

litățile americane. Delegația a 
propus în cadrul primei întrevederi 
cu un membru al guvernului ameri
can — cea cu ministrul comerțului. 
Juanita Kreps — crearea unui orga
nism de cooperare, pentru impulsio
narea schimburilor comerciale.

Un avion de pasageri 
sud-coreean a violat spa
țiul aerian al U.R.S.S. DuPă 
cum informează agenția T.A.S.S.. în 
noaptea de 20 spre 21 aprilie, un 
avion neidentificat, venind din direc
ția Mării Barenz, a pătruns în spațiul 
aerian al U.R.S.S., în regiunea nord- 
estică a Murmanskului și și-a conti
nuat zborul în direcția sudică. în 
urma avertismentelor de la sol și 
din aer, avionul, de tip „Boeing 707", 
aparținind Companiei de aviație a 
Coreei de sud. a aterizat în R.S.S.A. 
Karelă. Organele competente sovietice 
cercetează cauzele violării spațiu
lui aerian al U.R.S.S. Pasagerii si 
echipajul avionului au fost transpor
tați în cea mai apropiată localitate de 
locul aterizării si au fost luate mă
suri pentru ca ei să părăsească teri
toriul U.R.S.S.

tării, grație petrolului din Alaska, își 
va înceta efectele pozitive intr-un in
terval de 18 luni.

Pe de altă parte, președintele 
Carter a avut o întrevedere, la Casa 
Albă, cu un grup de reprezentanți ai 
patronatului, cărora le-a cerut spri
jinul în eforturile desfășurate de 
Administrație împotriva presiunilor 
inflaționiste. După cum transmite 
agenția U.P.I., el a calificat inflația 
„drept cea mai serioasă amenințare 
cu care este confruntat în prezent 
poporul american". Săptămîna vii
toare, președintele urmează să aibă 
o întîlnire similară cu liderii centra
lelor sindicale.
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