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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, simbătă dimineața, 
ger Polgar. noul reprezentant 
gramului Națiunilor Unite 
Dezvoltare (P.N.U.D.) în tara

în cadrul convorbirii a fost expri
mată satisfacția fată de , modul in 
care se desfășoară colaborarea dintre

pe Ro- 
al Pro- 
pentru 

noastră.

România și P.N.U.D. pentru realiza
rea unor obiective economice, precum 
și în domeniul asistentei tehnice. A 
fost reafirmată dorința de a continua 
si amplifica aceste raporturi, subli- 
niindu-se rolul important pe care ar 
trebui să-1 aibă P.N.U.D. în promova
rea unor largi programe de dezvol
tare. în special în transferul de teh
nologie modernă.

Șeful statului „român a subliniat im
portanta deosebită pe care România 
o acordă programelor de cooperare 
cu P.N.U.D. și cu alte organisme ale 
O.N.U. în încheiere i-a urat Oaspete
lui succes deplin în misiunea ce i-a 
fost încredințată.

întrevederea s-a desfășurat !ntr-o 
atmosferă cordială.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR

Telegrama adresată Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Mult stimate șl Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Reprezentantele milioanelor de femei de pe În
treg cuprinsul țării — românce, maghiare, germa
ne și de alte naționalități — întrunite în cadrul 
Conferinței naționale, vă exprimă din adînctil 
inimii, odată cu mulțumirile fierbinți, profunda 
recunoștință pentru magistrala dumneavoastră 
cuvîntare, document de mare valoare teoretică și 
practică, rostită la deschiderea lucrărilor forumu
lui nostru democratic, pentru aprecierile deosebi
te pe care le-ați formulat, și cu acest prilej, la 
adresa activității maselor de femei, sentimentele 
de nețărmurită dragoste și prețuire pentru minu
natele condiții asigurate creșterii rolului și parti
cipării femeilor la viața economică și social-poli
tică a patriei, la conducerea societății, la tot ceea 
ce se înfăptuiește pe pămtatul României socialis
te, pentru grija permanentă față de ocrotirea ma
mei și copilului.

In spiritul prețioaselor orientări și indicații cu
prinse în cuvintarea dumneavoastră, participante
le la Conferința națională a femeilor au dezbătut 
cu responsabilitate comunistă, intr-un spirit de 
înaltă combativitate, activitatea desfășurată și au 
stabilit măsuri ta vederea creșterii contribuției 
mișcării de femei, a milioanelor de femei din pa
tria noastră la transpunerea în fapte a istorice
lor hotărîri ale Congresului al XI-lea, a Progra
mului partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Contribuind activ la mărețele înfăptuiri obținu
te de poporul nostru, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, ta toate domeniile de activitate, con- 
vingîndu-ne. tacă o dată, de marele adevăr că 
muncind mai bine — și numai muncind mai bine 
— trăim mai bine, ne angajăm să răspundem prin 
fapte de muncă, prin nestăvilit elan patriotic vi
brantei chemări de a transforma acumulările can
titative tatr-o nouă calitate, să milităm pentru 
traducerea în viață a tuturor măsurilor de excep
țională însemnătate adoptate de Plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist Român din 
22—23 martie 1978. privind perfectionarea condu
cerii și planificării economico-financiare. partici
parea oamenilor muncii la realizarea beneficiilor.

în numele tuturor femeilor pe care le repre
zentăm, ne exprimăm totala adeziune la politica 
internă și externă a partidului și statului, in caire 
vedem contribuția dumneavoastră hotărîtoare, de
cisivă la orientarea științifică, principială și exi
gentă, spiritul realist și gîndirea vie, novatoare 
pe care le-ați imprimat în întreaga activitate a 
partidului și statului nostru, în dezvoltarea demo
crației socialiste, în edificarea societății socialiste.

Activitatea dumneavoastră prodigioasă consa
crată înfăptuirii celor mai înalte și cutezătoare 
Idealuri, edificării socialismului și comunismului 
pe pămtatul străbun al patriei, pentru crearea 
unei lumi mai bune și mai drepte, o lume fără 
arme și fără războaie pe planeta noastră, exem
plul dumneavoastră de dăruire revoluționară, de 
patriot înflăcărat, de înaltă responsabilitate comu
nistă pentru propășirea patriei, pentru slujirea 

. intereselor supreme ale omului constituie pentru 
toate femeile țării, ta permanență, călăuză și în
demn la noi și nobile acțiuni pentru înfăptuirea 
exemplară a Programului partidului, a obiective
lor istorice ale Congresului al XI-lea și ale Con
ferinței Naționale, pentru bunăstarea și prosperi
tatea vieții noastre demne, libere, independente 
pentru noi, femeile, copiii noștri și generațiile 
viitoare, pentru întregul popor.

Dorim să folosim si acest prilei pentru ,a ex
prima. în numele tuturor femeilor, marea admira
ție, deosebita dragoste și stimă, aleasa prețuire pe 
care le nutrim pentru tovarășa Elena Ceaușescu, 
militantă de seamă a partidului, eminent om de 
știință si neobosită activistă pe tărîmul vieții po
litice și științifice, interne și internaționale, minu
nat exemplu de om. soție si mamă, si adresăm, 
totodată, cele mai călduroase mulțumiri pentru 
sprijinul prețios ce-1 primim în organizarea si des
fășurarea muncii Consiliului Național, a comitetelora comitetelor

și comisiilor de femei, ta sporirea aportului milioa
nelor de femei la progresul neîntrerupt al țării.

Conștiente de răspunderea pe care o purtăm 
pentru ridicarea activității femeilor, a mișcării 
de femei la înălțimea exigentelor conducerii 
partidului, vă încredințăm că vom milita neîncetat 
pentru înlăturarea cit mai grabnică a neajunsuri
lor ce mai există în munca noastră, vom face totul 
pentru a ne îndeplini. în mod exemplar, sarcinile 
ce ne revin ca oameni ai muncii si cetățeni, ca 
mame și soții, ca activiste ale mișcării de femei.

Pornind de la faptul că femeile reprezintă o 
pondere însemnată ta diferite ramuri industriale. 
Consiliul Național, comitetele si comisiile femeilor, 
în colaborare cu organizațiile sindicale vor pune 
pe prim plan ta activitatea lor creșterea contribu
ției la mobilizarea muncitoarelor, tehnicienelor st 
inginerelor la aplicarea tuturor măsurilor privind 
reducerea consumurilor de materii prime, materiale, 
energie și combustibili, introducerea unui regim 
sever de economii, sporirea mai accentuată a pro
ductivității muncii și accelerarea ritmului de înnoi
re. de modernizare a produselor prin aplicarea in 
producție a progresului tehnico-știintific. valorifi
carea superioară a tuturor resurselor materiale, a 
întregului potențial tehnic și uman de care dispun 
unitățile economice. în calitate de proprietari, pro
ducători si beneficiari, femeile vor acționa cu toa
tă fermitatea, atit la locul de muncă, cit și in 
cadrul autoconducerii întreprinderilor, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de plan, a Pro
gramului suplimentar de dezvoltare economico- 
socială a țării pină in 1980. pentru realizarea tu
turor produselor la parametrii calitativi planificați, 
pentru creșterea eficientei economice. Dat fiind 
numărul tot mai mare de femei care pășesc pen
tru prima oară pragul unei fabrici, o grijă deose
bită vor manifesta si organizațiile de femei pen
tru pregătirea și perfectionarea lor profesională, 
pentru calificarea lor ta diverse meserii, pentru 
educarea lor politică și culturală.

în lumina orientărilor si măsurilor indicate de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Consiliul Național, comitetele si comi
siile femeilor vor acorda o deosebită atenție îm
bunătățirii muncii politico-educative în rîndul fe
meilor de la sate în vederea participării lor active 
la muncă si a dezvoltării unei atitudini pline de 
răspundere fată de îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin ta sporirea producției agricole vegetale și 
animale, la folosirea iudicioasă a pământului, in 
întărirea ordinii si disciplinei. în consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a unităților agricole coope
ratiste. în înfăptuirea neabătută a politicii partidu
lui de realizare a unei agriculturi moderne, inten
sive. de înaltă productivitate, bazată pe cele mai 
noi cuceriri ale științei.

Femeile din învătămînt. cultură, știință, din toa
te domeniile de activitate vor contribui cu talentul 
lor la creația științifică și artistică. Ia înfăptuirea 
importantelor obiective trasate de partid pentru 
edificarea societății socialiste multilateral dezvol
tate și a comunismului în patria noastră.

Oriunde ne desfășurăm activitatea. în orașe sau 
sate. în uzine sau în cooperative agricole de pro
ducție. in laboratoare sau instituții, noi. femeile, 
păstrăm mereu trează conștiința înaltei misiuni ce 
ne revine in societate, de a da viată, de a crește 
si a edyca copiii, de a menține, mereu tînără, 
populația tării noastre. Vă încredințăm, mult sti
mate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu mai multă hotărire pentru înfăptuirea 
măsurilor în domeniul ocrotirii mamei și copilu
lui. al menținerii tinereții poporului, că ne vom 
îndeplini cu cinste rolul pe care îl avem în for
marea si educarea copiilor și tineretului prin 
muncă și pentru muncă. în spiritul patriotismului 
fierbinte, a] recunoștinței și devotamentului fată 
de partid, fată de dumneavoastră, care vă preo
cupați cu părintească grijă de a se asigura copii
lor — viitorul patriei — cele mai bune condiții 
de viată, de formare ca oameni destoinici ai so
cietății socialiste si comuniste.

Consiliul Național, comitetele și comisiile fe
meilor consideră ca o datorie de mare răspundere 
de a se preocupa și în viitor de mobilizarea ma

Ambasadorul Republicii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, simbătă. pe ambasado
rul Republicii Guineea în tara noas
tră. Kerfalla Cisse., la cererea aces
tuia.

Cu acest prilej, ambasadorul gui

selor de femei la întrecerea patriotică pentru înfru
musețarea și buna gospodărire a orașelor și satelor, 
de a contribui la gospodărirea și funcționarea în 
cele mai bune condiții a unităților de ocrotire a 
mamei și copilului, de a participa activ la controlul 
oamenilor, muncii, de a atrage tot mai mult femei
le de la orașe și sate la viața politică și obștească.

Ridicarea pe o treaptă superioară a activității 
politico-educative, formarea și dezvoltarea con
științei socialiste, revoluționare a femeilor, ridi
carea nivelului lor politico-ideologic, răspindirea 
cunoștințelor științifice și formarea concepției lor 
materialist-dialectice despre lume și viață, mobi
lizarea in mai mare măsură a femeilor la cea de-a 
doua ediție a Festivalului național „Cîntarea 
României" vor constitui, de asemenea, o preocu
pare permanentă pentru comitetele și comisiile 
femeilor. Vom cultiva, cu perseverență, ta rîndu- 
rile femeilor sentimentele de profund patriotism, 
de prețuire și cinstire a glorioaselor tradiții revo
luționare ale comuniștilor, ale clasei muncitoare, 
mîndria față de realizările poporului nostru în 
anii construcției socialiste, hotărîrea da a contri
bui la înfăptuirea obiectivelor strălucit prefigurate 
ta Programul Partidului Comunist Român. Vom 
acționa pentru respectarea principiilor și norme
lor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste, a legilor țării, pentru formarea 
unei puternice opinii de masă a femeilor împo
triva lenei, parazitismului, necinstei, tendinței de 
căpătuială, a tot ceea ce contravine regulilor de 
conviețuire socială.

Vom depune toate eforturile pentru perfecțio
narea întregii noastre activități și ridicarea ei la 
cotele înaltelor exigențe stabilite de conducerea 
partidului, astfel că mișcarea de femei să ..contri
buie mai activ, împreună cu celelalte organizații 
de masă și obștești, eu ministerele și instituțiile 
de stat, la Înfăptuirea, măsurilor stabilite de con
ducerea partidului cu privire la creșterea roiului 
femeii în viața economică, politică și socială a 
țării, ta conducerea societății.

Lucrările Conferinței naționale a femeilor au 
constituit un nou prilej de afirmare a adeziunii 
depline a femeilor din patria noastră la poli
tica externă a partidului și statului nostru, de ex
primare a sentimentelor lor de înaltă prețuire, de 
adîncă mîndrie patriotică și recunoștință față de 
rolul hotărîtor pe care dumneavoastră îl aveți, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în creșterea prestigiului' României socialiste in 
lume, în promovarea cu fermitate a principiilor 
respectării independenței și suveranității, națio
nale. ale. deplinei egalități în drepturi, neameste
cului in treburile interne, evantaiului reciproc, 
nerecurgerii Ia forță sau la amenințarea cu forța, 
în spiritul acestor principii, al prețioaselor indi
cații desprinse din cuvintarea rostită la conferința 
noastră. Consiliul National al Femeilor va dez
volta și in viitor relațiile de prietenie și solidari
tate cu femeile din toate țările socialiste, cu fe
meile din țările în curs de dezvoltare, cu femeile 
din toate țările lumii, aductadu-și contribuția la 
întărirea unității de acțiune și la creșterea apor
tului mișcării mondiale democratice și progresiste 
a femeilor în lupta popoarelor pentru democrație, 
pentru instaurarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, pentru înfăptuirea dezar
mării generale, și în primul rind a dezarmării 
nucleare, pentru o lume mai bună si mai dreaptă, 
în care să fie asigurate pretutindeni drepturile le
gitime ale femeilor, pacea și viitorul luminos și 
fericit al copiilor.

în numele milioanelor de femei de pe întreg 
cuprinsul patriei, participantele la conferință vă 
asigură, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vor milita pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, contribuind astfel la dez
voltarea economico-socială mai rapidă a țării, la 
transpunerea in viață a hotăririlor Congresului al 
XI-lea, a Programului partidului și ale Confe
rinței Naționale a partidului, la ridicarea pe noi 
culmi ale progresului și civilizației socialiste și 
comuniste a scumpei noastre patrii, Republica So
cialistă România,

Conferința
din Republica Socialistă România

națională a femeilor

Cu 10 zile mai de 
Vreme. Oamenii muncii 
industria orașului Orșova 
portează. în cinstea zilei ... 
Mai. îndeplinirea cu 10 zile mai 
devreme a sarcinilor revenite în 
primele patru luni la principa
lii indicatori ai planului eco
nomic. Datorat acțiunilor 
treprinse 
mai bune 
producție, 
ții muncii 
nivelul stabilit, precum și unei 
importante creșteri a indicilor 
de folosire a mașinilor-unelte, 
avansul cîștigat permite oa
menilor muncii de aici — con
structori de nave, mineri, me- 
talurgiști și țesătoare — să ob
țină în plus pînă la sfîrșitul 
lunii aprilie o producție-marfă 
cu aproape 5 la sută superi
oară prevederilor.

Beneficii peste plan. 
Prin perfecționarea de ansamblu 
a activității tehnice și organiza
torice. siderurgiștii hunedoreni 
au obținut în primul trimestru 
al anului importante depășiri 
de plan la producția fizică, la 
sortimentele solicitate de eco
nomie. lâ producția netă. Ast
fel,. prin mai buna gospodărire 
și valorificare a resurselor, prin 
reducerea consumurilor speci
fice ta secții și uzine, în pri
mele trei luni ale anului, pe 
ansamblul Combinatului side
rurgic Hunedoara s-au obținut 
suplimentar 3 milioane lei e- 
conomii la cheltuielile materia
le de producție și 13,904 mili
oane lei beneficii. (S. Ionescu).

Suplimentar —18 500 
tone cărbune. HarniCii «ti
neri ai bazinului carbonifer al 
Baraoltului întîmpină ziua de 
1 Mai cu remarcabile rezultate. 
Datorită avansului ciștigat prin- 
tr-o bună organizare a muncii, 
prin utilizarea la maximum a 
capacităților utilajelor miniere, 
s-a obținut, în perioada 
de la Începutul anului și pînă 
în prezent, o producție supli
mentară de 18 500 tone cărbune. 
La obținerea acestui frumos 
succes au adus o contribuție sub
stanțială minerii exploatării sub
terane Vîrghiș I a carierei Ra- 
coș. (Tomori Geza).

Angajament onorat. 
La rindul lor, colectivele indus
triale din județul Mureș și-au 
onorat angajamentul asumat ta 
întîmpinarea zilei de 1 Mai. 
Utilizînd la parametri superi
ori mașinile și instalațiile teh
nologice, personalul muncitor 
mureșean a livrat peste planul 
la zi importante cantități 
produse fizice, între care : 
tone amoniac de sinteză, 
tone anțidăunători, 700 mc 
fabricate din beton armat, 
milion bucăți cărămizi și blocuri 
ceramice, un milion mp geamuri, 
3 600 hl produse lactate proas
pete. 3 000 tone îngrășăminte cu 
fosfor și alte produse.

din
ra

de 1

în- 
în direcția folosirii 
a capacităților de 
sporirii productivită- 
cu 3,2 la sută peste
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8 755

200 
pre- 
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De unde ești 7“ „De la 
Chiajna...". Ceea ce putea 
să însemne „vezi, sînt șme
cher...". Sau : „parcă ai fi 
de la Chiajna..." — adică 
„vezi, ești cam înapoiat". 
Erau expresii care, pe lingă 
multe altele intrate in li te-, 
ratura orală a unui timp nu 
prea îndepărtat, numeau o 
realitate socială dură, exis
tentă îndelung în suburbia 
Bucureștiului. Chiajna era 
ca o periferie a periferiilor, 
o verigă dintr-un lanț al 
mizeriei ce înconjura Ca
pitala. De aici porneau lăp
tarii și zarzavagiii, cu 
noaptea-n cap, prin noroaie 
din care abia își smulgeau 
picioarele, pentru a-i prin
de zorii ta piețele orașului. 
Apoi se grăbeau spre casă 
pentru a ajunge tot pe lu
mină și tot pe jos. Aveau 
bășici in palme și în tălpi. 
Pentru un leuț. Pe care cel 
mai mulți nu-1 vedeau în
mulțit niciodată. Sufletul 
omului din această margine 
a Bucureștiului, ca 
jiie lui toate erau 
animale, singura 
căci pe sine se 
Chiar și odaia pe care și-o 
încropea la fel de greu, o 
făcea uneori mai mult pen
tru a-și adăposti tot ani-

malele. Fotografiile mai 
vechi dezvăluie Chiajna cu 
casele de altădată care of
tau ca un bocet al sărăciei. 
Tablouri, cum sînt cele ale 
marelui Luchian, ne sfișie 
memoria cu sălcii impudic 
vitale și copii fără zîmbet...

pînă aici în suburbie, șla
găr care a mușcat cindva 
din demnitatea țăranului 
venit pe aceste locuri din 
preajma Bucureștiului 7

Pe străzile cilrate ale 
Chiajnei te întîmpină azi. o 
liniște anume și aștepți

podjnelor prin cele 18 ma
gazine. Pe 
co-socială 
mai află o 
nătOrie, o 
ale cooperației de consum, 
■un dispensar, o farmacie, 
cămin cultural. Alți pași,

harta economi- 
a comunei se 
tăbăcărie, o tur- 
croitorie, toate

Alți pași, al fi oameni,
alt renume

Guineea

și gri- 
pentru 
avere, 

neglija.

Oamenii munceau din 
zori pînă-n noapte cu ochii 
mereu ațintiți asupra vitei 
care le asigura existenta și 
în același timp cu ochii 
spre oraș ; cu un picior in 
Chiajna și cu altul în pie
țele Capitalei pentru a îm
pușca banul — singura ra
țiune a permanentei lor le
gături

„De 
spui : 
mai 
vechii

cu metropola.
unde ești 7“ Și dacă 
„de la Chiajna", cine 
recunoaște șlagărul 
mahalale prelungite

parcă să te ia primăvara 
de mînă... Un verde, proas
păt ca o pînză care abia se 
țese — 1 200 arbuști, 300 co
nifere, 180 tei nou plantat! 
și-au scos mugurii la soare. 
Doar două străzi au rămas 
nepavate din cele 46. împo
dobite cu o arhitectură vie 
de flori și pomi. Altfel de 
străzi, altfel de pași... Fie 
că sînt pașii copiilor spre 
cele două școli generale 
sau spre cele două grădi
nițe, fie că sînt pașii gos-

alți oameni, 
gospodăresc, 
patriotică se 
un complex 
tiv. mai mare decît cei de 
la Roșu, cu teren de fotbal 
și volei, jocuri pentru co
pii. O comună cu peste 
2 000 de locuințe, majorita
tea cu încălzire centrală, in 
care intră lunar 2—3 veni
turi, pe lingă venitul de la 
C.A.P. sau de pe loturile 
individuale, o comună în 
care sînt 175 de autoturis-

același spirit 
Prin muncă 
va amenaja 
cultural-spor-

me și in care mai ușor ți se 
poate spune în cite case, nu 
sint încă televizoare, apa
rate de radio sau obiecte 
moderne de uz casnic.

Comuna Chiajna, cu cele 
trei sate — Roșu, Dudu, 
Chiajna — continuă să fie 
o cămară a Capitalei, dar 
și oamenii de aici și Capi
tala ar dori ca această că
mară să fie mai bogată, 
mai plină... Participarea Ia 
aprovizionarea orașului ră- 
mine o funcție esențială 
pentru așezările din jurul 
unei mari aglomerări ur
bane. Comuna Chiajna a 
cunoscut multe oscilații în 
îndeplinirea acestei misi
uni, datorate uneori 
conduceri ineficiente a ac
tivității economice locale, 
alteori neadaptării la unele 
fenomene obiective.

Am participat, la începu
tul acestui an. la adunarea 
cooperatorilor din Chiajna. 
Rezultatele din 1977 nu stat 
rele, dar nici foarte bune. 
De pildă, la porumb, media 
realizată a fost la limită, iar 
la griu media de 3 400 kg/ha 
s-a dovedit a fi cea mai

unei

Angela POPESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

neez a inmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie din 
partea președintelui Republicii Gui
neea. Ahmed Sekou Toură, și a 
transmis șefului statului român un 
salut cordial.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a adresat pre
ședintelui Sekou Toură un salut 
prietenesc și cele mai bune urări.

A avut loc o întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

ÎNSÂMÎNȚAREA
PORUMBULUI

Si astăzi—duminică-hărnicia
1

să fie la loc de cinste
pe ogoare

Acum, fiecare zi e hotârîtoare pentru încheierea în Umilele perioadei 
optime a însâmînțârii porumbului. Ținînd seama câ timpul este înaintat 
și câ mai sînt de însâmînțat suprafețe mari cu porumb, este necesar ca 
toate mijloacele mecanice și forțele umane de la sate sâ fie concentrate 
astăzi — duminică — pe ogoare, sâ se lucreze din plin, din zori și pinâ 
seara tirziu. Cu atit mai mult trebuie sâ acționeze in acest sens organele 
și organizațiile de 
țările sînt 
semănat.

râmase
partid din județele și unitâțile agricole 
in urmă, pentru ca ziua de azi sâ fiepentru ca ziua de azi sâ fie

unde insâmin- 
o zi record la

Folosindu-se fiecare orâ bunâ de lucru, la cooperativa agrlcolâ „înainte"- 
Poiana Mare, județul Dolj, se însâmînțeazâ porumbul pe ultimele suprafețe 

Foto : Ion Teodor

CRONICA SAPTĂMlNII-i
internă și internațională

Marele forum
democratic al femeilor

Viața social-politică a țării a cu
noscut, în săptămina care se încheie, 
un eveniment de o mare însemnătate : 
Conferința națională a femeilor care, 
atit prin pregătirea ei. marcată de 
adunările și conferințele de dări de 
seamă și alegeri ale comisiilor de 
femei, cit și prin întreaga sa desfă
șurare, a reliefat una din marile cu
ceriri ale orinduirii noastre — de
plina egalitate și aportul important 
al femeilor Ia edificarea noii orin- 
duiri sociale, la accelerarea progre
sului societății noastre.

Cuvintarea rostită cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat înalta prețuire de care se 
bucură femeile în România socialis
tă, aprecierea deosebită față de mun
ca lor rodnică în cele mai diverse 
sfere ale producției materiale, ale 
activității științifice si culturale, ale 
formării si educării tinerei genera
ții. Și-au găsit o amplă fundamenta
re orientarea principală a partidului 
nostru privitoare la creșterea conti
nuă a rolului femeilor în întreaga 
viață social-economică, sporirea 
preocupării pentru asigurarea con
dițiilor prielnice unei și mai largi 
afirmări a energiei, spiritului gospo
dăresc și potențialului lor creator.

în acest sens, umanismul revolu
ționar propriu 
cialiste s-a 
in conturarea 
rul general al .
samblu de măsuri vizind, deopotrivă, 
ușurarea muncii femeilor in produc
ție și in propria lor gospodărie, ceea 
ce Ie va permite să-și îndeplinească 
In mai bune condiții atit îndatoririle 
profesionale, obștești, rit și cele care 
le revin în familie, în creșterea și 
educarea copiilor.

Se cuvine remarcată, totodată, pre
cizarea clară a direcțiilor primordia
le spre care vor trebui orientate ac
țiunile organelor de partid și de stat. 
O deosebită însemnătate are subli
nierea referitoare la necesitatea de 
a se acționa cu mai multă con
secventă pentru promovarea unui nu
măr sporit de femei in funcții de 
conducere, corespunzător experienței, 
pregătirii profesionale, politico-ideo- 
logice și aptitudinilor acestora, com- 
bătîndu-se cu vigoare orice manifes
tări retrograde de subapreciere a ca
pacității femeilor.

Caldul elogiu adus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu priceperii, muncii 
harnice, pline de elan si abnegație a 
femeilor pentru înfăptuirea politicii 
partidului s-a îmbinat cu exprimarea 
încrederii ferme că. în condițiile ca
drului instituțional democratic cre
at, milioanele de femei de Ia 
orașe și sate vor contribui în 
măsură sporită la rodnicia eforturi
lor întregului popor pentru accele
rarea progresului României socialiste.

Amploarea întrecerii
în întâmpinarea zilei 

de 1 Mai

orinduirii noastre so- 
reflectat concludent 

de către secreta- 
partidului a unui an-

Săptămina ce se încheie a fost ca
racterizată de o intensă activitate 
creatoare în toate sferele vieții eco
nomice. în perspectiva apropierii 
marii sărbători muncitorești a lui 1 
Mai. întrecerea socialistă a cunoscut 
o puternică intensificare, noi si noi 
colective din întreprinderi raportînd 
rezultate remarcabile în livrarea Ia 
timp a tuturor produselor planifica
te. își găsește expresie ta aceasta 
hotărîrea cu care oamenii muncii au 
trecut la transpunerea în viață a mă
surilor- stabilite de 
P.C.R. din martie, 
producția netă și 
constituie indicatorii 
vității economice. Aceasta presupune, 
după cum se știe, o schimbare radi
cală a concepției despre organizarea 
și desfășurarea producției, a întregii 
strategii de realizare a planului. Fap
tul că, de la Începutul celui de-al 
doilea semestru rezultatele fiecă
rei unități economice urmează să 
fie apreciate in funcție de realizarea 
producției fizice, a producției nete, 
impune de pe acum acțiuni sistema
tice care să asigure crearea tuturor 
condițiilor necesare acestei transfor
mări calitative prin valorificarea de
plină a tuturor rezervelor interne — 
utilizarea intensivă a capacități
lor de producție, reducerea sim
țitoare a cheltuielilor materiale de 
producție, creșterea productivității 
muncii, întărirea disciplinei în mun
că, respectarea strictă a normelor 
de calitate.

plenara C.C. al 
potrivit cărora 
producția fizică 
de bază ai acti-

Tudor OlARU 
Petre STANCESCU

(Continuare în pag. * V-a)
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NOI EXPRESII ALE AOEZMI UNANIME FATA DE REZULTATELE BOGATE 
ALE VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN S. II. A.

Milioanele de țărani cooperatori, a- 
semenea întregului popor, au urmă
rit cu admirație și înaltă mîndrie 
patriotică recenta dumneavoastră vi
zită întreprinsă, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Statele 
Unite ale Americii — se arată în te
legrama adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu de 
CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE 
A COOPERATIVELOR AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE. Misiunea de mare 
însemnătate politică pe care ați în
deplinit-o cu atîta strălucire a ridi
cat la noi cote prestigiul de care se 
bucură România pe toate meridiane
le globului, politica internă și ex
ternă a Partidului Comunist Român, 
a statului nostru socialist, influența 
sa în rezolvarea marilor probleme 
cu care se confruntă omenirea in 
epoca contemporană. Exprimind și 
cu acest prilej adeziunea totală a 
țărănimii la politica internă și exter
nă a partidului și statului, Consiliul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție vă asigură, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că va acționa neobosit 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
materiale și umane în vederea în
făptuirii exemplare a sarcinilor ce 
revin agriculturii cooperatiste din 
planul național unic pe acest an, 
sporind astfel contribuția țărănimii 
la progresul și prosperitatea Româ
niei socialiste.

în bilanțul bogat al vizitei între
prinse de dumneavoastră, in docu
mentele semnate cu această ocazie 
își găsește reflectare faptul că, da
torită realizărilor remarcabile în po
litica internă, România este astăzi 
un partener economic privit cu in
teres de statele cu cel mai înalt grad 
de dezvoltare economico-industrială, 
iar marile sale proiecte și obiective 
de viitor oferă un cîmp larg de coo
perare reciproc avantajoasă cu a- 
ceste state — se arată în telegrama 
adresată de Consiliul de conducere 
al MINISTERULUI CONSTRUCȚII
LOR INDUSTRIALE.

însuflețiți de înaltul dumneavoas
tră exemplu de slujire cu abnegație 
și pasiune revoluționară a interese
lor poporului, a cauzei socialismului 
și păcii, comuniștii, toți oamenii mun
cii din Ministerul Construcțiilor In
dustriale sînt hotărîți să muncească 
cu dăruire, să facă totul pentru în
făptuirea obiectivelor Congresului al 
Xl-lea și ale Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român, a in
dicațiilor dumneavoastră, stimat și 
iubit conducător, pentru ridicarea pa
triei noastre pe culmile înalte, ale 
progresului și prosperității, ale so
cialismului și comunismului.

Folosim acest prilej pentru a da 
glas sentimentelor de mîndrie pa
triotică ce ne animă peptru modul, 
strălucit in care ați prezentat po
porul nostru cu ocazia' vizitei 'în Ă- 
merica și ne exprimăm întreaga a- 
deziune, acordul deplin față de re
zultatele convorbirilor la nivel înalt, 
fată de declarația comună, ca și de 
tot ce ați întreprins în timpul im
portantei vizite în Statele Unite, în 
slujba intereselor tării, ale cauzei 
păcii și cooperării — se arată în te
legrama adresată de oamenii muncii 
de la COMBINATUL SIDERURGIC 
HUNEDOARA.

Siderurgiștii hunedoreni vă asigu
ră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vor folosi întreaga lor 
capacitate și voință muncitorească 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor trasate de Conferința Naționa
lă a partidului, că vor munci din 
răsputeri pentru îndeplinirea în mod 
exemplar a angajamentelor asumate 
în chemarea pe care am lansat-o la 
începutul acestui an. în vederea de
pășirii prevederilor planului pe 1978 
și realizarea cotei-părți a producției 
suplimentare ce ne revine din ca
drul cincinalului afirmării revoluției 
tehnico-știintifice.

Ne exprimăm deplinul acord șî 
întreaga admirație față de modul 
strălucit în care ați reliefat în fața 
poporului american și a întregii ome
niri poziția principială și contribu
ția României, a dumneavoastră per
sonal, față de problemele complexe 
ale contemporaneității, sugerînd so
luții și modalități clare și realiste de 
rezolvare a acestora, se spune în te
legrama Consiliului de conducere al 
MINISTERULUI ENERGIEI ELEC
TRICE.
' Oamenii muncii din cadrul ministe
rului nostru au trăit momente de 
vibrantă mîndrie patriotică, luînd 
cunoștință de numeroasele dovezi de 
stimă și apreciere ale poporului a- 
merican față de milenara și bogata 
istorie a poporului nostru, față de 
minunatele realizări în edificarea 
orînduirii noastre socialiste, față de 
personalitatea dumneavoastră, ee-și 
pune amprenta hotăritoare în tot ce 
s-a realizat in România socialistă, 
țară care se afirmă puternic în viața 
internațională.

în convorbirile oficiale deosebit de 
fructuoase, in numeroasele întîlniri 
cu personalități de frunte ale vieții 
politice, economice, culturale și știin
țifice din ’S.U.A. ați reprezentat, ca 
întotdeauna, cu strălucire interesele 
poporului român, hotărît șă-și fău
rească destinul comunist în condițiile 
păcii și securității depline, fără inge
rințe din partea nimănui, ați afirmat 
poziția fermă, principială a partidului 
și statului nostru în cele mai comple
xe probleme ale lumii contemporane 
— se arată în telegrama lucrătorilor 
din COMITETUL DE STAT AL PLA
NIFICĂRII.

Călăuziți de strălucitul dumnea
voastră exemplu de luptă și dăruire 
comunistă, ne angajăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
'transpunem in viată indicațiile pe 
care ni le-ati dat. hotărîrile adoptate 
de partid pentru perfecționarea acti
vității de planificare, a mecanismului 
economico-financiar.

Colectivul de muncă al ÎN
TREPRINDERII DE CONFECȚII 
ȘI TRICOTAJE — BUCUREȘTI, ală
turi de întregul nostru popor, își 
exprimă profunda adeziune și pre
țuire față de rezultatele deosebite 
ale vizitei dumneavoastră, tovarășe 
secretar general al partidului, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Statele Unite ale Americii. vizită 
care a constituit o nouă și puterni
că dovadă a prestigiului și înaltei 
aprecieri de care se bucură țara 
noastră pe meridianele lumii.

Vă sintem recunoscători pentru 
modul excepțional în care ați acțio
nat. în spiritul dezvoltării colaboră
rii dintre poporul român și poporul 
american, pentru modul in care ați 

făcut să se înțeleagă de către cetă
țenii americani, de către personali
tățile politice ale acestei țări, pozi
ția noastră justă în problemele ex
tinderii colaborării economice, poli
tice și cultural-științifice, în proble
mele umanitare, ca și în soluționa
rea pe cale pașnică a diferendelor 
dintre state.

împreună eu întregul nostru popor, 
animați de vjbrante sentimente de 
mîndrie patriotică, de caldă bucurie 
și emoție pentru înălțătoarele mo
mente ne care ni le-au prilejuit re
centa dumneavoastră vizită. mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. vă 
exprimăm, în numele oamenilor de 
literatură și artă, al lucrătorilor Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, al întregului front cultural, a- 
deziunea deplină și profunda satis
facție față de rezultatele remarcabile 
obținute în această strălucită solie 
de pace și colaborară internațională 
— se arată în telegrama CONSILIU
LUI CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SO
CIALISTE.

Vizita pe care ați întreprins-o este 
încă o dovadă strălucită a marii 
dumneavoastră autorități în viața in
ternațională. a activității excepționa
le pe care o desfășurat! în soluțio
narea problemelor complexe ale con
temporaneității.

Perspectivele largi deschise priiji 
vizita dumneavoastră relațiilor ro- 
mâno-americane, pe multiple pla
nuri. inclusiv în domeniul schimbu
rilor culturale, reflectind grăitor 
transformarea țării noastre lntr-un 
partener apreciat, cu un rol impor

• „Vizita a demonstrat încă o dată înaltul prestigiu de care se bucură România 
pe plan internațional, justețea politicii externe a partidului și statului nostru, 
elaborată sub directa dumneavoastră îndrumare."

• „0 misiune istorică de edificare a unor punți trainice spre colaborarea cu alte 
națiuni".

• „Este o mare mîndrie pentru întreaga noastră națiune de a vă avea in fruntea 
partidului și statului pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, care 
ați făcut ca România socialistă să fie cunoscută și apreciată pe toate 
meridianele lumii."

tant pe arena Internațională, consti
tuie și pentru noi, cei care activăm 
pe frontul culturii socialiste, un im
bold de a contribui cit mai eficient, 
prin activitatea noastră, la afirma
rea valorilor spirituale românești 
peste hotare, la creșterea continuă a 
prestigiului României socialiste în 
întreaga lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din INSTITUTUL CENTRAL DE 
FIZICA, alături de întregul nostru 
popor, au urmărit cu deosebit inte
res, atenție și emoție vizita în
treprinsă de dumneavoastră, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Statele Unite ale Americii. Știm că 
această vizită s-a încheiat cu deose
bit succes din punct de vedere al 
raporturilor bilaterale între Româ
nia și S.U.A. Gindurile și sen
timentele noastre, izvorîte din a- 
cest nou act de afirmare șî crește
re a prestigiului patriei socialiste, se 
unifică intr-o singură dorință — a- 
ceea ca națiunea noastră să aibă 
mulți ani fericirea de a vă avea 
drept cirmaci pe drumul făuririi co
munismului pe pămîntul României.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii și întregul personal din 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎN- 
VAȚAMÎNTULUI își exprimă ade
ziunea deplină și profunda satisfac
ție față de rezultatele vizitei pe care 
ați întreprins-o recent, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Statele Unite ale Ame
ricii.

în inimile noastre au produs o vie 
emoție și adîncă vibrație patriotică 
aprecierile pe care reprezentanții cei 
mai de seamă ai națiunii americane 
le-au exprimat la adresa dumnea
voastră, a țării noastre și a poporu
lui român, la activitatea de excep
țională importanță pe care o depu
neți pentru soluționarea problemelor 
cu care este confruntată în prezent 
omenirea, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune. însuflețiți 
de înaltul dumneavoastră exemplu 

’de slujire cu abnegație și pasiune 
revoluționară a intereselor națiunii 
noastre socialiste, a cauzei pro
gresului și păcii in lume, toți lucră
torii din domeniul învățămîntului se 
angajează solemn să-și îndeplinească 
în mod exemplar sarcinile ce le re
vin.

Oamenii muncii care lsi desfășoară 
activitatea în domeniul stiintei si teh
nologiei salută cu profund respect, cu 
admirație si mîndrie patriotică, stră
lucita acțiune politică pe care ati des
fășurat-o. mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceausescu. în Statele 
Unite ale Americii, în numele Româ
niei socialiste, spre folosul popoarelor 
român si american, al tuturor po
poarelor lumii iubitoare de pace, 
demnitate, libertate și independență 
națională — se arată In telegrama 
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU 
ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE.

Participăm cu emoție și bucurie la 
momentele.- din ce în ce ma! frecven
te. în care oameni de stat si națiuni 
întregi dau expresie admirației ne 
care o nutresc fată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. cel ce exprimați cu forța unei 
personalități de excepție vocația ro
mânilor de pace si colaborare cu toa
te popoarele lumii.

Afirm îndu-ne satisfacția față de 
rezultatele vizitei pe care ați între
prins-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Statele Unite ale Ame
ricii, ne angajăm să facem totul pen- 

tau a spori contribuția științei si teh
nologiei naționale la progresul si în
florirea patriei, la consolidarea in 
lume a prestigiului unei Românii li
bere si independente, vatră generoa
să pentru toți fiii ei. de orice neam., 
uniți de conștiința responsabilă a tre
cutului. de eforturile roditoare ale 
prezentului si de convingerea nestră
mutată în strălucitul nostru viitor co
munist.

Colectivul de oameni ai muncii din 
ÎNTREPRINDEREA DE STRUNGURI 
TÎRGOVIȘTE își exprimă în telegra
ma adresată sentimentele de înaltă 
stimă și recunoștință pentru rezulta
tele pozitive ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu în Statele Unite ale Ame
ricii.

Întilnirile româno-americane la 
nivel inalt — se arată în telegramă 
— au scos în evidență prestigiul deo
sebit de care vă bucurați, precum și 
politica constructivă, de pace și co
laborare internațională a țării noastre. 
Pentru tot ceea ce faceți în fruntea 
partidului și statului nostru ca na
țiunea să prospere continuu, vă asi
gurăm. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. de hotărîrea 
fermă a harnicului nostru colectiv de 
a-si pune întreaga sa capacitate sub 
îndrumarea permanentă a organiza
ției de partid. în realizarea sarcinilor 
de plan, precum si a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XI-lea șî 
Conferinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român. Vom fi alături de 
dumneavoastră, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. și îm
preună cu întregul popor vom face 

totul ca națiunea noastră să se ridice 
pe cele mai înalte culmi ale civili
zației si progresului.

Subliniindu-se importanta vizitei în
treprinse în S.U.A., în telegrama adre
sată de colectivul de oameni ai mun
cii din MINISTERUL INDUSTRIEI 
UȘOARE se spune : Primirea care v-a 
fost făcută în Statele Unite este încă 
o dovadă grăitoare a stimei, respectu
lui și considerației de care vă bucu
rați atît dumneavoastră, personalita
te marcantă a vieții politice interna
ționale, cit și tovarășa Elena 
Ceaușescu, savantă de renume, acti
vist neobosit pe tărîm politico-social.

Exprimindu-ne deplina adeziune 
fată de Declarația comună, precum si 
față de documentele și înțelegerile 
încheiate, vă încredințăm, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toti 
comuniștii și ceilalți oameni ai mun
cii din Ministerul Industriei Ușoare 
vor munci neobosit pentru a răspun
de preocupărilor dumneavoastră de a 
asigura țării noastre un loc de frun
te în rândurile națiunilor lumii, rea- 
lizînd sarcinile că ne revin din Pro
gramul suplimentar, aducindu-ne ast
fel contribuția la înflorirea pe mai 
departe a scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.

Exprimindu-și satisfacția fată de 
rezultatele rodnice ale vizitei de 
stat în S.U.A., eveniment remarcabil 
al relațiilor româno-americane. con
tribuție de seamă la cauza păcii ,si 
înțelegerii între ponoare. oamer>fi 
muncii din TRIBUNALUL SUPREM 
subliniază în telegrama lor: Rezul
tatele acestei vizite confirmă consec
venta. principialitatea si dinamismul 
cu care partidul și statul nostru, sub 
înteleapta dumneavoastră conducere, 
promovează politica de colaborare 
activă cu toate țările lumii, indife
rent de orînduirea lor socială, pe te
meiul. mereu afirmat, al respectării 
principiilor egalității în drepturi intre 
toate statele, renunțării la forță si 
la amenințarea cu forța, neames
tecului în treburile interne, drep
tului fiecărei națiuni de a-și hotărî 
propriul destin.

Prin remarcabilele rezultate obți
nute. prin perspectivele ne care le 
deschide consolidării colaborării paș
nice intre poporul român si poporul 
american, vizita pe care ati făcut-o 
în Statele Unite ale Americii se în
scrie ca o pagină memorabilă în acti
vitatea desfășurată de România în 
domeniul politicii externe elaborată 
din inițiativa și sub conducerea dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, si constituie totodată 
un eveniment proeminent al vieții in
ternaționale contemporane — se spu
ne. în telegrama UNIUNII COMPO
ZITORILOR.

Pătrunși pînă în adîncul inimii de 
dragoste, admirație si recunoștință 
pentru fermitatea. înțelepciunea și 
clarviziunea cu care conduceți patria 
noastră pe drumul ascendent al edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate, vă asigurăm, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. de 
întreaga noastră adeziune la politica 
internă si externă a partidului și sta
tului nostru, de hotărîrea noastră ne
țărmurită de a milita pentru îmbo
gățirea culturii românești cu noi o- 
pere muzicale Înflăcărate, inspirate, 
demne de măreața epocă pe care o 
trăim.

Comuniștii, întregul colectiv de oa
meni ai muncii al ÎNTREPRINDERII 
„ELECTROMUREȘ" din Tirgu-Mu
res. români, maghiari si de alte 
naționalități, alături de toti cetățenii 

patriei noastre, au urmărit cu deose
bită bucurie si mîndrie patriotică 
modul fructuos in care a decurs vi
zita pe care ați efectuat-o în Statele 
Unite ale Americii. manifestările de 
prietenie cu care ati1 fost înconjurat 
— se spune în telegrama colectivu
lui acestei unități.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
întreprinderea noastră, ne dedicăm 
întreaga activitate spre realizarea 
marilor teluri atît de clar si prec's 
exprimate în documentele Conferinței 
Naționale a partidului, fiind alături 
de dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, in tot ceea ce întreprindeți 
spre fericirea poporului și înflorirea 
patriei noastre socialiste.

Stima, respectul și adinca prețuire 
cu care ați fost intimpinat pe tot 
parcursul vizitei în S.U.A., manifes
tările pline de căldură și considera
ție cu care v-a înconjurat poporul 
american au confirmat încă o dată 
prestigiul imens de care se bucură 
țara noastră în lume, personalitatea 
dumneavoastră proeminentă, de stră
lucit conducător de stat, neobosit 
militant revoluționar, luptător perse
verent pentru democratizarea vieții 
internaționale și pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mal drepte — 
se spune In telegrama oamenilor 
muncii din MINISTERUL ECONO
MIEI FORESTIERE ȘI MATERIA
LELOR DE CONSTRUCȚII.

In Inimile și conștiința noastră au 
răsunat cu puternică vibrație sufle
tească aprecierile atît de frumoase 
și întru totul reale făcute de Jimmy 
Carter la adresa înaltului său oaspe
te, a contribuției excepționale pe 

care o aduceți la îmbunătățirea re
lațiilor de prietenie și colaborare în
tre popoare, la instaurarea climatu
lui de încredere și înțelegere între 
state.

Urmînd exemplul dumneavoastră 
strălucit de dragoste, și devotament 
față de partid și popor, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că vom . depune toate eforturile 
pentru îndeplinirea Programului 
partidului și a hotăririlor Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

Comuniștii si ceilalți oameni ai 
muncii din MINISTERUL FINANȚE
LOR au urmărit cu profundă emoție 
si legitimă mindrie patriotică noua 
și strălucita afirmare a politicii ex
terne românești în cursul recentei 
dumneavoastră vizite. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Statele 
Unite ale Americii.

Ne manifestăm, șl pe această cale, 
adeziunea noastră deplină fată de 
remarcabilele rezultate cu care s-a în
cheiat vizita dumneavoastră în S.U.A. 
Ele corespund întru totul intereselor 
fundamentale ale poporului nostru 
de propășire și prosperitate, repre
zintă p nouă manifestare a prestigiu
lui României socialiste în lume, o 
nouă si remarcabilă contribuție ro
mânească la cauza întăririi păcii, co
laborării și cooperării internaționale.

Colectivul de oameni al muncii 
al ÎNTREPRINDERII DE UTI
LAJ CHIMIC DIN GAEȘTI, JU
DEȚUL DÎMBOVIȚA — se spune in 
telegrama transmisă de la această 
unitate — vă exprimă, cu prilejul în
toarcerii din vizita făcută în Statele 
Unite ale Americii. gindurile si sen
timentele noastre de totală adeziune, 
de adincă bucurie și mindrie patrio
tică pentru rezultatele remarcabile în 
domeniul cooperării economice, in
dustriale si tehnice, al întăririi și ex
tinderii schimburilor cultural-știinti- 
fice bazate pe respectarea strictă a 
principiilor Independenței și suvera
nității naționale, ale egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, reglementării pe cale pașnică 
a diferendelor între state și promo
vării păcii și securității internațio
nale, progresului economic și social.

Activitatea neobosită. întilnirile si 
convorbirile multiple, bilanțul rodnic 
al numeroaselor contacte la cel mai 
inalt nivel ilustrează. încă o dată, in 
fata opiniei publice mondiale, per
sonalitatea dumneavoastră de eminent 
om politic si conducător care îsi con
sacră întreaga energie si capacitate 
pentru binele si fericirea poporului 
român, reliefează contribuția valoroa
să la solutionarea problemelor com
plexe ale contemporaneității, pentru 
o lume mai dreaptă sl mai bună ne 
planeta noastră.

împreună cu întregul nostru ponor, 
comuniștii si toti oamenii muncii 
din metalurgie au urmărit cu vie sa
tisfacție si natriotică mîndrie vizita 
întreprinsă de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Statele Unite ale Ame
ricii — se spune în telegrama Con
siliului de conducere al MINISTERU
LUI INDUSTRIEI METALURGICE.

Mîndrl de rezultatele strălucite’ ale 
acestei solii de pace si prietenie, ne 
exprimăm deplina încredere si ade
ziune fată de politica internă si ex
ternă a partidului si statului nostru 
Si asigurăm conducerea de partid si 
de stat, pe dumneavoastră personal, 
că vom mobiliza toate forțele ma
teriale și ’umane pentru realizarea 
integrală a sarcinilor ce ne revin. 

aducindu-ne astfel contribuția la asi
gurarea mai devreme a unui inalt 
nivel de viată materială si spirituală 
a întregii națiuni.

Comuniștii, toți lucrătorii din MI
NISTERUL MINELOR. PETROLU
LUI ȘI GEOLOGIEI au urmărit cu 
viu interes, dragoste fierbinte si pro
fundă satisfacție vizita ne care dum
neavoastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. ati întreprins-o în 
Statele Unite ale Americii. Manifestă
rile de prietenie, stimă sl considera
ție cu care ati fost intimpinat pre
tutindeni au constituit pentru noi pu
ternice expresii ale prestigiului de 
care se bucură tara noastră în întrea
ga lume. Aceasta este o nouă si eloc
ventă dovadă a realismului politicii 
externe a partidului si statului nostru, 
a contribuției dumneavoastră Perso
nale la cauza generală a bunei În
țelegeri si conlucrării internaționale.

Ne angajăm să depunem toate e- 
forturile, întreaga pricepere si putere 
de muncă in vederea aducerii la în
deplinire a sarcinilor ce ne revin din 
documentele Congresului al XI-lea si 
ale Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român.

Cu adîncă emoție, ne exprimăm șl 
cu acest prilej, mult stimate tovară
șe secretar general, fericirea si re
cunoștința de a vă avea in fruntea 
partidului și statului pe dumneavoas
tră, cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, conducător înțelept al desti
nelor României socialiste spre culmi 
nemaiîntilnite ale afirmării năzuin
țelor milenare ale neamului româ

nesc de dreptate, pace si bună înțe
legere în lume — se spune în tele
grama adresată de MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI TELECO
MUNICAȚIILOR.

Strălucitele aprecieri pe care le-ați 
cules în Statele Unite ale Americii, 
ca pretutindeni în lume, unde ați 
purtat cu cinste și înaltă răspundere 
solia României socialiste, ne face să 
simțim și mai mult mîndria că sin
tem români, că facem parte din acest 
harnic și talentat popor, care sub 
conducerea dumneavoastră îndepli
nește neabătut Programul aprobat de 
Congresul al XI-lea al partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii din transporturi și telecomunica
ții vor acționa și de acum înainte cu 
înaltă responsabilitate comunistă, cu 
pasiune și dăruire, ca un detașament 
disciplinat, pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de Conferința Naționa
lă a partidului, a hotăririlor Plena
rei C.C. al P.C.R., din 22-23 martie 
1978 privind perfectionarea conduce
rii și planificării economico-financia- 
re. pentru aplicarea neabătută a in
dicațiilor dumneavoastră privind 
îmbunătățirea permanentă a activită
ții în transporturi si telecomunicații.

Alături de toți oamenii muncii, șl 
noi, cei care lucrăm în sectorul sa
nitar, am urmărit cu adîncă satis
facție și mîndrie patriotică desfășu
rarea vizitei, modul excepțional în 
care ați acționat pentru dezvoltarea 
colaborării între poporul român și 
cel american, fermitatea cu care ați 
reafirmat principiile politicii interne 
și externe ale partidului și statului 
nostru, pozițiile clare ale țării noas
tre în marile probleme ale contem
poraneității — se spune în telegrama 
trimisă de Consiliul de conducere al 
MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII.

Sîntem mîndrl de înaltul prestigiu 
de care vă bucurați în lumea de azi, 
de lupta neînfricată pe care o des
fășurata pentru interesele păcii ge
nerale,. luptă care v-a impus cu cea 
mai mare autoritate ca remarcabil 
om politic și revoluționar al lumii 
contemporane.

Colectivul de oameni ai muncii din 
cadrul SOCIETĂȚII MIXTE ROM 
CONTROL DATĂ a urmărit cu viu 
interes si profundă satisfacție noua 
dumneavoastră vizită în Statele Unite 
ale Americii. care continuă in mod 
fructuos întilnirile precedente la ni
velul cel mai înalt româno-americane. 
înscriindu-se ca un important eveni
ment politic international, ca un mo
ment cu ample rezonante în dez
voltarea relațiilor pe multiple planuri 
dintre România si S.U.A. Rezultatele 
vizitei relevă consecventa și dinamis
mul cu care tara noastră promovea
ză o politică de colaborare activă si 
rodnică cu toate statele, indiferent 
de orînduirea socială, mărime, grad 
de dezvoltare, reflectă magistral rolul 
dumneavoastră de promotor al unei 
politici în măsură să asigure partici
parea tuturor țărilor — mari, mici si 
mijlocii — la soluționarea probleme
lor vitale cu care se confruntă ome
nirea de azi.

Oamenii muncii din cadrul Socie
tății mixte româno-americane Rom 
Control Data, exprimindu-și 61 _ cu 
acest prilej sentimentele de adîncă 
recunoștință și aleasă prețuire fată 
de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. se angajează să 
realizeze produse ale tehnicii de cal
cul la nivelul cel mai înalt, răspun- 

zind astfel condițiilor minunate de 
lucru create de partid, aducîndu-și 
contribuția la continua prosperitate 
a patriei.

Rezultatele vizitei dumneavoastră 
în S.U.A. reprezintă încă o expre
sie strălucită a clarviziunii și înaltei 
principialități cu care acționați pen
tru realizarea unor relații de înțe
legere, prețuire și colaborare, pe 
toate planurile. între popoarele lu
mii, pentru asigurarea păcii și secu
rității internaționale — se subliniază 
în telegrama Consiliului de conducere 
al MINISTERULUI JUSTIȚIEI.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, 
aprobarea noastră totală fată de po
litica internă și internațională a 
partidului și statului nostru, admi
rația față de fermitatea cu care mi
litați pentru promovarea intereselor 
poporului român, pentru dreptul sacru 
al popoarelor de a-și hotărî singure 
destinele și pentru așezarea relații
lor dintre state pe principiile drep
tului și echității internaționale.

întregul colectiv de oameni ai 
muncii din ÎNTREPRINDEREA DE 
MAȘINI-UNELTE ȘI AGREGATE 
BUCUREȘTI a trăit, alături de în
treaga națiune, momente de înălță
toare mîndrie patriotică, urmărind 
vizita de, pace, prietenie și colabora
re pe care ati desfășurat-o in S.U.A.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră personal, noi. comuniștii din 
întreprinderea de masini-unelte si 
agregate București, întregul colectiv 
de oameni ai muncii, ne angajăm ca 
prin folosirea integrală a energiei și 
capacității creatoare să ne depășim 

angajamentele asumate, să contri
buim activ la înfăptuirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, la 
ridicarea României în rindul țărilor 
dezvoltate ale lumii.

La întoarcerea dumneavoastră în 
tară ne îndeplinim o înaltă datorie 
partinică și patriotică exprimînd în
treaga noastră adeziune, acordul de
plin față de rezultatele convorbirilor, 
lată de Declarația comună, ca și fată 
de tot ceea ce ati întreprins în timpul 
acestei misiuni istorice, deschizătoa
re de trainice punți spre alte na
țiuni. contribuție de preț la dezvol
tarea relațiilor economice reciproc 
avantajoase cu state care au atins 
un grad înalt de dezvoltare tehnico- 
industrială — se spune in telegrama 
oamenilor muncii din MINISTERUL 
APROVIZIONĂRII.

în același timp, gindurile noasțre 
se Îndreaptă cu nețărmurită dragos
te si profundă recunoștință către to
varășa Elena Ceaușescu pentru ac
tivitatea prestigioasă desfășurată în 
Statele Unite ale Americii — contri
buție. strălucită la afirmarea știin
ței românești pe plan mondial.

Vă rugăm să primita, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
angajamentul nostru solemn că vom 
acționa cu hotărîre pentru aplicarea 
consecventă în viată a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, pe deplin Convinși că 
aceasta răspunde în cel mai înalt 
grad năzuințelor poporului nostru de 
progres, pace Si înțelegere între po
poare.

în telegrama adresată de ACADE
MIA MILITARĂ se spune : Comu
niștii. întregul personal al Academiei 
militare, asemenea tuturor oameni
lor muncii, vedem în activitatea pro
digioasă, multilaterală desfășurată 
de dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în timpul vizitei de stat 
în S.U.A. o nouă și strălucită afir
mare a principialității și înaltul spi
rit de. responsabilitate cu care mi
litați, în fruntea partidului și statu
lui, pentru ridicarea pe trepte tot 
mai înalte a prestigiului României 
socialiste in lume, contribuția con
structivă pe care dumneavoastră o 
aduceți la solutionarea marilor și 
complexelor probleme ale contempo
raneității, ale vieții internaționale 
actuale.

Folosim acest prilej pentru a vă 
asigura că întregul personal al Aca
demiei militare va sluji și in viitor 
cu credință și devotament patria, 
poporul și partidul, va acționa cu 
toată fermitatea pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și exter
ne, profund științifice, a partidului și 
statului nostru.

în telegrama adresată de COMAN
DAMENTUL AVIAȚIEI MILITARE 
se spune. între altele : Marele interes 
pe care l-a suscitat această vizită in 
rindul opiniei publice din Statele 
Unite, cit și in alte țări ale lumii, 
constituie o nouă expresie a politicii 
consecvente de pace și colaborare 
internațională a României cu toate 
statele, reprezintă dovada aprecierii 
excepționalelor dumneavoastră cali
tăți puse in slujba cauzei nobile a 
fericirii și bunăstării poporului ro
mân, a libertății și independenței na
țiunii noastre, a edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Aviatorii militari văd în afirmarea 
României pe plan mondial, in înaltul 
prestigiu internațional dobîndit coro
larul activității pe care o desfășurata 
în fruntea țării ca arhitect al politi
cii interne și externe a partidului și 

statului, politică care Îmbină organic 
interesele vitale ale poporului român 
cu idealurile de pace, prosperitate și 
progres ale întregii omeniri.

Forța ideilor dumneavoastră no
vatoare, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, își găsește un cîmp larg 
de afirmare în promovarea neabătută 
de relații noi între state.

Artiștii plastici, alături de întregul 
nostru popor, au urmărit cu îndrep
tățită mîndrie și deplină satisfacție 
modul magistral în care s-a desfă
șurat vizita de stat pe care ati e- 
fectuat-o dumneavoastră, tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Statele Unite ale Ame
ricii — se arată in telegrama adresa
tă de UNIUNEA ARTIȘTILOR PLAS
TICI. S-a evidențiat încă o dată 
personalitatea dumneavoastră de 
eminent om politic, de încercat și 
clarvăzător conducător, de neobosit 
militant revoluționar în promovarea 
noilor relatai dintre statele lumii, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

Exprimindu-ne și cu acest prilej, 
tovarășe secretar general, întreaga 
noastră adeziune la politica internă 
și extemă a partidului și statului, 
vă asigurăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru ca arta noastră 
plastică să-și aducă contribuția la 
măreața operă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. asigurindu-vă totodată de cel mai 
înalt respect și prețuire pentru tot 
ceea ce faceți spre binele țării, cul
turii și artei românești.

Ne-au umplut inimile de bucurie 
rezultatele convorbirilor purtate cu 
președintele Carter și cu diferiți re
prezentanți de seamă ai vieții eco
nomice șî sociale din S.U.A., prilej 
cu. care au fost demonstrate, incă o 
dată. întregii lumi, înaltele principii 
ale politicii interne și externe ale 
statului nostru, dorința de pace și 
dreptate intre națiuni, de egalitate 
si respect reciproc, de afirmare neîn
grădită a tuturor popoarelor pe ca
lea progresului și civilizației con
temporane — se spune în telegrama 
trimisă de Consiliul de conducere al 
MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI 
INDUSTRIEI ALIMENTARE.

Exprimînd Încă o dată deplina a- 
deziune fată de rezultatele vizitei 
dumneavoastră în S.U.A., vă asigu
răm și cu acest prilej, mult stimate 
tovarășe secretar general, că vom 
munci și pe viitor cu pasiune și elan 
revoluționar pentru mobilizarea oa
menilor muncii din agricultură și in
dustria alimentară Ia realizarea ma
rilor sarcini trasate de Congresul 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

în telegrama CONSILIULUI ZIA
RIȘTILOR se arată : împreună cu 
întreaga țară dăm glas sentimente
lor de profundă satisfacție și de vi
brantă mîndrie națională pentru 
noua și‘Strălucita afirmare a presti
giului României socialiste în lume, 
cu prilejul vizitei întreprinse de 
dumneavoastră, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Statele U- 
nite ale Americii.

înaltele dumneavoastră virtuți și 
calități de om politic, magistral în
vederate in descifrarea proceselor șl 
tendințelor majore ale evoluției vie
ții internaționale contemporane, în 
acțiunea permanent constructivă de 
afirmare a cauzelor celor mai înain
tate ale omenirii v-au impus, in con
știința popoarelor, ca proeminentă 
personalitate politică a epocii noas
tre, militant consecvent pentru afir
marea noilor principii ale relațiilor 
internaționale, pentru edificarea unei 
noi ordini economice și politice, pen
tru triumful idealurilor de libertate si 
independență națională, pentru pacea, 
bunăstarea și progresul tuturor națiu
nilor lumii.

Exprimindu-ne deplina adeziune 
față de politica înțeleaptă și clarvă
zătoare pe care o desfășurata in 
fruntea partidului și statului nostru, 
ne angajăm față de dumneavoastră, 
față de partid, față de întregul po
por că vom milita, prin scrisul nos
tru, prin tot ceea ce întreprindem, 
cu pasiune, energie și dăruire revo
luționară, pentru ridicarea societății 
românești pe noi culmi de civilizație 
și progres, pentru creșterea continuă 
a prestigiului jn lume al scumpei 
noastre patrii.

Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, colectivul ÎN
TREPRINDERII CONSTRUCTOA
RE DE MAȘINI AGRICOLE ..SEMĂ
NĂTOAREA" trăiește împreună cu 
întregul nostru popor momente de 
înaltă satisfacție si mindrie patrioti
că pentru rezultatele deosebite ale 
vizitei pe care ati întreprins-o in 
Statele Unite ale Americii. Prin dia
logul la nivel înalt ce I-ati purtat, 
prin convorbirile avute cu oficialități 
americane ati arătat incă o dată lumii 
întregi fermitatea și consecventa 
partidului și statului nostru in pro
movarea păcii și colaborării reciproc 
avantajoase, egalității între toate sta
tele lumii, indiferent de mărime sau 
orinduire social-politică.

Vă asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general, că vom acționa si in 
viitor, neabătut, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din . Programul elaborat de cel de 
al XI-lea Congres și din hotărîrile 
Conferinței Naționale a partidului, 
sporindu-ne contribuția la ridicarea 
gradului de mecanizare a lucrărilor 
agricole, prin realizarea de noi ma
șini și utilaje de calitate și cu para
metri tehnico-funcționali la nivelul 
tehnicii mondiale.

★
Au mai trimis telegrame Comitetu

lui Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, diferite alte insti
tuții centrale, comitete de partid și 
comitete executive ale consiliilor 
populare municipale, orășenești și 
comunale, colective de oameni ai 
muncii din industrie, agricultură și 
alte domenii de activitate, precum și 
un mare număr de cetățeni de pe 
întreg cuprinsul patriei. Exprimînd 
deplina adeziune fată de rezultatele 
bogate ale vizitei efectuate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa ’ Elena Ceaușescu. in
S.U.A., telegramele dau, totodată, 
glas hotărîrii oamenilor muncii din 
tara noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
de a munci fără preget în vederea 
înfăptuirii hotăririlor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului. !
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Conferinței
Dragi tovarășe,

împreună cu întregul popor, slntem contempo
rane si părtașe active la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate în România si a viito
rului său comunist. Trăim zile de muncă eroică si 
entuziastă, cînd realizarea luminoaselor țeluri în
scrise în Programul partidului, a hotărîrilor adop
tate de Congresul al XI-lea și Conferința Națională 
ale partidului a devenit cauza generală a tuturor 
celor ce muncesc din patria noastră, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului popor, care acționea
ză într-o deplină unitate, sub conducerea clarvăză
toare a Partidului Comunist Român. Sintem mîndre 
că tot ceea ce se făurește în Republica Socialistă 
România încorporează în mod organic munca plină 
de abnegație, de dăruire si pasiune a tuturor fe
meilor de Ia orașe si sate, participante active la 
întreaga viată economică si social-politică a tării.

întrunite în Conferința națională, reprezentantele 
milioanelor de femei — muncitoare, țărance, inte
lectuale. casnice, fără deosebire de naționalitate — 
au dezbătut, intr-un spirit de înaltă responsabilitate 
și exigență comunistă, probleme esențiale ale 
vieții și muncii lor și au stabilit măsuri menite să 
ducă la creșterea continuă a rolului femeilor în 
viata economică, politică si socială a patriei.

Participantele la conferință au primit cu vie 
satisfacție caldele aprecieri rostite la adresa 
muncii femeilor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, in cuvintarea 
sa de excepțională importanță teoretică și prac
tică pentru perfecționarea neîncetată a proce
sului de participare a femeilor la opera de con
strucție socialistă a țării, pentru îmbunătățirea 
activității mișcării de femei și vă cheamă să 
acționați cu hotărire, împreună cu toți oamenii 
muncii, pentru înfăptuirea neabătută a politicii 
interne și externe a partidului și statului, pentru 
ridicarea patriei noastre pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației socialiste și comuniste.

Dind glas slmțămintelor de gratitudine ale tu
turor femeilor patriei. Conferința națională a 
femeilor din Republica Socialistă România ex
primă tovarășului Nicolae Ceaușescu profunda 
lor recunoștință și înalta prețuire pentru preocu
parea neobosită cu care militează, în toate îm
prejurările, pentru creșterea participării femeilor 
la întreaga viață a țării șl afirmarea lor în con
ducerea societății, pentru continua îmbunătățire 
a condițiilor de muncă șl de viață, întărirea 
familiei, ocrotirea mamei și copilului.

CONFERINȚA NAȚIONALA ADRESEAZĂ 
FEMEILOR DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PA
TRIEI VIBRANTA CHEMARE DE A-ȘI CON
SACRA TOATE FORȚELE, ÎNTREAGA PRICE
PERE ÎN VASTA ACTIVITATE DESFĂȘURATA 
DE ÎNTREGUL POPOR PENTRU REALIZA
REA ISTORICELOR HOTARÎRI ALE CONGRE
SULUI AL XI-LEA ȘI ALE CONFERINȚEI NA
ȚIONALE ALE PARTIDULUI, A PROGRAMU
LUI SUPLIMENTAR DE DEZVOLTARE ECO- 
NOMICO-SOCIALA A ȚĂRII PÎNA în 1980.

CHEMAREA
naționale a femeilor din Republica Socialistă România

Muncitoare, tehniciene și
inginere!

Esențial pentru realizarea sarcinilor complexe, 
mobilizatoare, care stau în fata poporului nostru în 
etapa actuală, este lupta pentru o nouă calitate.

Aduceți-vă contribuția la traducerea in viată 
a măsurilor de excepțională însemnătate adop
tate de Plenara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din 22—23 martie 1978. 
privind perfectionarea conducerii si planificării 
economico-financiare. pentru întărirea autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii. Puneți in 
slujba acestei cerințe primordiale întreaga putere 
și capacitate de muncă, intreaga creativitate 
tehnică.

Acționați cu fermitate pentru valorificarea efi
cientă a mijloacelor și resurselor materiale ; puneți 
în valoare spiritul vostru gospodăresc pentru înlătu
rarea risipei, pentru realizarea exemplară a sarci
nilor de plan ! îndepliniți-vă exemplar angajamen
tele asumate în întrecerea socialistă, luptați pentru 
ridicarea necontenită a productivității muncii și a 
calității produselor, pentru respectarea parametrilor 
tehnici și de muncă, pentru sporirea eficienței eco
nomice ! Acționați pentru formarea acelui climat 
de muncă în care fiecare să-și îndeplinească exem
plar și la înalte cote calitative sarcinile de produc
ție ; contribuiți la crearea unei puternice și exi
gente opinii de masă împotriva oricăror neajun
suri, pentru întărirea spiritului de răspundere și 
ordine.

Femei care lucrați In domeniul producției bu
nurilor de larg consum, planul cincinal și pro
gramele speciale adoptate de Conferința Națio
nală a partidului prevăd creșteri menite să răs
pundă Ia un nivel tot mai înalt eerințelor popu
lației. Acționați pentru îndeplinirea tuturor mă
surilor luate in vederea unei bune organizări a 
producției și a muncii, pentru ridicarea calității 
tuturor produselor și diversificarea corespunză
toare a sortimentelor in scopul satisfacerii in 
condiții superioare a nevoilor de consum, în 
continuă creștere, ale populației.

Femei de pe ogoarele
patriei!

Țărance, tehniciene, inginere, îmbogățiți-vă 
continuu cunoștințele profesionale pentru a fi 
capabile să aplicați pe ogoare agrotehnica îna
intată, să conduceți mașinile și utilajele agri
cole, să folosiți la înalt nivel știința și tehno
logia, spre a smulge ogoarelor recolte tot mai 
bogate.

Acordați o atenție deosebită folosirii raționale a 
fondului funciar, sporirii recoltelor, a efectivelor de 
animale, luptați pentru realizarea unor producții 
superioare celor planificate. Acționați cu hotărire 
pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor 
agricole de stat, a cooperativelor agricole de pro
ducție, pentru perfecționarea organizării producției 
și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, pentru 
asigurarea rentabilității economice a tuturor unită
ților agricole.

Puneți în valoare hărnicia voastră, răspunde
rea și perseverența, spre a determina o nouă 

atitudine față de muncă, față de realizarea șl de
pășirea sarcinilor de plan, un climat de deplină 
angajare in organizarea judicioasă a muncii, in 
efectuarea unor lucrări de calitate, astfel incit 
saltul de la cantitate la calitate să se producă 
și în agricultură.

Fiți exemplu în muncă, în apărarea și sporirea 
avuției obștești, în instaurarea unor relații tovără
șești, de echitate și întrajutorare comunistă. Con
tribuiți cu răspundere civică la așezarea întregii 
vieți a satelor noastre pe temeiurile bunăstării și 
civilizației socialiste.

Lucrătoare din comerț, fe
mei din sectoarele de pres
tări servicii către populație!

Exercitați cu competență, cinste și corectitu
dine sarcinile pe care vi le-a încredințat socie
tatea, contribuiți la satisfacerea in cele mai bune 
condiții a cerințelor populației, la realizarea 
obiectivelor stabilite de partid in domeniul creș
terii nivelului de trai al oamenilor muncii.

Dovediți atenție, amabilitate, interes pentru cerin
țele cetățenilor. în toată activitatea voastră promo
vați și apărați legalitatea, normele de conduită ale 
societății noastre ! Luptați împotriva birocratismu
lui și delăsării, a necinstei, a tendinței de căpătu
ială, a abuzului, împotriva risipei și lipsei de or
dine în mînuirea bunurilor obștești ! Promovați 
frumosul, faceți operă de educație estetică, fiți ade- 
vărați sfătuitori competenți ai cetățenilor.

Femei care munciți în do
meniul apărării sănătății!

Intensificați activitatea voastră nobilă pusă in 
slujba apărării sănătății semenilor, înfăptuiți cu 
răspundere și competență sporite, cu pasiune 
profesională, cu omenie orientările partidului 
privind imbunătățirea asistenței sanitare și ocro
tirii sănătății poporului !

Folosiți judicios baza materială modernă creată 
de stat pentru realizarea măsurilor de apărare a să
nătății populației, a familiei, a mamei și copilului, 
pentru eradicarea diferitelor maladii. Desfășurați o 
neîntreruptă muncă de educație sanitară în rîndu- 
rile populației !

Femei care activați în în-
vățămînt, știință, cultură și
artă!

Educatoare, învățătoare șl profesoare, formați 
tinăra generație in spiritul dragostei față de 
muncă, față de valorile create prin muncă, dați 
țării oameni de nădejde, bine instruiți și edu
cați, cu o înaltă conștiință morală, patrioți în
flăcărați, revoluționari dirji.

Pregătițl-i de mici pentru meserie, pentru viață, 
învățați-i să prețuiască efortul, să-și clădească des
tinul prin muncă cinstită, să devină constructori 
vrednici ai. societății socialiste și comuniste.

Militați pentru impulsionarea botărită a acti
vității de cercetare științifică și inginerie tehno
logică, pentru apropierea continuă a cercetării și 
proiectării de producție, pentru realizarea de noi 
materiale, de noi mașini și utilaje, a unei inalte 
productivități și reducerea continuă a consumu
rilor de materii prime și energie.

Femei din domeniul culturii șl artei, contribu
iți la îmbogățirea culturii și artei naționale, 
răspundeți necontenit nesecatei dorințe de cu
noaștere și dragoste pentru frumos a poporului. 

Contribuiți prin creația voastră la desfășurarea 
Festivalului național „Cîntarea României". Zugră
viți faptele de muncă ale omului nou, constructor 
al socialismului, înfățișați marile noastre realizări 
in propășirea patriei, îmbogățiți prin creația voas
tră tezaurul culturii naționale și universale. Scrieți 
pentru omul de azi și de -mîine, militați pentru 
umanism, pentru comunism, pentru înțelegere in
tre popoare.

Solii și mame!
îndepliniți-vă cu mîndrie și răspundere nobila 

misiune de a da viață, a crește și educa generațiile 
,de azi și de mîine ale patriei !

Vegheați la consolidarea familiei, la întărirea 
răspunderii ei pentru menținerea tinereții po
porului, pentru îndeplinirea îndatoririlor fami
liale și sociale de către toți membrii familiei. 
Educați copiii voștri — care sînt și copiii țării 
— in cultul muncii, al dragostei nețărmurite 
față de patria noastră socialistă, al devotamen
tului și recunoștinței profunde față de partid 
și popor !

Creșteți noile generații In spiritul păcii, 
prieteniei și înțelegerii între popoare. Fiți în fa
miliile voastre exemple de abnegație in muncă, 
de cinste și virtute, de Închinare a întregii vieți 
slujirii poporului și patriei, cauzei socialismu
lui și comunismului 1

Activiste ale mișcării de
femei!

Conferința națională vă adresează chemarea 
de a aduce o contribuție sporită la dezvoltarea

Femei din orașele și satele țării!
Vă adresăm înflăcărată chemare de a face totul spre a vă spori contribuția la dezvoltarea 

economlco-soclală a patriei, de a munci cu abnegație pentru dezvoltarea mal rapidă a forțelor de 
producție, pentru perfecționarea relațiilor sociale, a organizării șl conducerii tuturor sectoarelor 
de activitate, pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului nostru, al cărei țel su
prem este creșterea bunăstării materiale șl spirituale a omului, progresul întregii națiuni. Răspun
deți prin inalte fapte de muncă și de viață vibrantului apel pe care ni l-a adresat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, de la tribuna Conferinței naționale a femeilor.

Conferința națională a femeilor asigură partidul, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul cel 
mal Iubit al poporului, că milioanele de femei din patria noastră — românce, maghiare, ger
mane șl de alte naționalități — nu vor precupeți nici un efort spre a fi la înălțimea rolului șl 
răspunderilor ce le-au fost conferite de partid șl de stat in etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate șl înaintării României spre comunism.

conștiinței socialiste, cetățenești a maselor de 
femei, a spiritului lor combativ, revoluționar, la 
îmbogățirea orizontului lor politico-ideologic și 
cultural-științil'ic, la promovarea principiilor 
eticii și echității socialiste !

Mobilizați masele de femei din orașe și sate să 
participe mai activ la munca de înfrumusețare și 
bună gospodărire a localităților, la acțiunea de eco
nomisire a energiei electrice și combustibilului, la 
lupta împotriva risipei și dezordinii ! îndrumați fe
meile din echipele de control al oamenilor muncii 
să vegheze cu întreaga autoritate și răspundere la 
gospodărirea cu înaltă eficiență a mijloacelor, din 
ce în ce mai mari, pe care statul le alocă pentru 
satisfacerea nevoilor materiale și spirituale ale po
porului. Faceți-vă un titlu de mîndrie din a con
tribui la buna funcționare și gospodărire a unități
lor de ocrotire a mamei și copilului !

Cultivați și imbogățiți tradițiile morale șl ar
tistice valoroase, fiți purtătoare ale tezaurului 
de nestemate al artei noastre populare !

Exprimind adeziunea deplină a milioanelor de 
femei de pe Întregul cuprins al patriei față de 
politica externă a partidului și statului, față de 
contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, la 
creșterea rolului și prestigiului patriei noastre 
in rîndul națiunilor lumii, Conferința națională 
vă cheamă să militați neabătut și pe viitor pen
tru înfăptuirea politicii de întărire a indepen
denței și suveranității naționale, de pace și 
prietenie intre popoare, de dezvoltare a colabo
rării pe baza deplinei egalități în drepturi, res
pectului reciproc, a neamestecului în treburile 
interne.

In spiritul politicii partidului și statului nos
tru, Consiliul Național al Femeilor va acționa 
cu hotărire pentru Întărirea legăturilor de soli
daritate și prietenie cu toate organizațiile na
ționale șl internaționale de femei din intreaga 
lume care luptă împotriva asupririi, pentru 
drepturile femeii, pentru libertăți democratice, 
pentru o lume mai bună șl mai dreaptă, pentru 
progres social, pace și un viitor fericit copiilor 
lumii. Femeile din țara noastră sînt chemate 
să sprijine, pe plan mondial, unirea tuturor or
ganizațiilor, a maselor largi de femei spre a 
asigura realizarea unei lumi In care popoarele 
să se dezvolte libere, să aibă acces nestingherit 
la cuceririle științei și culturii, in care fiecare 
națiune să ducă o viață demnă și liberă In 
patria sa.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A FEMEILOR
In cuvlntul său, muncitoarea Sil

via PanCill a re^eva‘ rezultatele 
bune obținute în unitatea unde lu
crează (întreprinderea de rulmenți 
din Alexandria, județul Teleorman), 
— pe linia utilizării cu un randament 
superior a capacităților de producție, 
a diversificării și creșterii calității 
produselor și a subliniat satisfacția 
deosebită cu care au fost primite re
centele măsuri de excepțională în
semnătate, inițiate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și adoptate de 
Plenara Comitetului Central al parti
dului, privind perfecționarea meca
nismului planificării și conducerii e- 
conomico-financiare, sporirea atri
buțiilor colectivelor muncitorești în 
gospodărirea chibzuită a avuției na
ționale.

în continuare, vorbitoarea s-a refe
rit la activitatea comisiei de femei, 
evidențiind contribuția ei la gospo
dărirea cit mai judicioasă a mate
riilor prime, materialelor și resurse
lor energetice, creșterea productivi
tății muncii, asimilarea în fabricație 
a unor produse cit mai complexe ca 
tehnicitate, precum și la ridicarea 
nivelului de pregătire profesională, 
întărirea ordinii si disciplinei în pro
ducție.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe care am ascultat-o cu 
deosebită emoție, reprezintă pentru 
noi un îndreptar politic de o excep
țională claritate și profunzime, un 
îndemn de a ridica mai sus ștacheta 
calității întregii noastre munci, in
clusiv a activității comisiei de fe
mei, la nivelul exigențelor formulate 
de conducerea partidului.

Paralel cu preocuparea pentru mo
bilizarea femeilor la muncă, pentru 
antrenarea lor la acțiunile politico- 
sociale și cultural-educative, inițiate 
de comisiile de femei — a arătat 
Maria Neciu, președinta c ap. 
și a Comitetului femeilor din comu
na Devesel, județul Mehedinți — o 
atenție deosebită a fost acordată de 
către Comitetul comunal de partid, 
de conducerile celor 4 cooperative a- 
gricole promovării femeilor care au 
dovedit calități de buni organizatori 
ai proceselor de producție. în pre
zent, în consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole de producție, 
în conducerea unor ferme, în condu
cerile organizațiilor de partid, de 
masă si obștești si în rezerva de ca
dre, sînt cuprinse zeci de femei care 
dovedesc o bună pregătire politică si 
profesională, o tinută etică corespun
zătoare.

Privită în mod critic șl autocritic 
șl ținînd seama de posibilitățile exis
tente, activitatea desfășurată de co
misiile de femei și rezultatele obți
nute nu pot fi mulțumitoare. Avem 
în vedere, îndeosebi, necesitatea ca 
comisiile de femei să acționeze mai 
energic pentru ca toate femeile, toată 
suflarea satului, așa cum ne-a indi
cat tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
se alăture eforturilor generale pen
tru realizarea muncilor agricole la 
tinp.

Tovarășa Aurora Stavrache, 
lnstector școlar general la Inspec- 
toraul școlar iudetean Vrancea. a 
exprmat, în numele femeilor care 
trăiee și muncesc pe aceste me
leagul, adeziunea totală la politica 
interni. si externă a partidului, sti
ma si recunoștința fată de secreta
rul geieral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent om po
litic. a cărui viață și activitate re
prezintă un înalt exemplu de dă
ruire și evotament revoluționar pen
tru cauz socialismului, a înfloririi 
patriei sțialiste. Sintem mîndre. a 
spus vorltoarea. că măsurile luate 
pe planul politicii internaționale de 

partidul si statul nostru pentru a- 
dîncirea colaborării cu țările socia
liste, cu țările in curs de dezvolta
re. cu celelalte state, pentru o nouă 
ordine politică și economică in lume, 
pentru dezarmare și securitate, au 
contribuit hotărâtor — așa cum o 
dovedește și recenta vizită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu si a tova
rășei Elena Ceaușescu în Statele 
Unite ale Americii — la creșterea 
prestigiului internațional al Româ
niei socialiste.

în continuare, vorbitoarea a subli
niat dezvoltarea continuă a rețelei de 
învățămînt în județul Vrancea, re
zultatele bune dobîndite în orien
tarea mai fermă a școlii, a slujitori
lor săi, în pregătirea tinerilor pen
tru muncă și viață. Vorbitoarea a făcut 
apoi unele propuneri privind extinde
rea programului de supraveghere și e- 
ducare a elevilor pe durata în care 
părinții se află la muncă, în toate 
școlile gimnaziale începînd cu clase
le 1—4, luarea unor măsuri concre
te de îndrumare mai atentă a copii
lor proveniți din familiile dezorga
nizate. Ea a propus Ministerului E- 
ducațlei și învățămîntului să ana
lizeze posibilitatea de. a oferi, femei
lor în special, prilejul de a-și com
pleta studiile prin învățămîntul fără 
frecventă și la clasele a 9-a și a 
10-a, întrucît învățămîntul general 
este acum de 10 ani ; în prezent se 
asigură aceasta numai pînă la cla
sele. 8, urmînd ca în continuare să 
urmeze la seral.

După ce a exprimat simțăminte
le de adîncă recunoștință ale femei
lor din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului pentru tot ceea ce s-a reali
zat și se realizează în această zonă, 
din inițiativa și la indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de muncă și 
de viață ale minerilor și ale familii
lor lor, tovarășa Maria Brăniș- 
160 nU, Pre?edinta Comitetului mu
nicipal Petroșani al femeilor, a spus : 
Cu deosebită bucurie au fost primite 
măsurile stabilite de conducerea 
partidului și statului privind con
struirea suplimentară. în acest cin
cinal. a unor obiective industriale 
prin care se vor crea aproape 6 000 
de locuri noi de muncă ce vor fi o- 
cupate de femei. în numele fe
meilor din Valea Jiului, vă rog să-mi 
permiteți să exprim mulțumiri con
ducerii partidului și statului nostru, 
secretarului general al partidului, 
pentru grija statornică fată de creș
terea nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii. în care 
vedem reflectarea directă a umanis
mului socialist revoluționar ce ca
racterizează întreaga politică a parti
dului nostru. în centrul căreia se află 
omul cu problemele sale. în viata fa
miliilor de mineri se resimt pu
ternic creșterea suplimentară a re
tribuției. majorarea alocației de stat 
pentru copii, ajutorarea mamelor cu 
multi copii, reducerea săptămînii de 
lucru, creșterea numărului de locuri 
în cămine, creșe și grădinițe.

în continuare vorbitoarea a pre
zentat activitatea mișcării de femei 
din Valea Jiului pentru înfăptuirea 
orientărilor programatice ale parti
dului cu privire Ia creșterea necon
tenită a contribuției femeilor la via
ta economică, politică și socială a 
tării. Cele 50 000 de femei din Valea 
Jiului — a spus ea — îsi fac un 
titlu de mîndrie din rezultatele ce 
le-au obținut în înfrumusețarea lo
calităților. in amenajarea locurilor de 
joacă și odihnă pentru copii, în în
treținerea parcurilor și zonelor verzi.

Ca delegată a femeilor române șl 
maghiare din județul Harghita, in
destructibil înfrățite în muncă și 

Idealuri, a spus ModarOSZ Ell- 
SabCta secre*ar cu probleme so
ciale al Comitetului județean P.C.R. 
Harghita, doresc să exprim deplina 
adeziune la politica înțeleaptă, clar
văzătoare a partidului, gîndurile și 
sentimentele cele mai sincere și mul
țumirile noastre pentru grija părin
tească de care ne bucurăm din partea 
conducerii de partid și de stat, per
sonal a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Dezvoltarea economică șl socială a 
județului Harghita este un exemplu 
strălucit al modului de rezolvare în 
România socialistă a problemei na
ționale, care nu poate fi just înțe
leasă decît în contextul politicii ge
nerale a partidului nostru comunist 
și, totodată, un exemplu elocvent al 
climatului de prietenie și frăție în 
care poporul român a conviețuit, prin 
timp, cu naționalitățile conlocuitoare 
ce trăiesc pe meleagurile patriei 
noastre.

Vorbind aceeași limbă, a muncii și 
vieții înfrățite, femeile din Harghita 
se bucură din plin de roadele înțe
lepte! politici a partidului, care asi

Din cuvlntul participantelor la dezbateri

gură posibilitatea afirmării lor ple
nare în întreaga viată politică, eco
nomică și socială a județului și a 
țării.

După ce a prezentat pe larg dez
voltarea pe care a luat-o în ultimii 
ani economia județului, vorbitoarea 
a arătat că roadele politicii de in
vestiții se reflectă și în faptul că, a- 
cum, în județ 38 la sută din totalul 
personalului muncitor îl formează 
femeile.

Creșterea numărului de femei în 
activitatea productivă — a spus ea — 
sporirea gradului de calificare și a 
competenței lor au determinat pro
movarea femeilor în diferite funcții 
de conducere, în organele colective 
ale unităților economico-sociale și in 
organizațiile de masă și obștești.

Situîndu-se în primele rînduri în 
activitatea de producție, femeile se 
preocupă cu răspundere sporită și de 
creșterea și educarea tinerei genera
ții, a copiilor, în spiritul dragostei 
față de patrie, partid și popor, față 
de muncă și învățătură.

în cuvîntul său, tovarășa AXBIlid 
DumitriU sec^e 'a întreprin
derea piscicolă din Sf. Gheorghe, ju
dețul Tulcea, a spus : îndeplinesc 
mandatul încredințat de femeile din 
cel mai tînăr pămint al țării — Del
ta Dunării — pentru a exprima în 
numele lor cele mai alese gînduri, 
statornică dragoste și profundă recu
noștință față de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru tot ce se făurește 
în tara noastră pentru om, pentru 
satisfacerea cerințelor de viață ale 
celor ce muncesc.

în continuare, vorbitoarea a arătat 
că localitatea Sfîntu Gheorghe se nu
mără printre comunele care cunosc 
în această etapă o importantă dezvol
tare economico-socială. Particinînd 
cu hărnicie si competentă. îm
preună cu toți oamenii muncii, la 
dezvoltarea economico-socială a lo
calității, femeile din Sfîntu Gheor
ghe se bucură azi de măsuri luate 
pentru creșterea nivelului material 
și spiritual al întregului popor, ma
terializate prin sporirea veniturilor 
familiilor, prin crearea unor condiții 
bune pentru instrucția și educația 
copiilor lor, pentru asistența sanitară, 

prin introducerea electrificării șl ca
nalizării, printr-o mai bună aprovi
zionare, semne ale unui trai mai ci
vilizat.

Scotînd în evidență necesitatea in
tensificării activităților cultural-ar- 
tistice în comună, vorbitoarea a spus 
în încheiere : Dorim să primim mai 
multe formații artistice — de amatori 
și profesioniști — care să dea spec
tacole atît în comună, cît și la punc
tele de lucru ale pescarilor. Multă 
bucurie ne-ar face vizitele, în număr 
mai mare, ale tovarășilor artiști, scri
itori din Capitală.

Luînd cuvlntul, , tovarășa AnO 
Mureșan, vicepreședinte al 
U.N.C.A.P., a spus : Iml Îndeplinesc 
mandatul de onoare de a exprima 
sentimentele și gîndurile de profund 
respect șl de vie recunoștință pe care 
milioanele de femei de la sate le 
poartă statornic secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și stimatei și 
iubitei tovarășe Elena Ceaușescu. 
Prin grija partidului, femeile de pe 

întreg cuprinsul patriei se bucură 
astăzi, mai mult ca oricînd, de toate 
condițiile pentru afirmarea deplină a 
personalității și demnității lor uma
ne, pentru participarea activă, cu 
drepturi egale, la conducerea și edi
ficarea noii societăți.

în unitățile agricole cooperatiste, 
unde femeile reprezintă forța de 
muncă de bază, ele și-au adus și își 
aduc o contribuție esențială la rezul
tatele obținute in sporirea producției 
agricole și consolidarea economico- 
organizatorică a cooperativelor, la 
conducerea treburilor obștești. As
tăzi, cooperatoarele sînt o prezență 
activă în organele de partid și ale 
puterii de stat și, bineînțeles, în or
ganele de conducere colectivă din 
agricultură. Informez conferința că, 
acționîndu-se în spiritul indicațiilor 
conducerii partidului, au fost pro
movate în organele colective de con
ducere ale cooperativelor agricole, 
asociațiilor economice intercoopera- 
tiste și uniunilor cooperatiste circa 
48 000 femei, ceea ce reprezintă a- 
proape 34 la sută din totalul mem
brilor aleși în aceste organe. Tot
odată, "350 femei dețin funcția de 
președinte de C.A.P., circa 4 700 — 
de inginer-șef sau șef de subunitate 
de producție, iar 26 000 femei sînt 
șefe de echipă.

în continuare, vorbitoarea a pre
zentat un amplu tablou al transfor
mărilor înnoitoare care au avut loc 
în viața satelor patriei, a relevat sar
cinile importante pe care le au de 
îndeplinit toți lucrătorii ogoarelor, 
femeile din mediul rural, uniunile 
cooperatiste.

Am ascultat cu atenție — a spus 
apoi vorbitoarea — criticile îndrep
tățite făcute de secretarul gene
ral al partidului cu privire la pro
movarea femeilor. în lumina indica
țiilor date, în acest forum de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom 
acționa cu mai multă perseverență 
pentru promovarea femeilor în or
ganele colective de conducere, pro
porțional cu aportul lor în producție, 
vom depune, totodată, eforturi susți
nute pentru îmbunătățirea, în conti
nuare, a condițiilor de muncă și de 
viață ale acestora.

Vă rog să-mi permiteți să exprim 
aprobarea noastră deplină față de 

documentele supuse dezbaterii, care 
încorporează contribuția femeilor din 
patria noastră la înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XI-lea si de Conferința Națională ale 
partidului — a spus tovarășa A1116* 
lia Pintilie, țărancă din comuna 
necooperativizată Vintilă-Vodă, ju
dețul Buzău.

Vin dintr-o comună necooperativi- 
zată din zona colinară a Buzăului, 
unde există condiții bune și tradiții 
In creșterea vitelor. Primii doi ani ai 
actualului cincinal au însemnat și 
pentru noi o perioadă de muncă 
rodnică.

Ca urmare a inițiativei Comitetu
lui comunal al femeilor, am reluat 
o străveche îndeletnicire a femeilor 
din comună — albinăritul și creș
terea viermilor de mătase. •

în programul de dezvoltare al co
munei s-a aflat crearea unei unități 
de industrializare a fructelor. Ea este 
gata și dă de lucru la peste 100 de 
femei. în timpul sezonului. Ne gin- 
dim să extindem și munca la do
miciliu pentru produse de artizanat.

căci eonsătencele mele au mîinl de 
aur și știu să facă lucruri de toată 
frumusețea.

în încheiere, vorbitoarea a pre
zentat pe larg participarea femeilor 
la acțiunile de înfrumusețare a co
munei, la cele organizate de căminul 
cultural, subliniind că. în spiritul cu- 
vintării tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
al documentelor conferinței, activita
tea comisiei de femei din comună 
trebuie intensificată și adaptată noi
lor cerințe.

Indiferent de locul unde muncim 
și de naționalitatea căreia îi apar
ținem, a spus tovarășa HedwiQO 
Hientz, de la întreprinderea comer
cială de mărfuri lndustriale-Sibiu, ne 
simțim participante la măreața ope
ră transformatoare pe care o con
duce Partidul Comunist Român, al 
cărei scop este bunăstarea • si feri
cirea omului.

Pe meleagurile sibiene trăiesc șl 
muncesc împreună românce, germa
ne. maghiare, luptînd pentru același 
tel — înflorirea patriei noastre, 
România socialistă.

Ca lucrătoare în comerț. vorbi
toarea a prezentat cîteva dintre pre
ocupările celor care activează în 
acest sector, arătînd că mai sînt însă 
multe direcții îri care nu s-a acțio
nat întotdeauna operativ. De ase
menea, ea a cerut sprijinul mi
nisterului de resort si Ministerului 
Sănătății pentru înființarea unor ca
binete de specialitate în sectorul co
merț. mai ales că lucrătorilor din a- 
limentatia publică li se cer foarte des 
examene medicale, starea sănătății 
lor fiind și o problemă de igienă pu
blică.

în încheiere, a spus: Sînt vii în 
memorie îndemnurile atît de fru
moase. atît de omenești, adresate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la Plena
ra comună a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană, ca oamenii ce trăiesc pe 
acest pămint de sute de ani împreu
nă să facă totul pentru a se apro
pia și mai mult unii de alții. De fapt 
așa se și întîmplă în viata de toate 
zilele, muncind cot la cot și bucu- 
rindu-ne în aceeași măsură de roa
dele strădaniilor noastre comune. Aș 

dori să asigur conducerea partidului 
si statului că femeile sibiene îsi vor 
educa copiii în spiritul respectului 
fată de om. indiferent de naționali
tate, în spiritul prieteniei și frăției, 
al dragostei față de scumpa noastră 
patrie. Republica Socialistă România.

Tinăra generație, organizația sa 
revoluționară apreciază in mod deo
sebit rolul mișcării femeilor din țara 
noastră, al femeilor înseși, si îndeo
sebi al mamelor, în creșterea și 
educarea tineretului, în formarea lui 
pentru muncă și viață, in înrădăci
narea, încă de la cea mai fragedă 
vîrstă, a idealurilor dragostei de pa
trie. ale cultului muncii si echității, 
a spus tovarășa |oanO BrOtU, se_ 
cretar al C.C. al U.T.C.

Pentru fetele din patria noastră, 
activitatea multilaterală a tovarășei 
Elena Ceaușescu constituie un exem
plu de neobosită muncă creatoare pe 
plan profesional, științific și politic, 
ca soție și mamă. In numele milioa
nelor de tinere și tineri ai patriei 
noastre, să exprimăm sincere mul
țumiri tovarășei Elena Ceausescu 
pentru exemplul pe care-1 dă tinerei 
generații, pentru grija pe care o ma
nifestă pentru formarea sa multilate
rală pentru muncă si viată.

In continuare, vorbitoarea a înfăți
șat statornica preocupare a U.T.C. de 
a situa în centrul activității celor 
peste 3 milioane de membri ai săi in
dicațiile secretarului general al parti
dului de a situa în centrul preocu
părilor tineretului din sfera produc
ției materiale grija pentru calitatea 
producției, pentru perfecționarea con
tinuă a calificării profesionale, edu
carea tinerei generații pentru muncă 
și viață.

Referindu-se apoi la grija pentru 
promovarea în munci de răspundere 
a tinerelor fete, vorbitoarea a spus : 
In ultimii ani a sporit ponderea fe
telor in organele de conducere ale 
Uniunii Tineretului Comunist de la 
toate nivelurile, în prezent ele repre- 
zentînd peste 46 la sută din membrii 
comitetelor si birourilor organizațiilor 
U.T.C. Ca primi secretari și secre
tare ale comitetelor municipale și 
orășenești activează peste 180 utecis- 
te. Din Comitetul Central al U.T.C. 
fac parte 135 fete, reprezentind 44 la 
sută din total.

Vorbitoarea a arătat că în activi
tatea de pregătire și selecționare a 
cadrelor din rindul fetelor se mențin 
încă numeroase lacune. Alături dealți 
factori educativi — a spus vorbitoa
rea — organele și organizațiile U.T.C. 
au acționat în vederea pregătirii tine
relor fete pentru viața de familie, pen
tru educarea lor sanitară și estetico- 
gospodărească, prin forme cum sint 
„Sfatul tinerilor căsătoriți", „Sfatul 
omeniei", „Familia — prima școală a 
educației patriotice", „Educația sani
tară și sănătatea tinerelor fete", dar 
și în acest domeniu este necesară 
insă o îmbunătățire substanțială a 
muncii noastre.

Folosim acest prilej — a spus în 
încheiere tovarășa Ioana Bratu — 
pentru a mulțumi din inimă condu
cerii partidului, mult stimatului nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deosebită, 
părintească cu care se ocupă de asi
gurarea celor mai bune condiții de 
muncă și viață tineretului, de for
marea sa comunistă și participarea 
tot mai activă la munca creatoare a 
întregului popor, la conducerea so
cietății noastre.

Referindu-se la rezultatele ^ținu
te în domeniul său de eraSfeate- dr. 
Lucia LâpușneaniftW# p- 
recția sanitară județeana’Cmăți, a 
spus: Este semnificativ faptul că 
proiectul Legii privind asigurarea să
nătății populației, dezbătut și aprobat 

în cadrul unei ședințe a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
pune un deosebit accent pe creșterea 
natalității, îmbunătățirea ocrotirii 
mamei, copilului și tineretului, lăr
girea și intensificarea acțiunilor me
dicale preventive, întărirea igienei 
publice, sporirea gradului de cultură 
sanitară a populației.

Realizarea în anul 1977 a unul indi
cator de natalitate de 23,2 la mia de 
locuitori, ca și a unui spor natural 
al populației de 15,2 la mia de locui
tori, paralel cu scăderea mortalității 
la 7,4 la mie. situează Galatiul printre 
primele județe din tară. Acești indi
catori au putut fi atinși si datorită 
colaborării permanente a circumscrip
țiilor sanitare cu comisiile de femei.

In vederea îmbunătățirii în conti
nuare a indicatorilor demografici, 
astfel ca în 1990 populația României 
să ajungă la cel puțin 25 de milioane 
de locuitori, cifră înscrisă în Progra
mul partidului, în județul nostru au 
fost intensificate acțiunile educative 
sanitare.

Creatoare de viață, femeile sînt 
profund interesate ca în lume să 
domnească liniștea și înțelegerea în
tre popoare. Din adîncul inimii, ne 
exprimăm adeziunea la politica ex
ternă a partidului și statului nostru, 
pusă în slujba cauzei păcii și colabo
rării internaționale, politică al cărei 
promotor neobosit este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Drepturile egale ale femeilor cu 
bărbații în toate sferele vieții eco
nomice, politice și sociale, însoțite 
constant de asigurarea deplinei lor 
manifestări, au creat condiții neîn- 
tîlnite în trecut pentru participarea 
plenară a acestora la întreaga operă 
de dezvoltare și înflorire a României 
socialiste — a spus în cuvîntul său 
Emilia Sonea, p^dinta comi
tetului municipal București al fe
meilor.

Deplin conștiente sî mîndre în ace
lași timp de noul rol si loc pe care 
îl ocupă femeile în această gran
dioasă operă din tara noastră, 
se cuvine să subliniem contribu
ția inestimabilă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului. cel mai strălucit si înflăcărat 
exponent al intereselor poporului 
român, si să-i exprimăm din tot su
fletul profunda noastră recunoștință, 
însoțită de înalta stimă si prețuire 
nemărginită.

Este o îndatorire de cinste si de 
mare bucurie pentru mine de a pu
tea exprima, de la această tribună, 
în numele maselor de femei din 
Capitala tării, marea admirație, 
deosebita stimă si aleasa prețuire pe 
care le nutrim fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care, prin laborioasa si presti
gioasa sa activitate pe tărîmul vieții 
politice și științifice, interne si Inter
nationale. prin înaltele sale calitătî 
de om. soție și mamă, constituie un 
exceptional si minunat exemplu de 
urmat pentru milioanele de femei din 
patria noastră.

Ieri am ascultat cu adîncă emo
ție expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cadrul conferinței 
noastre si am retinut cu mare bucu
rie si satisfacție frumoasele apre
cieri și caldele felicitări pentru con
tribuția pe care o aduc femeile din 
toate domeniile de activitate la tra
ducerea în viată a politicii Partidului 
Comunist Român. 11 asigurăm pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că vom 
face totul pentru a răspunde prin 
fapte încrederii Pe care conducerea 
partidului nostru o are fată de capa
citatea și priceperea milioanelor de 
femei din patria noastră.
(Continuare in pag. a IV-*)

• -•



PAGINA 4 SClNTEIA — duminică 23 aprilie 1978

LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A FEMEILOR
(Urmare din pag. a HI-a)

in euvintui său, Antonie Du- 
mitrU muncitoare la întreprinde
rea „Electroputere" — Craiova, a 
înfățișat propunerile muncitoarelor 
pentru a ține pasul cu tot ce e nou, 
pentru a-și însuși meserii tot mai 
complexe. Exceptînd un procent 
foarte mic, toate femeile din între
prindere sînt cuprinse in diferite 
cursuri, In funcție de pregătirea lor 
profesională și de produsele ce ur
mează să intre in fabricație.

Comitetul de partid, comitetul sin
dicatului șl U.T.C., comisia de femei
— a spus ea — acordă o mare a- 
tenție extinderii inițiativelor munci
torești ce-și propun ridicarea nivelu
lui profesional, cultivarea spiritului 
de răspundere al întregului personal 
muncitor, deci și al femeilor. Este 
grăitor că 824 de femei participă la 
acțiunile privind creația tehnică de 
masă, organizate în cadrul Festivalu
lui. național „Cintarea României".

Integrarea tot mai profundă a fe
meii in activitatea productivă și, in 
strînsă legătură cu aceasta, necesita
tea de a se instrui, dorința ei fireas
că de a-și găsi răgazul cuvenit pen
tru familie, pentru copii dau timpu
lui ei liber o valoare deosebită. Așa 
cum au subliniat, în repetate rînduri, 
documentele de partid. comerțul, 
serviciile trebuie să facă mai mult 
pentru ușurarea muncii casnice a fe
meii. Consider că la hoi, în Craiova, 
s-a făcut prea puțin în această pri
vință.

Exprimînd, în numele celor peste 
110 000 de femei ce lucrează in agri
cultura județului Ilfov, atașamentul 
nemărginit față de politica internă 
și externă a partidului, recunoștința 
fierbinte față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidul, Nastasia Dumitru, 
președinta cooperativei agricole de 
producție Gălbinași, județul Ilfov, a 
informat conferința că femeile din 
cooperativă au răspuns cu entuziasm 
chemării partidului de a se intensi
fica eforturile pentru dezvoltarea și 
modernizarea întregii noastre agri
culturi.

Ne mîndrim — a spus vorbitoarea
— că astăzi cooperativa noastră se 
situează pe primul loc in cadrul 
consiliului intercooperatist Frumu- 
șani, că anul trecut am reușit să de
pășim producțiile planificate la prin
cipalele culturi. Dar nu în toate uni
tățile agricole din județ rezultatele 
sint bune. Anul trecut au rămas mari 
suprafețe neprășite, iar recolta de 
porumb a fost cu mult mai slabă de- 
cit s-a prevăzut. Unii dau vina pe 
condițiile climatice, dar acestea nu 
sint singurele cauze. Mai sînt unele 
femei și bărbați, de altfel, care își 
fac de lucru pe acasă sau stau pe 
marginea șanțului la vremea prășitu- 
lui, lăsînd culturile pradă buruieni
lor. Așa cum bine sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pămintul este al 
nostru, al tuturor, bogăția cea mai 
de preț a țării și avem datoria să-1 
facem să rodească tot mai mult, 
pentru bunăstarea noaetră, a tuturor.

Cum este și firesc, sporirea pro
ducției, întărirea cooperativei agri
cole este grija de căpătii a femeilor 
din Gălbinași, dar la fel de mare 
ne sint interesul și dorința ca loca
litatea noastră să capete, zi de zi, o 
înfățișare tot mai frumoasă, să fie 
mai bine gospodărită. Știind bine că 
aceasta depinde, in primul rînd, de 
noi. ne-am angajat ca. anul aces
ta. participînd activ Ia aceste ac
țiuni, să realizăm economii de 475 lei 
pe cap de locuitor, depășind cu 
500 000 lei planul stabilit pe comună.

Tovarășa Constantina Arse- 
Ițg secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Interior, s-a referit la 
programe legate de îmbunătățirea 
aprovizionării și servirii populației 
și, în acest cadru, la acțiunile ce ur
mează a fi întreprinse pentru ușu
rarea muncii femeilor in gospodărie, 
perfecționarea activității de alimen
tație publică, sporirea și diversifica
rea articolelor electro-casnice. de uz 
casnic și gospodăresc, a produselor 
chimice, cosmetice și altele. Se are 
in vedere organizarea și funcționa
rea unităților de tip „gospodina", di
versificarea meniurilor și îmbunătă
țirea calității acestora in cantinele- 
restaurant, in bufetele din incinta 
întreprinderilor și instituțiilor și alte 
forme de alimentație publică de 
masă, creșterea gradului de solicitu
dine a lucrătorilor în raporturile cu 
populația, care mai lasă de dorit.

Realizările comerțului românesc în 
anii .edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate sint puternic 
marcate de prezența activă a omului, 
în acest sector de activitate lucrind 
peste 400 000 de persoane, din care 
peste 60 la sută femei. Prezența deo
sebit de activă a femeii in comerț 
este relevată și de faptul că, în urma 
preocupării permanente a conduce
rii de partid și de stat pentru pro
movarea femeilor, peste 50 la sută 
din posturile de conducere la nivelul 
unităților comerciale îl dețin femei
le. Personalul din comerț beneficiază 
de condiții tot mai bune pentru con
tinua perfecționare a gradului de in
struire profesională și de ridicare a 
nivelului politic si ideologic.

După ce a reliefat preocupările mi
nisterului și întreprinderilor comer
ciale pentru îmbunătățirea condiții
lor de muncă a femeilor din rețeaua 
comercială, vorbitoarea a exprimat, 
in încheiere, angajamentul ferm al 
conducerii Ministerului Comerțului 
Interior,< al lucrătorilor din comerț, 
pentru continua îmbunătățire a apro
vizionării și servirii populației, ast
fel incit comerțul să se prezinte la 
nivelul cerințelor și exigențelor eta
pei in care ne găsim.

Președinta comitetului județean ăl 
femeilor - Iași, Marja GjligOt 
* apreciat că lucrările Conferinței 
naționale a femeilor se înscriu in 
șirul evenimentelor cu o rezonantă 
deosebită în viața politică a poporu
lui nostru și oferă un nou și minu
nat prilej pentru a exprima profunda 

recunoștință față de conducerea par
tidului, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru minunatele condiții 
create in scopul, afirmării multilate
rale a femeii din tara noastră.

Sintem conștiente — a spus vorbitoa
rea — că intr-un județ in care femeile 
reprezintă 43,4 la sută din personalul 
muncitor și circa 2/3 din forța de 
muncă din agricultură, răspunderile 
noastre șint deosebite. Sub conduce
rea nemijlocită și cu sprijinul efec
tiv al comitetului județean de par
tid, comitetele și comisiile femeilor, 
in colaborare cu sindicatele. U.T.Ci. 
și alte organizații de masă,.au ac
ționat cu mai multă eficiență și pe 
tărîmul educării omului nou, al dez
voltării responsabilității civice a fe
meilor. Sîntem conștiente însă că.în 
domeniul educației avem încă destu
le neajunsuri. De aceea, eforturile 
noastre, ale comitetelor și comisiilor 
de femei, vor fi îndreptate cu mai 
multă fermitate spre înlăturarea a- 
eestor neajunsuri, asigurind o măi 
susținută și eficientă activitate edu
cativă in rîndul maselor de femei.

Cu un sentiment de răspundere și 
mindrie de a fi în conferință, mesage
ra harnicelor femei, muncitoare, teh- 
niciene și inginere, românce, maghia
re si de alte naționalități, de 1$ în
treprinderea „Solidaritatea" — Ora
dea — nume simbolic pentru muncă 
lor înfrățită, maistra FlOfiCO 
Antal s-a referit, printre alte 
probleme ale muncii lor. la acor
darea unei atenții sporite, crește
rii gradului de valorificare a materii
lor prime si materialelor, la economii.

In prezent, colectivul din. întreprin
derea noastră isi concentrează toată 
atentia si, isi mobilizează toate for
țele pentru traducerea în viată în 
mod exemplar a hotăririlor Plenarei 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Roman din martie a.c. cu Pri
vire la perfectionarea activității eco- 
nomico-financiare. la creșterea rolu
lui fiecărui colectiv de muncă în gos
podărirea cu maximum de eficientă a 
părții din avuția națională ce i-a fost 
Încredințată si îmbunătățirea calită
ții produselor.

Nu este un secret pentru nimeni— 
a spus apoi vorbitoarea — că' fe
meia se află intr-o permanentă criză 
de timp. După orele de muncă, eâ 
trebuie să se ocupe de gospodărie, da 
copii, șă-i rămînă timp si energie 
pentru propria instruire. Pentru ă re
zolva mai lesne anumite treburi cas
nice. atit pe plan local, cît' si ”la ni
velul organelor centrale de resort — 
Ministerul Comerțului si Ministerul 
Industriei Ușoare — trebuie să urmă
rească cu mai multă consecventă. tra
ducerea în viată a programelor adop
tate de conducerea partidului în ce 
privește, asimilarea de produse meni
te să ușureze efortul fizic al femeii în 
gospodărie.

In încheiere. îmi exprim acordul 
deplin la documentele puse în- dezba
tere si asigur Conferința națională că 
femeile bihorene vor folosi întreaga 
capacitate, sensibilitate șl pricepere 
pentru traducerea in. viată a prețioa
selor îndrumări adresate nouă, femei
lor. de către secretarul genera’, al 
Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Subliniind rolul marcant pe care 
partidul și secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îl con
feră femeii in societatea noastră so
cialistă, precum și satisfacția deose- . 
bilă de a participa la lucrările aces
tui forum, scriitoarea |.UCici Dfi" 
metri us a spus: aci'nc w4?*
cată urcînd la tribuna acestei con
ferințe. întotdeauna ședințele, confe
rințele femeilor m-au emoționat. Am 
auzit in ele cuvințe pornite din ini
mă, am cunoscut prin ele încă o dată 
Și încă o dată puterea care se află 
în femeie, puterea ei de creator,, de 
constructor si elanul cu care se avîn- 
tă spre viitor. Încrezătoare in for
țele. ei. in clara îndrumare de care 
se bucură din partea partidului.

Această conferință a fost cinstită 
ieri de prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului, și cuvintele sale de încre
dere în noi, Ca și cele cu care ne-a 
schițat clar drumul pe care avem 
de mers de-acum înainte.’cred că au 
ajuns in sufletul și în cugetul fiecă
reia dintre noi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vor
bit ieri și despre sarcina scriitorului 
de azi. Am simțit că, deși nu măi ' 
sint tinără, aceste înflăcărate cuvin
te se adresează nu numai întregii 
bresle din care fac parte, dar și mie 
personal. Mai am încă energie, mai 
am încă ceva de spus cititorilor și 
voi mai scrie și despre femeie, și
pentru femei, si pentru întregul nos
tru popor, care vrea să găsească in 
literatură adevărul zilelor pe care Ie 
trăim, chipul nou al omului care 
creează o lume nouă, probleme a- 
dinci care privesc întreaga noastră 
societate contemporană.

Cred că nu greșesc luîndu-mî aici 
acest angajament în numele tuturor 
scriitorilor, al scriitoarelor de azi, 
care simt ca mine, care înțeleg cu
vintele tovarășului secretar general 
al partidului, care pricep că litera
tura e o hrană spirituală și o dez
văluire cu mijloace proprii a prezen
tului, a viitorului poporului nostru.

Exprimînd profunda prețuire față 
de activitatea neobosită ă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pusă in slujba 
cauzei nobile a păcii și prieteniei 
intre popoare, scriitoarea a spus :

Solia de pace pe care ne-a transmis-o 
aici tovarășul Nicoiae Ceausescu, 
făclie pe care o poartă în întreaga 
lume cu perseverentă si dragoste 
pentru oameni, a găsit un adine ecou 
în noi. oricare ne-ar fi profesiunea. 
Se înțelege că în scriitori, si nu 
vorbesc numai de mine, ci de toii 
scriitorii, această solie aprinde o 
inaltă. luminoasă flacără.

Am mandatul tovarășelor mele de 
muncă — a spus tovarășa Ro(jjCQ 
Tomescu, Pre«edint« c-A-p- 'di‘' 
Corabia, județul Olt — de a exprima 
adeziunea noastră deplină la politica 

internă și externă a partidului, stima 
și recunoștința fierbinte pe care o 
purtăm tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretarul general. al partidului, că
ruia îi datorăm condițiile minunate 
de muncă și de viață create pentru 
noi, femeile, Vorbitoarea s-a re
ferit pe larg la activitatea fe
meilor din cooperativa agricolă de 
producție pe care o conduce, eviden
țiind preocupările intense pentru 
executarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate și la timp în toate 
sectoarele și la toate culturile. Din 
păcate, mai avem incă membre coo
peratoare, îndeosebi soții și fiice ale 
unor bărbați care lucrează în între
prinderile și pe șantierele din oraș, 
care nu participă la muncă, avînd 
acea greșită și învechită concepție 
potrivit căreia dacă soțul are retri
buție și aduce acasă bani, soția poa
te prefera odihna prispei în locul 
arșiței, soarelui. Cu sprijinul comi
tetului de partid. ne-am preocupat 
de promovarea unui număr cit .mai 
mare de femei în munci de răspun
dere. Dar și în acest domeniu con
siderăm că se poate face mai mult. 
Intimpinăm încă greutăți în promo
varea femeilor din partea unor băr
bați. Unii nu sînț. .de acord ca soția 
să îndeplinească o funcție de răs
pundere, motivînd că-și lasă deopar
te treburile gospodăriei, că stă mult 
timp .prin ședințe (aici avînd uneori 
dreptate, fiindcă sînt prea .multe șe
dințe,, unele durează prea mult timp). 
Comisiile femeilor vor trebui să facă 
mai mult pentru ridicarea nivelului 
politico-ideologic, pentru pregătirea 
profesională a femeilor.

In cuvîntul său, dr. Olimpia 
Solomonescu, 8ecretar d® stat 
Ia Ministerul Sănătății, a spus : Mo
ment de o covîrsitoare însemnătate 
în activitatea mișcării de femei din 
tara noastră, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al partidului, rostită ieri, concepția 
sa luminoasă despre valențele ine
puizabile, ale capacității de creație, 
devotamentului si abnegației femeii, 
face din lucrările conferinței noastre 
un prilej de angajare politică a tutu
ror femeilor din patria noastră de a 
urma neabătut îndemnurile secreta
rului nostru general.

Exprimînd omagiu! de recunoștință 
conducerii partidului. secretarului 
nostru general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în numele cadrelor sani
tare. din care peste 73 la sută sint 
femei. îmi -fac o datorie de onoare 
în a sublinia că pentru înfăptuirea 
politicii sanitare a partidului si sta
tului. avînd la bază concepția 
profund umanistă a secretarului nos
tru general, au fost asigurate mijloa
cele necesare dezvoltării si perfecțio
nării activității de îngrijire a sănă
tății oamenilor muncii.

Este o mindrie pentru noi toti că 
uriașele eforturi materiale făcute de 
partid si de stat se oglindesc in nive
lul de viată al fiecărui cetățean. în 
starea de sănătate tot mai bună a în

La 22 aprilie au luat sfîrșit lu
crările Conferinței naționale a fe
meilor— eveniment de importanță 
deosebită fit viața social-politică a 
țării^ — ale cărei dezbateri, s-au 
desfășurat șub semnul însufleți toa- 
relor sarcini si. orientări cuprinse 
îh cuvîntarea secretarului general 
al. partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, rostită in ședința inau
gurală.

Timp de două zile. înaltul forum 
a analizat. în plen si pe secțiuni, . 
Probleme majore ale muncii desfă
șurate de Consiliul Național, de 
comitetele și comisiile femeilor, 
adoptînd .măsuri importante pentru 
ridicarea la un nivel superior a în
tregii lor activități.

Sîmbătă, lucrările conferinței s-au 
desfășurat în plen.

Au participat tovarășul Virgil 
Cazacu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepfim-ministru al guver
nului. conducători ai unor instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești.

Prezidiului conferinței i-au fost 
înmînate cu acest prilej mesaje de 
salut din partea unor organizații 
de femei din străinătate de către 
reprezentantele acestora’ care au 
asistat la lucrări: Rada Todorova. 
membră a Comitetului Femeilor 
Bulgare. Olga Vackova. secretară a 
Uniunii Cehoslovace a Femeilor. 
An Hok Son. vicepreședintă a C.C. 
al Uniunii Femeilor Democrate din 
R.P.D. Coreeană, Paula Lopez, 
membră a Consiliului Național al 
Federației Femeilor Cubaneze, se
cretar general al organizației fe
meilor din provincia Natanzas, Ur
sula Blech, membră a Prezidiului 
și secretară a Consiliului Federal al 
Uniunii Democrate a Femeilor din 
R.D. Germană. Elena Taseva, secre
tara Conferinței pentru Activitățile 
Sociale ale Femeilor din Macedonia 
— R.S.F. Iugoslavia. Ceadravalîn 
Sanhu. membră a Prezidiului Co
mitetului Femeilor din R.P. Mongo
lă. WerOnika Jaskovska. membră a 
Consiliului Național al Femeilor 
Poloneze, secretară generală a Ligii 
Femeilor Poloneze. Gabriela Ka- 
kucsi, vicepreședintă a Consiliului 
National al Femeilor din R.P. Un
gară. Tatiana Mihailovna Frunze, 
vicepreședintă a Comitetului Fe
meilor Sovietice, Nguyen Thi Minh 
Nha. vicepreședintă a Uniunii Fe
meilor din R.S. Vietnam, Hidalgo 
Norma, membră a Secretariatului 
Federației Democrate Internatio
nale a Femeilor, si Karam Bahia, 
președinta secției feminine a Or
ganizației de Solidaritate a Po
poarelor din Asia și Africa.

în numele femeilor din țâra 
noastră, tovarășa Lina Ciobanu 
a exprimat calde mulțumiri or
ganizațiilor de femei reprezen
tate la lucrări pentru mesajele 
de salut adresate conferinței, sub
liniind că acestea dau expresie bu
nelor legături de prietenie si cola

tregului popor. Faptul că 97 la sută 
din copii se nasc în maternități, că 
mamele îi îngrijesc după sfatul me
dicului a determinat ca mortalita
tea infantilă să fie redusă de 6 ori 
față de perioada antebelică.

Aceeași grijă deosebită se mani
festă si pentru îmbunătățirea asisten
tei medicale a femeii : au fost create 
condiții mal bune de ocrotire si apă
rare a sănătății femeii gravide, asi- 
gurindu-se securitatea medicală Ia 
naștere in maternități bine dotate și 
încadrate : s-au dezvoltat acțiunile 
de prevenire si combatere a unor îm
bolnăviri. precum si de apărare a 
sănătății femeii la locul de muncă. 
In prezent în spitale si secții de pe
diatrie funcționează aproape 34 500 
paturi, iar pentru îngrijirea femeii 
aproape 21 000.

Sintetizind preocupările prioritare 
ale instituțiilor sanitare în ce pri
vește îngrijirea mamei si a copilului, 
vorbitoarea a arătat că. în colaborare 
cu Consiliu] National al Femeilor, vor 
fi continuate acțiunile de dezvoltare 
a deprinderilor Ia tineri a spiritului 
de răspundere fată de sănătatea pro
prie și a colectivității, de educarea 
femeilor pentru formarea unor 
obișnuințe noi de alimentație, care să 
îmbine armonios obiceiurile tradițio
nale cu cerințele unei alimentații ra
tionale.

In cuvîntul său, tovarășa |fjf|Q 
SZUbO Muncitoare la întreprinde
rea textilă „Oltul" — Sf. Gheorghe, 
și-a exprimat la început mindria de 
a fi cetățean al României socialiste, 
care are la clrmă un asemenea con
ducător al cărui ' Prestigiu internatio
nal a făcut ca pretutindeni în lume 
să se vorbească cu respect și consi
derație despre țara noastră. Dorin
ța de pace și colaborare cu toate sta
tele, indiferent de natura orânduirii 
lor — a spus vorbitoarea — năzuin
ța poporului român spre o dezvoltare 
liberă, de sine stătătoare își gă
sesc un strălucit exponent în per
soana tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a epocii 
noastre. Așa cum s-a arătat și la re
centa plenară comună a Consiliilor 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană, în țara noastră 
s-au creat condiții materiale ca, ori
unde ar locui, cetățenii patriei să 
poată: beneficia din plin de cuceririle 
științei și culturii, să se poată încadra 
în muncă fără a fi nevoiți să-și pă
răsească localitatea, județul. Dezvol
tarea puternică a economiei județu
lui nostru — care beneficiază, in 
acest cincinal, de un volum de in
vestiții de 2,4 ori mai mare — saltul 
înainte făcut în ultimii zece ani, da
torită apariției a numeroase imitați 
industriale noi, puternice citadele ale 
tehnicii moderne, confirmă încă o dată 
justețea politicii partidului nostru in 
problema națională, concepție potri
vit căreia crearea unei solide baze 
materiale, a unei industrii și a unei 
agriculturi puternice asigură, condiții 
reale pentru egalitatea lin drepturi a 

borare statornicite .de. Consiliul Na
țional al Femeilor dip. România cu 
organizațiile de femei din alte țări, 
precum și cu organizațiile Interna
tionale și regionale ai« femeilor.

Totodată, președinta Consiliului 
Național al Femeilor din tara noas
tră a i-ugat pe oaspetele de peste 
hotare să transmită organizațiilor 
pe care le reprezintă, femeilor din 
țările i lor salutul de prietenie fră
țească și de solidaritate al femeilor 
din. România. • ' > • ’ • ■■ ■ •

în continuarea discuțiilor gene
rale pe’ marginea problemelor.. în
scrise pe ordinea de zi a conferin
ței au luat cuvîntul tovarășele: Sil
via Panciu, muncitoare la între
prinderea de rulmenți din Alexan
dria. județul TeleOrman. , Maria 
Neciu. președinta C.A.P. din comu
na Devesei. județul Mehedinți, pre
ședinta comitetului, comunal al fe-■ ■ y '■ : ■ .■ ■

Ultima zi a lucrărilor
meilor. Aurora Stavrache. profesoa
ră. inspector general școlar la In
spectoratul școlar județean Vran- 
cea. Maria Brănisteănu. președinta 
Comitetului municipal Petroșani al 
femeilor, județul Hunedoara, Elisa- 
beta Madarasz. secretară a Comite
tului județean Harghita al P.C.R., 
Axenia Dumitriu, maistru. Șefă de 
brigadă la întreprinderea piscicolă 
din Sfintu Gheorghe. județul Tul- 
cea. Ana Mureșan. vicepreședintă a 
U.N.C.A.P.. Amelia Pintilie. ță
rancă cu gospodărie individua
lă din comuna Vintilă Vodă, 
județul Buzău, Hedwiga Hiântz, 
lucrătoare în comerț din Sibiu. Ioa
na Bratu. secretar al C.C. al U.T.C.. 
Lucia Lăpușneanu. medic la Direc
ția sanitară județeană Galați. Emi
lia Son ea. președinta Comitetului 
municipal București al femeilor. 
Antonie Dumitra, muncitoare la în
treprinderea „Electroputere" din 
Craiova, Nastasia Dumitru, pre
ședinta C.A.P. din comuna Gălbi- 
nasi. județul Ilfov. Constantina Ar- 
sene. secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Interior. Maria. Giligor. 
președinta Comitetului județean Iași 
al femeilor. Florica Antal, maistru 
Ia întreprinderea „Solidaritatea" din 
Oradea. Scriitoarea Lucia Demetrius. 
Rodica Tomescu. președinta C.A.P. 
din comuna Corabia, județul Olt. 
Olimpia Solomonescu. secretar de 
stat Ia Ministerul Sănătății. Irlna 
Szabo, muncitoare la întreprinderea 
„Oltul" din Sf. Gheorghe, județul 
Covasna. Rada Costandache. pre
ședinta Comitetului municipal 
Gheorghe Ghedrghiu-Dej al femei
lor. județul Bacău. Doina Sas. mai
stru la întreprinderea . „Unitatea", 

tuturor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, posibilități efective de 
afirmare în toate domeniile de acti
vitate, inclusiv în cel al conducerii 
societății. Indisolubil legați de aces
te locuri, în care ne-am născut, noi 
și înaintașii noștri, ne creștem șl ne 
educăm copiii în spiritul dragostei 
față de această țară, care ne-a dat 
posibilitatea unui trai îndestulat, 
demn.

Iată de ce' ne produce Indignare 
propaganda reacționară, ostilă țării 
noastre, care, prin falsificarea rea
lităților existente, difuzează, pe 
diferite canale, afirmații neînte
meiate, chiar jignitoare Ia adresa po
liticii partidului nostru, a poporului 
nostru.. Nu sîntem și nu putem fi de 
acord cu asemenea afirmații, în to
tală contradicție cu ceea ce se află 
șub ochii noștri, cu ceea ce trăim 
și simțim. Dar noi ne vedem de tre
burile . noastre, de munca noastră.

Tovarășa R0(jQ COStOIlda* 
ChC președinta Comitetului muni
cipal al femeilor Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, a arătat că cele peste 
15 000 de femei muncitoare șl, tot
odată, soții și mame, sint profund 
recunoscătoare conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru condițiile create, pentru grija 
permanentă acordată consolidării și 
ocrotirii familiei, fapt care se ihate- 
rializează în numeroase măsuri pe 
planul creșterii generale a nivelului 
de trai — majorarea alocațiilor pen
tru copii, ajutoarele acordate mame
lor cu mai multi copii, mărirea' re
tribuției, reducerea duratei săptă- 
mînii de lucru.

Ne străduim din toate puterile, a 
spus ea, ca muncitoarele din indus
tria orașului nostru să se ridice la 
nivelul înalt al exigențelor actuale.

Folosesc acest prilej pentru a arăta 
că promovarea femeilor în funcții de 
răspundere nu este urmărită cu des
tulă perseverentă. Există încă reți
nere și neîncredere din partea unor 
conducători de unități și Instituții, 
deși femeile au făcut dovada unor 
certe aptitudini de bun organizator, 
de conducător competent al unor pro
cese de producție. complexe. Nu este 
mai puțin adevărat că nici noi, cele 
ce răspundem de activitatea femeilor, 
nu ne-am ocupat în suficientă mă
sură de pregătirea cadrelor respec
tive.

Tovarășa DOMO SOS, »»4s^u. 
secretar cu probleme sociale *1 Comi
tetului municipal P.C.R. Sighetu 
Marmației. a exprimat cele mai alese 
sentimente patriotice, deplina adeziu
ne la spiritul revoluționar imprimat 
conferinței noastre de înflăcărată cu- 
vintare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al po
porului nostru, adresată femeilor la 
acest înalt forum.

Ca cetățean si ca locuitor al muni
cipiului Sighetu Marmației, aș dori 
să spun cîțeya cuvinte despre trans

secretar ai Comitetului municipal 
Sighetu Marmației ai P.C.R., județul 
Maramureș. Georgeta Burcus. arhi
tectă la Institutul de proiectări al 
județului Constanța, și Tamara Do
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialist».

Pe adresa Conferinței naționale a 
femeilor au sosit numeroasa tele
grame din partea unor organe si or
ganizații de partid sl ale Uniunii 
Tineretului Comunist a organizații
lor de sindicat a unor conîitete si 
comisii ale femeilor, precum si a u- 
nor colective ale oamenilor muncii 
în care se exprimă urări de deplin 
succes lucrărilor si se asigură că fe
meile. alături de toti oamenii , mun
cii. își var înzeci eforturile, vor ac
ționa eu hotărîre pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor olanului 
ne acest an si realizarea unei pro
ducții suplimentare pînă la «fîrsi- 

tul actuălului cincinal, adueîndu-si 
astfel din plin contribuția lă înflo
rirea scumpei noastre patrii.

După încheierea dezbaterilor ge
nerale. conferința a aprobat în u- 
nanlmitate raportul și activitatea 
Consiliului National ăl Femeilor, 
precum și raportul si activitatea 
Comisiei de cenzori.

în continuare, conferința a adop
tat normele de organizare sl func
ționare a Consiliului National, a co
mitetelor si comisiilor femeilor, cu 
îmbunătățirile propuse in cadru! 
dezbaterilor.

In deplină unanimitate a fost a- 
doptată apoi Chemarea conferinței 
— însufletitor îndemn adresat fe
meilor din întreaga tară, pentru spo
rirea contribuției lor Ia efortul în
tregului popor în vederea îndeplini
rii Programului partidului de fău
rire a civilizației socialiste 8i co
muniste pe pămintul României, a u- 
nui viitor fericit copiilor noștri, ge
nerațiilor de miine.

Trecindu-se la ultimul punct al 
ordinii de zi. conferința a ales Con
siliul Național al Femeilor, format 
din 185 de membre, precum și Co
misia de cenzori.

în cadrul primei plenare a, Consi
liului Național al Femeilor si a Co
misiei de cenzori au fost alese Bi
roul Consiliului National al Femei
lor si președinta Comisiei da cen
zori.

Președintă a Consiliului National 
al Femeilor a fost aleasă tovarășa 
Ana Mureșan. vicepreședinte al U- 
niunil Naționale a Cooperativelor A» 
gricole de Producție: vicepreședin
te au fost alese tovarășele Maria 
Bobu, procuror inspector, Ioana Bra

formările petrecute aici. în acest mi
nunat colt de tară românească. în anii 
luminoși ai socialismului. Au fost 
realizate puternice unităti economice 
si sociale, in care femeile reprezintă 
47 la sută din totalul personalului 
muncitor. întreprinderea de tricotaje 
„Unitatea", unde lucrez, face parte 
integrantă din noul peisaj industrial 
ăl orașului. Femeile, care reprezintă 
aproape 90 la sută din totalul perso
nalului muncitor — românce, maghia
re. ucrainene — muncesc cu inaltă 
responsabilitate profesională pentru 
transformarea cantității înt.r-o nouă 
calitate, superioară, asa cum ne în
deamnă secretarul general al partidu
lui. La loc de frunte în preocupă
rile noastre se află creația de noi 
modele. Tricotajele fabricate aici, la 
Sighetu Marmației. se exportă în 13 
state ale lumii.

Sîntem convinse încă de pe acum 
că aplicarea în practică a întregului 
complex de măsuri adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din martie a.c, 
va Constitui un puternic stimulent în 
munca noastră, muncitoarele fiind co
interesate , în, îmbunătățirea calității, 
în sporirea eficientei întregii noastre 
activități.

Lutnd cuvîntul, georgeta Bur- 
CUȘ, artlitect la Institutul județean 
de proiectări Constanta, a exprimat 
sentimentele de înaltă gratitudine, de 
profundă recunoștință fată de gri ia. 
de atentia ne care partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, o mani
festă pentru larga participare a fe
meilor Ia viata politică, economică si 
socială a patriei. Județul nostru, 
care a cunoscut. în ultimii 10 ani. o 
dezvoltare economică si socială fără 
precedent, își are înscrisă printre o- 
biectiyele prioritare construirea a 
numeroase locuințe si edificii social- 
culturale și alte dotări. O seamă de 
activități privitoare la definitivarea 
si aplicarea schitelor de sistematizare 
a orașelor și satelor constănțene au 
Primit un sprijin puternic din partea 
comitetelor și comisiilor femeilor. 
De asemenea. întîlnirile cu femeile 
din întreprinderi si instituții, anali
zele efectuate la fata locului de co
lective alcătuite la inițiativa organi
zațiilor femeilor, cu sprijinul organe
lor și organizațiilor de partid, discu
țiile purtate în 57 unităti administra
ți v-teritoriale au prilejuit nu numai 
găsirea unor soluții eficiente privind 
îndeplinirea sarcinilor economice, dar 
și rezolvarea unor necesități sociale 
cum sînt amplasarea creselor si că
minelor. profilul rețelei comerciale 
sau diversificarea serviciilor. Fi
rește, sarcina primordială la ara 
actuală este înfăptuirea în practică a 
sistematizării localităților. Intr-o ar
hitectură specifică zonei noas
tre. Sînt eonvttsă că femeile din 
județ pot avea un aport substantial 
Ia astfel de acțiuni ce privesc viata 
economică si socială. înfățișarea loca
lităților noastre la nivelul cerințelor 
urbanizării. modernei.

tu, secretar al C.C. al U.T.C., Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste. Cor
nelia Filipaș. secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor. Susana Galpal. președintă 
a Comitetului județean Mureș al fe
meilor. Maria Groza, instructor la 
secția relații externe a C.C. al 
P.C.R.. Olimpia Solomonescu. secre
tar de stat la Ministerul Sănătății ; 
secretare — tovarășele Maria Cio
can. redactor-șef adjunct la revista 
„Femeia". Hedwiga-Margareta Hau
ser. redactar-șef adjunct Ia editura 
„Kriterion". Silvia Ilie. președinta 
comitetului Uniunii sindicatelor din 
invătămînt si cultură, iar ca mem
bre ale biroului — tovarășele Eu
genia Baraboi, secretar al comite
tului comunal de partid si primar 
al comunei Flăminz’. județul Boto
șani, Letitia Brindescu. președintă a

Comitetului Județean Timiș al fe
meilor. Cornelia Coman. casnică, 
membră în Comitetul de femei al 
sectorului 6 București. Aurelia Dă- 
nilă. secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului popular județean. A- 
neta Diaconu. șef de secție la între
prinderea „Tricodava". secretară a 
Comitetului de partid al sectorului 4 
București. Magdalena Fjlipas. direc
tor general a! Centralei industriei 
bumbâcUIui București. Maria Flucsă. 
adjunct al ministrului comerțului 
interior. Elena Floareș, secretar al 
Comitetului județean Bacău al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean. Maria Giligor. 
președinta Comitetului județean 
Iași al femeilor. Elena Harisiad. se
cretar al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R.. Gherghina Ionescu. nre- 
ședința Comitetului sindicatului de 
Ia întreprinderea de confecții si tri
cotaje București. Stefania Ionescu. 
președinta C.A.P.-Putineiu. județul 
Teleorman. Kovacs Elisabeta. pre
ședinta Comitetului iudetean Har
ghita a! femeilor. Elvira Marinică. 
președinta C.A.P.-Ișalnița. județul 
Dolj. Maria Mănescu. vicepreședin
tă a Consiliului National al Crucii 
Roșii. Veturica-FIorica Oneci. pre
ședinta Comitetului județean Ialo
mița al femeilor. Emilia Sonea. pre
ședinta Comitetului municipal Bucu
rești al femeilor. Maria Ștanciu, 
vicepreședinte al Uniunii județene 
a cooperativelor meșteșugărești Bra
șov. Elena Stănescu. președinta Co
mitetului' sindicatului de la între
prinderea „Electroanarataj" din 
București. Maria Stănescu. adjunct 
a! ministrului educației si învătă-

In cuvîntul său. tovarășa
ra Dobrin vicePre?edinte ai con
siliului Culturii si Educației Socialis
te. a spus : Am urmărit cu profundă 
satisfacție cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu. model de 
analiză științifică, creatoare. în spirit 
revoluționar, a realităților sociale in
terne și internaționale. Indicațiile 
și aprecierile secretarului general al 
partidului nostru reprezintă un în
demn permanent. îndrumarul prețios 
al activității Pe care o vom desfă
șura pentru mobilizarea maselor de 
femei la înfăptuirea exemplară a is
toricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XI-lea. de Conferința Na
țională ale partidului, de Plenara C.C. 
al P.C.R. din martie a.c. Avem cele 
mai bune condiții de afirmare a ta
lentatului nostru popor, un cadru 
institutional și organizatoric dinamic, 
corespunzător, cadre cu experiență 
si competentă, un, puternic detașa
ment de oameni de știință, artă șl 
literatură.

Prezentind locul și rolul tot mai im
portante ce le dețin acum femeile in 
societatea noastră socialistă, vorbi
toarea a arătat că numai în institu
țiile de artă și cultură ele reprezin
tă mai mult de 50 la sută, cu pon
dere însemnată în sistemul editorial, 
instituțiile de spectacol, in unitățile 
poligrafice și cinematografie. Infor
mez conferința — a spus în conti
nuare vorbitoarea — că, recent, apa
ratul Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, toți cei care lucrează 
in instituțiile sale s-au angajat să 
depună toate eforturile pentru li
chidarea grabnică a fenomenelor bi
rocratice care se mai manifestă, pen
tru îmbunătățirea stilului si metode
lor de muncă.

Resimțim responsabilitatea fată de 
modul cum am muncit pînă în pre
zent. mai ales în legătură cu activi
tatea desfășurată în cadrul consiliilor 
de educație și cultură socialistă de 
la toate nivelurile. Formele ce s-au 
impus prin viabilitatea lor rămin și 
trebuie folosite intens. In același 
timp, este nevoie să folosim forme 
noi, dinamice, să cuprindem în activi
tăți cultural-educative toate catego
riile de femei de la orașe si sate, 
indiferent de nivelul lor de pregătire, 
să conferim activității educative un 
puternic conținut politico-educativ. 
să manifestăm fermitate, combativi
tate fată de mentalitățile înapoiate, 
să statornicim o nouă atitudine fată 
de muncă si viată.

în încheiere, vorbitoarea a scos în 
evidență preocuparea Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste pentru le
garea organică a muncii creatorilor de 
marile probleme ale construcției so
cialiste a tării, de viată și oameni, 
pentru ca arta să reflecte cît mai 
veridic profundele prefaceri prin 
care trece România contemporană, 
minunății ei eroi. între care femeile 
să ocupe locul de cinste pe care îl 
merită.

mîntului. Valeria Stănescu. secretar 
al comitetului comunal de partid și 
primar al comunei Leordeni, județul 
Argeș. Rada Tănase. casnică din 
București, membru al P.C.R. din ile
galitate, Ecaterina Vasile. președin
ta ClA.P.-Mihăilești. județul Ilfov, 
Ana Vornicu, președinta C.A.P.- 
Tirgușor. județul Constanta. Erou al 
Muncii Socialiste.

Președintă a Comisiei de cenzori 
a . fost aleasă tovarășa Natalia Co- 
toară.

Luînd cuvîntul. tovarășa Ana Mu- 
resan. președinta Consiliului Natio
nal al Femeilor, a spus :

îngăduiți-mi ca. în numele Consi
liului National al Femeilor, nou 
ales, gă exprim cele mai calde mul
țumiri pentru încrederea ce ne-a 
fost acordată si să vă asigurăm că 
vom face tot ce depinde de noi pen
tru a onora cu cinste mandatul în
credințat. actionînd neabătut pentru 
înfăptuirea sarcinilor care revin 
mișcării de femei din hotă
rârile Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului. din excepționala cuvîntare 
rostită la lucrările conferinței noas
tre de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului.

Doresc ca. în numele delegatelor 
și invitatelor la conferință, să în
credințăm conducerea partidului, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. că mi
lioanele de femei din patria noastră 
vor participa mai intens la vasta 
activitate creatoare, desfășurată de 
întregul popor, pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintare 
a României spre comunism.

In aplauzele puternice si entu
ziaste ale delegatelor si invitatelor, 
conferința a adresat, în numele în
tregii mișcări de femei din tara 
noastră, o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român. în sală răsună acla
mații si ovații. Domnește o atmos
feră de bucurie și satisfacție. Mi
nute în sir. delegatele si invitatele 
scandează cu însuflețire ..Ceausescu 
și poporul !“. „Ceaușescu—P.C.R. !“. 
Participantele și. prin ele. toate 
femeile din tara noastră isi reînno
iesc angajamentul fierbinte de a 
milita cu fermitate pentru înfăptu
irea politicii interne si externe a 
Românjei. pentru realizarea progra
melor de dezvoltare a tării, pentru 
îndeplinirea cu cea mai înaltă răs
pundere a nobilei lor misiuni de 
creștere și educare a copiilor, de 
menținere a tinereții și vigorii po
porului nostru.

în această atmosferă eutuziastă 
iau sfîrșit lucrările conferinței, mo
ment de o deosebită însemnătate 
ip viata organizațiilor de femei din 
tara noastră.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
mică din ultimii sase ani. 
„Secetă" — s-a spus in da
rea de seamă a consiliului 
de conducere — dar secetă 
a fost și pe parcelele de 
porumb de pe care s-au ob
ținut și 7 000 kg știuleți/ha 
— de exemplu, de că
tre cooperatorii Gheorghița 
Petrescu sau Marin Gheor
ghe. Nici la legume n-a 
fost realizată producția. în 
sectorul vegetal, intre pro
ducția planificată (cereale, 
legume, bază furajeră) și 
cea realizată este o dife
rență acoperită de produc
ția celorlalte sectoare ale 
C.A.P., zootehnic (unde s-a 
depășit cu 120 mii lei) sau

din sectorul industrial. 
„Acoperit" e un fel de a 
spune, pentru că porumbul 
lipsă nu poate fi produs de 
nici o activitate industrială. 
Lucrurile s-au lămurit 
chiar in adunare, în sensul 
eâ a fost și o altfel de „se
cetă". Și anume modul ne
corespunzător în care au 
fost lucrate anumite lo
turi...

„Cauzele sint multe — 
ne spune președintele 
C.A.P.. inginerul Stăni- 
că Nicolae Constantin. Am 
preluat gospodăria cu un 
deficit mare — de organi
zare si eficientă a muncii. 
Aici, la noi. există un spe
cific : cei mai multi dintre 
locuitori lucrează la oraș".

Da. în fiecare dimineață 
3 000 muncitori pornesc 
spre întreprinderile lor. din 
care 2 090 ip București, cei
lalți spre unitățile de pe 
teritoriul comunei : I.A.S..
T.L.F. București, apoi de
pozitul IlC.V.A.-Chiajna. 
I.T.A., întreprinderea de 
panificație „23 August". 
Numărul celor care se o- 
cupă în exclusivitate de 
agricultură în C.A.P.-Chiaj- 
na șl C.A.P.-Dudu este de 
200, în majoritate femei 
si mai multi pensionari.

„La sectorul zootehnic 
— de pildă, continuă ingi
nerul Stănică — aproape 
toti sînt țărani veni ti 
din Transilvania sau 
Moldova pentru o perioadă

scurtă. Pe cîțfva am reușit 
de î-am făcut cliejneni, 
prin căsătorie, ajutîn.du-i 
să-și construiască aici casă. 
La legumicultura sint mul

specifică, atît de complexă, 
a asigurării forței de mun
că in agricultură ? Ștefan 
Florian este primar de 
anul trecut.

muncă de bază în întreprin
deri. alături de un mecani
zator si 2—3 cooperatori. 
Toată suprafața a fpst an
gajată în acord global, in

ALȚi PAȘI, ALȚI OAMENI
te femei care veneau la 
muncă sau nu după cum le 
permiteau treburile de a- 
casă. Citeodată. disciplina 
și prezenta la lucru sufe
reau din greșita înțelegere 
a interesului personal de 
către unii cooperatori".

Cum rezolvă primăria. în 
aceste condiții, problema

— în privința forței de 
muncă am luat-o ca la în
ceput — ne spune el. Am 
pornit din casă-n casă in- 
trebind pe oameni cum în
țeleg ei să participe la 
realizarea producției agri
cole. Așa am constituit 
echipe mixte alcătuite din 
cite 4—3 locuitori care- au

funcție de cultură. Și astfel, 
forța de muncă la coopera
tiva din Chiaina s-a dublat 
față de anuj precedent, spo
rind numărul cooperatorilor 
pe care-i socotim „de bază". 
Dar. din moment ce multi 
localnici s-au angajat să 
lucreze în acord global, 
fiind deci cointeresați să

producă mai mult și mal 
bine, socotim că toti vor fi 
„de bază".

îp- ploaia; măruntă și 
rece, două tractoare se zbă- 
teau. in noroiul groș. Cițiva 
cooperatori, inginera Du
mitra Melica .și inginerul 
șef montau solariile. în 
primul tune! se aclimatizau 
viitoarele răsaduri ;,Argeș 
408", roșii cu bază genetică 
de elită. Căci anul acesta 
au planificat să producă 25 
tone legume la hectar. în 
acest, anotimp . se răsădesc 
primele tomate. Echipe 
mixte, eu primarul, cu al ti 
membri ai consiliului 
popular, cadre didactice. 
Explicația ? Una singuri :

conștiința răspunderii față 
de planul propus.

Spre cimpul din apropiere 
vine un abur de mîncare 
de la noua cantină a C.A.P. 
Chiajna. Iată un punct bi
fat in agenda de lucru a 
președintelui, de a amenaja 
in apropiere o cantină, 
pentru 70 de. oameni, avînd 
și un Serviciu pentru trans
portul lâ cîmp. Apar sem
ne bune, promițătoare — 
pe mai multe planuri — în 
organizarea muncii oame- 

■ nilor. Obiectivul acestor 
măsuri (între care și amă
nuntul cu transportul. la 
cimp și cantina) ar putea fi 
definit, astfel ■. să nu irosim 
fondul de timp ; și așa nu

sîntem prea mulți, vremea 
nu așteaptă...

Privesc cimpul In abirul 
primăverii și-i ascult pe 
copiii satului vorbincU-mi 
despre viitoarele șaitiere 
de construcții de la Roșu, 
despre viitoarele lactri de 
acumulare. Și visez odată 
cu ei la realizarea „minu
nilor" cu mîinile l<r și ale 
părinților lor — spe întă
rirea economică și gospodă
rească a comunei.

„De unde ești ?• „De la 
Chiajna". Răspunul are în 
prezent un alt »ms. Este 
numele unei comune pros
pere ce-și' trăiete perspec
tiva apropiată, statutul de 
viitoare așezat urbană pe 
măsura timpud nostru.
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Sosirea în Capitală a delegației
Marelui Hural Popular al R. P. Mongole

Cu prilejul celei de-a 108-a aniversari a nașterii lui V. I. Lenin

SOLEMNITATEA DEPUNERII UNOR COROANE DE FIORI
Sîmbătă dimineața a sosit în Ca

pitală delegația Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare Mongole, 
condusă de tovarășul Banzragciin 
Lam.jav, membru al Prezidiului Ma
relui Hural Popular, șef de secție la 
C.C. al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, face o vizită în 
tara noastră.

Din delegație fac parte Tuvșinghiin 
Horhoi, prim-secretar al Comitetului 
de partid al aimacului Gobi de Sud, 
Hișigtiin Dașciarav, președintele Co
mitetului executiv al sfatului popu
lar al aimacului Baian Hongor. Do- 
jooghiin Tedev, președintele Comite
tului Uniunii scriitorilor, Saravjam- 
tyn Terenjargal, muncitoare texti- 
listă.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de tovarășul Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, Virgil Teo- 
dorescu, vicepreședinte al M.A.N., 
Dumitru Coliu, președintele Comisiei 
pentru consiliile populare și admi
nistrația de stat, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Tagaanlamyn Du- 
ghersuren, ambasadorul Republicii 
Populare Mongole la București, și 
membri ai ambasadei.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 

GIMNASTICĂ

întreceri aplaudate la campionatele
internaționale ale României

Un public numeros a asistat și ieri 
la campionatele internaționale de 
gimnastică ale României ce au loc 
în sala sporturilor din Bacău. între
cerile — exerciții liber alese, atit in 
turneul masculin, cit și în cel femi
nin — s-au situat la o cotă valorică 
apreciată. O frumoasă și pasionantă 
luptă a prilejuit, mai întîi. disputa 
gimnaștilor, care au prezentat ele
mente noi, de mare dificultate. Titlul 
a revenit americanului Kurt Thomas, 
cu un plus de numai 5 sutimi in fața 
lui Dan Grecu (clasat al doilea : 
110,15 p.), și aceasta grație evoluției 
mai bune, în prima zi. la exercițiile

ÎN CÎTEVA
• Proba de simplu femei din ca

drul Turneului internațional de tenis 
de la București a fost ciștigată de 
tinăra noastră jucătoare Florența 
Mihai, care a învins-o în finală cu 
6—3. 6—4 pe Virginia Ruzici.

în semifinalele probei de simplu 
bărbați Dumitru Hărădău l-a elimi
nat cu 6—2, 6—1 pe Andrei Dirzu, 
iar Thomas Emmrich (R.D.G.) a ciș- 
tigat cu 6—4, 6—4 la Traian Marcu.
• Campionatul diviziei A Ia fot

bal continuă astăzi cu desfășurarea 
întilnirilor din cadrul celei de-a 
26-a etape. în Capitală, cu începere 
de la ora 14,30 va avea loc pe Sta
dionul .,Dinamo" întîlnirea dintre e- 
chipele Dinamo și F. C. Constanța. 
Derbiul etapei Steaua—Sportul Stu
dențesc se va disputa cu începere de 
la ora 16,30 pe stadionul Steaua.

în tară : Politehnica Iași—Jiul Pe
troșani ; C.S. Tirgoviște—F.C.M. Re
șița ; U.T. Arad—Politehnica Timi
șoara ; Petrolul Ploiești—Corvi nul 
Hunedoara ; F.C. Argeș Pitești—Uni-

(Urinare din pag. I)
întrucit realizarea integrală a pro

gramului de investiții reprezintă un 
factor-cheie al îndeplinirii prevede
rilor cincinalului, rezultatele poziti
ve obținute in cursul lunii aprilie, 
lună „de vîrf" in construcții, trebuie 
amplificate în perioada următoare 
printr-o și mai intensă concentrare a 
eforturilor, incit să se asigure atit 
recuperarea oricăror restante. îndeo
sebi in ce privește montarea utila
jelor și instalațiilor, cit și punerea 
in funcțiune in avans a unui cit mai 
mare număr de obiective și capaci
tăți productive.

Toate forțele satelor 
orientate spre 

«ncheierea semănatului!
în săptămîna care a trecut, oame

nii muncii de la sate au acționat cu 
toate forțele pentru insămintarea 
culturilor de primăvară, pregăti
rea terenului, îngrijirea semănă
turilor de toamnă. . Rezultatele po
zitive de ansamblu nu pot justifica 
insă rămînerile în urmă Ia semăna
tul porumbului intr-un șir de jude
țe. întrucit timpul este foarte înain
tat, mecanizatorii, țăranii coopera
tori, specialiștii agricoli și, alături 
de ei, toți locuitorii satelor au dato
ria să lucreze fără răgaz, ziua și 
noaptea, in vederea accelerării și în
cheierii insăniințărilor, asigurind, 
totodată, executarea de cea mai 
bună calitate a lucrărilor, pentru ob
ținerea uhor recolte bogate.

Contribuție majoră 
la soluționarea în spirit 
constructiv a marilor 

probleme 
ale contemporaneității

Vizita pe care a intreprins-o pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
Statele Unite ale Aniericii. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, se în
scrie ca un eveniment dominant,

La amiază, delegația parlamentară 
mongolă, condusă de tovarășul Banz
ragciin Lamjav, membru al Prezidiu
lui Marelui Hural Popular, șef de 
secție la C.C. al P.P.R. Mongol, a 
avut o întrevedere cu tovarășul Ni
colae Giosan, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Marii Adunări 
Naționale.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-a efectuat un schimb 
de informații în legătură cu modul 
de organizare și activitatea celor 
două foruri legislative, subliniindu-se 
rolul lor important în întărirea re
lațiilor prietenești și în activitatea 
internațională consacrată promovării 
cu consecventă a spiritului de înțe
legere între popoare.

în acest context, au fost eviden
țiate bunele raporturi care ș-au sta
tornicit și se dezvoltă între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă, contribuția În
semnată pe care o aduc parlamenta
rii la extinderea și întărirea acestor 
relații.

★
în onoarea oaspeților, tovarășul 

Nicolae Giosan a oferit un dejun.
(Agerpres)

impuse. Notabilă comportarea elevu
lui bucureștean Aurelian Georgescu : 
locul trei (109,75 p.), înaintea mai 
experimentalilor Sorin Cepoi. sovie
ticul Andrei Lev etc.

în întrecerea gimnastelor la indi
vidual compuș, pe primul loc : Ma- 
rilena Neacșu (România) cu 75.45 
puncte, urmată de coechipierele sale 
Dumitrita Turner (74.80 p.), Gabrie
la Trușcă (74,75 p.) și Anca Grigo- 
raș (74,65 p.). Pe locul cinci : Kathy 
Johnson (S.U.A.) 74,60 p.

Competiția se incheie astăzi, cu 
concursul special pe aparate.

RÎNDURI
versitâtea Craibva ; Olimpia Satu 
Mare—A.S.A. Tg. Mureș ; S. C. Ba
cău—F.C. Bihor Oradea.

• Tradiționalul concurs internațio
nal atletic pentru premiul ziarului 
..Pravda" x-a avea loc in acest an în
tre 13 și 17 iunie la Tbilisi. La în
treceri și-âu anunțat participarea 
peste 600 de atleți și atlete repre- 
zentind 50 de țări. în fruntea invita- 
ților se află dublul campion olimpic 
Alberto Juantorena (Cuba), John 
Walker (Noua Zeelandă), Samson 
Kimombwa, Henry Rono (Kenia) etc.
• Tenlsmanul italian Corrado Ba- 

razzutti l-a învins cu 6—3, 6—3 pe 
chilianul Hans Gildemeister, caliii- 
cindu-se în semifinalele turneului 
internațional de la Houston (Texas), 
în semifinale, Barazzutti îl va în- 
tîlni pe americanul Gottfried, lai 
campionul român Ilie Năstase il va 
avea ca adversar pe iugoslavul Fra- 
ntliovici.

avînd o semnificație excepțională atit 
pe tărimul raporturilor bilaterale 
dintre cele două țări, cit și in sfera 
vieții internaționale.

Noua misiune de pace, înțelegere și 
prietenie, îndeplinită cu strălucire, a 
pus incă o dată in evidență calitățile 
unanim recunoscute ale secretarului 
general al partidului nostra, președin
tele tării — principialitate, fermita
tea revoluționară, neobosita energie 
in slujba intereselor tării, ale, cauzei 
păcii și cooperării, clarviziunea și 
.realismul în abordarea marilor pro
bleme ale contemporaneității. în con
sens cu aspirațiile fundamentale ale 
tuturor națiunilor lumii. Toate aceste 
insușiri, care au adus Secretarului 

CRONICA SAPTĂMÎNII

general al partidului o înaltă consi
derație și stimă pe toate meridianele, 
ca promotor al unei politici noi, 
profund constructive, s-au manifestat 
plenar și de astă dată, sporind, și mai 
mult autoritatea internațională a 
României socialiste.

în șuvoiul neîntrerupt de mesaje și 
telegrame adresate în aceste zile to
varășului Nicolae Ceaușescu, organi
zațiile județene de partid, organiza
ții obștești, colective din între
prinderi și instituții, ministere și alte 
instituții centrale, oameni ai muncii 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități aduc omagiul lor în
flăcărat, exprimă înalta cinstire și 
prețuire pentru activitatea desfășura
tă de președintele republicii, pentru 
rezultatele concrete pe multiple pla
nuri ale vizitei efectuate în S.U.A.

Depășind, prin semnificația sa, 
cadrul relațiilor româno-americane, 
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
în S.U.A. a avut și un amplu ecou 
internațional, și-a găsit o puternică 
reflectare în presa din diferitele țări 
ale lumii, expresie a interesului față 
de inițiativele și pozițiile construc
tive ale României, ca și a simpatiei 
față de realizările poporului nostru, 
de politica sa de amplă deschidere 
spre toate națiunile lumii.

Cu prilejul celei de-a 108-a ani
versări a nașterii lui Vladimir Hid 
Lenin, sîmbătă dimineața a avut loc 
in Capitală solemnitatea depunerii u- 
nor coroane de flori.

La monumentul lui V. I. Lenin au 
fost depuse coroane de flori din par
tea Comitetului municipal București 
al P.C.R. și Consiliului popular mu
nicipal. precum si din partea Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

La solemnitate au luat parte repre
zentanți ai Comitetului municipal

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Ghana

Sîmbătă s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, și ministrul 
afacerilor externe al Republicii Gha
na, colonel Roger J. A. Felii.

După convorbiri, miniștrii de ex
terne ai celor două tari au semnat 
Acordul între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Ghana privind cooperarea în 
domeniul pescuitului oceanic. Acor-

Luptătorii noștri 
la „europene44

OSLO 22 (Agerpres). — Sportivii 
români continuă să se afirme la 
campionatele europene de lupte 
greco-romane ce se desfășoară la 
Oslo. în limitele categoriei peste 
100 kg. Roman Codreanu l-a învins 
(prin tuș) pe campionul Bulgariei. 
Tomov. Tot înainte de limită a cisti- 
gat si întilnlrea cu polonezul An- 
dreckim. După trei tururi, sportivul 
nostru este cel mai bine situat intre 
cei cinci candidați la medalii.

La categoria 48 kg. C. Alexandra 
s-a calificat pentru turul trei, in- 
vingind prin tuș (după numai 1’49”) 
pe francezul J. Cluzeland. înaintea 
tururilor decisive de astăzi, poziții 
bune dețin, de asemenea, si alti 
luptători români. între care Ion 
Păun. Ștefan Rusu, Ion Botilă.

t V
DUMINICA, 23 APRILIE
PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru totl
8.15 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
9,lă Film serial pentru copii : Comoara 

din insulă. Episodul 9
9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului
11,15 Campionatele Internationale de 

gimnastică ale României
12.30 De strajă patilei
13,00 Telex
S3,03' Album duminical
10,00 Campionatele internaționale de 

gimnastică ale României
16.40 Film serial : Linia maritimă One- 

dln. Episodul 35
17.30 Fotbal : Steaua — Sportul studen

țesc (repriza a n-a)
18.20 Trei Ipostaze ale visului împlinit
18,35 Micul ecran pentru cel mici.
19,00 Telejurnal
19.20 File de istorie.
19.40 Antena vă aparține. Spectacol pre

zentat de județul Vrancea
20.40 Film artistic : „Prizonierul din 

Manhattan". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor americane

In interesul cauzei 
socialismului, păcii 

si colaborării 
internaționale

în sâptămina care se incheie s-a 
desfășurat vizita in tara noastră a 
delegației guvernamentale a R. P. 
Chineze, care a culminat cu primirea 
la tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Schimbul de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul Hua

Kuo-fen, președintele C.C. al P. C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, convorbirile 
prilejuite de această întrevedere au 
permis să se constate cu profundă 
satisfacție că relațiile tradiționale, de 
strînsă prietenie, solidaritate mili
tantă si colaborare multilaterală din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, cunosc un curs ascendent și 
au cele mai bune perspective de 
dezvoltare, in interesul reciproc al 
cauzei socialismului și păcii in lume.

Militînd pentru adincirea relațiilor 
cu toate statele socialiste. România 
promovează constant colaborarea cu 
tarile in curs de dezvoltare, cu cele
lalte state ale lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Apropiata vizită 
a primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Manea 
Mănescu. în Turcia, precum și între
vederile dintre președintele Repu
blicii Elene și ale altor factori de 
răspundere de la Atena cu reprezen
tanți ai tării noastre, se înscriu in 
politica noastră consecventă de ex
tindere a relațiilor de colaborare cu 
statele din Balcani, în interesul re
ciproc. precum și al transformării 
peninsulei într-o zonă a bunei veci
nătăți, a păcii și colaborării — aport 
la edificarea securității în Europa. în 
contextul orientărilor sale statornice 
se înscriu șl vizitele efectuate in a- 

București al P.C.R.. Consiliului popu
lar municipal. Consiliului General 
A.R.L.U.S.. activiști de partid si de 
stat, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, numeroși 
oameni ai muncii.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

A depus, de asemenea, jerbe de 
flori un grup de pionieri.

(Agerpres)

dul între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Republi
cii Ghana privind navigația maritimă 
și Regulamentul de organizare și 
funcționare a Comisiei mixte româ- 
no-ghaneze de cooperare economică 
și tehnică.

La semnare au fost prezent! Petre 
Blajovici, ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au fost de fată Toma Bălășoiu, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
României la Accra, și Kwame 
Addae, ambasadorul Ghanei la 
București.

★
în cursul dimineții, ministrul de 

externe ghanez a vizitat întreprin
derea de mașini grele București.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de Z4, 

25 și 26 aprilie. în țară : Vreme relativ 
frumoasă, mai ales în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă durată 
cu caracter de averse, mai ales in 
cursul după-amlezelor. Vint moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 2 șl 12 grade, iar valorile ma
xime intre 12 și 22 de grade. în Bucu
rești : Vremea va fi frumoasă, cu cerul 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vint moderat. Temperatura ușor 
variabilă.
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PROGRAMUL I

10,00 Concert educativ
11,45 Teleșcoală

LUNI, 24 APRILIE
PROGRAMUL 1

15,55 Telex
16,00 Emisiune în limba maghiară
19,00 „Cîntarea României". Ediția a Il-a 

a Festivalului național
19.20 îooi de seri
19.30 Telejurnal • în întlmpinarea zilei 

de 1 Mal
20,00 Panoramic
20,25 Roman-foileton : Familia Palliser.
21.15 Mai aveți o întrebare 7
21,43 Melodii lirice
22.00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 1
16.30 Matineu coregrafic : „Cenușărea

sa" de Serghei Prokofiev
18,05 Drumuri europene : Bălcescu la 

Paris
18.30 In alb șl negru : Boțman ; Ani 

tineri
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copil : Cuore 

(reluare)
20,25 Cenacluri ala tineretului
21,00 Telex
21,05 De la operetă... la musical
22,00 incursiune în cotidian

ceste zile în țara noastră de delega
ția guvernamentală a R. A. Egipt și 
de ministrul afacerilor externe al 
Ghanei, menite a adinei pe mai de
parte relațiile cu aceste state prie
tene, care servesc prosperității fie
căreia dintre Jțări, cauzei edificării 
noii ordini economice internaționale.

Solidaritate militantă 
cu partidele comuniste 

și muncitorești, 
cu toate forțele 

înaintate
în această săptămină. reprezentanți 

ai P.C.R. au luat parte la lucrările 
congreselor Partidului Comunist din 
Grecia (interior) si al Partidului Co
munist din Spania — expresie a o- 
rientării neabătute a partidului nostru 
de intărire si dezvoltare a solidari
tății cu toate partidele comuniste și 
muncitorești. Reafirmînd pozițiile 
pentru care P.C.R. militează neabătut, 
mesajele de salut transmise partici- 
panților la cele două congrese sub
liniază importanta deosebită, în actua
lele condiții internaționale, a întări
rii solidarității și conlucrării între 
partidele comuniste și muncitorești, 
făuririi unei unități de tip nou, pe 
baza respectării riguroase a dreptu
lui fiecărui partid de a-și stabili in 
mod autonom linia politică, strategia 
și tactica revoluționară, potrivit con
dițiilor concrete, specifice de activi
tate. în același timp, a fost rele
vat punctul de vedere constant al 
partidului nostru, potrivit căruia re
zolvarea marilor probleme cu care 
sînt confruntate popoarele, la scară 
națională și internațională, impune 
lărgirea bazei de acțiune unitară 
între partidele comuniste, socialiste, 
social-democrate, eforturile conver
gente ale forțelor social-politice celor 
mai largi ale contemporaneității.

încheind o săptămînă bogată in 
realizări și evenimente majore, .po
porul român își exprimă hotărirea 
neclintită de a munci neobosit, în
suflețit de exemplul minunat, mobi
lizator al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru înfăptuirea poli
ticii generale a partidului și statului 
nostru, consacrată înfloririi Româ
niei socialiste, cauzei păcii si colabo
rării Internationale.

RAPORTUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL SANTIAGO CARRILLO 
la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist din Spania

MADRID. — După cum s-a anun
țat, in prima ședință a Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist din 
Spania, care s-a deschis la 19 apri
lie. secretarul general al partidului, 
tovarășul Santiago Carrillo, a prezen
tat Raportul de activitate al Comi
tetului Central.

Pentru membrii partidului — se 
spune in introducerea raportului — 
astăzi este o zi istorică : se deschide 
cel de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Spania, primul care 
are loc in condiții de legalitate, după 
cei 46 de ani scurși de la Congre
sul al IV-lea. Amintind că numai cu 
14 luni în urmă cei care reprezentau 
puterea susțineau că în cazul chid 
ar dori să se prezinte la alegeri, can- 
didații P.C.S. ar trebui să o 
facă în calitate . de „indepen
denți" și că legalizarea parti
dului nu ar putea avea loc decit 
după citiva ani de la schimbarea po
litică din Spania, că însuși secretarul 
de stat al S.U.A. de atunci, Kissinger, 
dind sfaturi, se pronunța pentru amî- 
narea cu citiva ani a legalizării parti
dului — vorbitorul a subliniat că le
galizarea P.C.S. a prilejuit o bătălie 
dificilă. Ea a reprezentat, poate, mo
mentul cel mai critic din tot procesul 
schimbărilor (intervenite după moar
tea lui Franco — n.r.) — și aceasta 
pentru că in anumite sectoare ale 
Spaniei se înrădăcinase ideea că răz
boiul din 1936—1939 a reprezentat nu 
înfringerea democrației, ci cea a co
munismului. Asupra comuniștilor pla
na o legendă tenebroasă, țesută de 
către franchism. Aceste dificultăți au 
fost depășite ; acțiunea maselor popu
lare, solidaritatea altor forțe demo
cratice, naționale și internaționale, 
politica dusă de P.C.S. și — se cuvine 
recunoscut — înțelegerea și hotărirea 
premierului Suarez au fost factorii 
care au contribuit la legalizarea 
partidului;

Relevind că la congres s-au reur 
nit delegații celor peste 200 000 de 
membri cu carnet de partid ăi P.C.S. 
și ai celor peste 1 700 membri cu car
net de partid ai Partidului Socialist 
Unificat Catalan (P.S.U.C.), vorbitorul 
a arătat că -toti aceștia .sînt delegații 
unui partid în mare parte nou. care 
și-a deschis fără rezerve rîndurlle 
tuturor muncitorilor, tuturor oame
nilor muncii din producție, precum și 
intelectualilor, tuturor celor care lu
crează in mediul urban sau rural, tu
turor celor care au dorit să intre in 
partid. ..Cred că nu exagerez — a 
afirmat S. Carrillo — sounind Că 
sintem partidul cel mai bine organi
zat si cu numărul cei mai măre de 
membri care există astăzi in tară".

Acest partid. în rindurile căruia se 
văd astăzi multe figuri noi, este un 
altul — și, în același timp, tot cel de 
ieri. El s-a reînnoit, fiind în același 
țimp continuatorul unui trecut, glo
rios. Acest partid nu este o improvi
zație. El are o istorie îndelungată și 
are în față un viitor și mai îndelun
gat, în decursul căruia vor fi nece
sare in continuare combativitatea și 
fermitatea — deoarece este un partid 
de luptă căruia nimic nu i se face ca
dou, ci care trebuie să lupte pentru 
fiecare centimetru de teren pe care 
înaintează; în acest partid trebuie să 
se manifeste însă și inteligență, deoa
rece vrea să fie — și de fapt astăzi 
este potential, iar mîine va' deveni 
efectiv — un partid de guvernămînt. 
Acdsta este un partid care isi pro
pune ca. in cooperare cu toate forțele 
socialiste, democratice si progresiste, 
in cadrul unui proces dialectic. Cu 
contradicțiile si sintezele sale. Să 
ajungă să construiască o Spanie de
mocratică în care puterea să nu se 
mai afle in mîinile unei minorități 
oligarhice, ei in mîinile poporului 
muncitor : o Spanie in care un model 
de societate fără oprimați si fără 
opresori, fără exploatați si fără ex
ploatatori. să înlocuiască modelul ac
tual care se caracterizează priit 
inegalități si nedreptăți deosebit de 
mari ; deci să construiască o nouă 
societate, in care capitalismul să fie 
înlocuit de socialism și comunism.

Referindu-se în continuare la 
schimbările produse în Spania după 
alegerile generale din 15 iunie 1977. 
raportorul a arătat că există motive 
să se aprecieze că schimbările se fac 
încet ; pericolele nu au dispărut încă 
definitiv ; in multe locuri democrația 
iși face apariția cu întîrziere, cu 
destul de multă intirziere. Legat de 
aceasta, secretarul general al P.C.S. a 
spus : ..Trebuie să recunoaștem că 
nici noi nu am reușit incă să creăm 
în stilul de muncă al cadrelor si al 
militanților noștri vocația, capacita
tea atragerii și formării de adepți — 
necesară pentru a se lansa cu curai 
spre cele mai îndepărtate colturi ale 
țării spre a face cunoscut cuvîntul 
partidului șl a deschide mulți ochi 
care au rămas închiși. Din păcate, ne 
desfășurăm activitatea mai mult in 
cadrul organizațiilor noastre, intre 
noi, fără a ieși suficient în afară, în 
mase, mai mult tolerind presiunea 
societății și a instrumentelor sale 
ideologice asupra partidului decit 
proiectîndu-ne influența în afară, 
spre conjunctura socială. Vorbim mai 
mult în interior decit în stradă, mai 
mult intre noi decit în fața altora".

Cu toate problemele ce se ridică pe 
calea unei dezvoltări democratice a 
societății, se arată în continuare 
în raport, „nu ar fi just să ig
norăm schimbările care au avut loc 
într-o perioadă de timp destul de 
scurtă. Ar fi greșit să le subestimăm, 
trecindu-le prea ușor cu vederea. De 
fapt, intr-un timp relativ scurt am 
cucerit libertatea presei. libertatea de 
asociere, dreptul la manifestație si la 
grevă. Am reușit să-i scoatem pe de
ținuți din închisori prin amnistia de
cretată și sintem în curs de a obține, 
nu fără o luptă asiduă, democratiza
rea relațiilor de muncă in întreprin
deri. Acolo unde în trecut se re
uneau Cortesurile (parlamentul fran
chise, Consiliul Național al Miș
cării (franchiste). astăzi îsi desfă
șoară sesiunile Congresul denutatllor 
și Senatul, alese prin sufragiu uni

versal. Partidele politice, sindicatele, 
mișcările și organizațiile de femei și 
cetățenești, organizațiile de tineret iși 
desfășoară activitatea în mod legal, 
fără a fi nevoie să se ascundă".

Subliniind că dorința de a dezvolta 
și a duce pină Ia capăt schimbarea 
politică se afirmă și sporește din ce 
în ce mai mult, secretarul general 
al P.C.S. a arătat: „Datoria noas
tră este de a alerta și mobiliza po
porul astfel incit el să participe din 
ce în ce mai activ la schimbare, să 
acționeze in așa fel incit să atragă 
în procesul de democratizare cele 
mai largi sectoare posibile, să fie 
eradicat terorismul, să fie îndepăr
tate elementele ce tinjesc după tre
cutul de dictatură, pentru ca acestea 
să nu devină o amenințare gravă".

în continuare, raportul arată că, in 
elaborarea politicii sale, P.C.S. tre
buie să pornească de la situația 
existentă pe plan mondial, care se 
caracterizează prin criza cea mai pro
fundă pe care a cunoscut-o sistemul 
imperialist. Dat fiind caracterul glo
bal al acestei crize, există posibilita
tea realizării unei schimbări a mode
lului de societate, de depășire a capi
talismului și trecere la socialism, cu 
toate că acest lucru nu se poate face 
de azi pe miine sau dintr-o dată. 
„Trebuie — a spus S. Carrillo — să 
depunem eforturi pentru a descoperi, 
pentru a descifra prin ce etape, prin 
ce procese vom trece de la capita
lism la socialism. în orice caz. ca
lea noastră va fi un drum cu bătălii 
de clasă, drum pe care nimeni nu 
ni-1 va face cadou, ci, dimpotrivă, va 
trebui să-l plătim uneori scump. Noi 
vedem lupta de dasă în care ne a- 
flăm nu prin prisma vechii con
cepții de «clasă împotriva clasei», 
Ci ca pe o luptă a claselor celor mai 
prejudiciate de actuala situație, sub 
hegemonia — pe care trebuie s-o 
realizăm — a clasei muncitoare, îm
potriva minorității oligarhice care 
tânjește încă după vechiul regim. 
Aceasta explică politica noastră de 
concentrare democratică, orientare 
care nu este.de conjunctură, ci o 
politică tinzind să aducă clasei mun
citoare cel mai mare număr de aliati. 
cu toate că multi dintre aceștia, in 
actuala perioadă, sînt de acord cu 
noi numai în ce privește unele o- 
biective intermediare foarte limita
te. Ne găsim într-un moment care 
este doar începutul unei schimbări 
politice democratice. iar această 
schimbare poate merge mai departe, 
transformîndu-se intr-o schimbare 
politico-socială, numai dacă partidele 
și organizațiile reprezentative ale cla
sei muncitoare desfășoară o politică 
inteligentă care să le plaseze în frun
tea tuturor forțelor progresului. Lăr
girea șl consolidarea democrației este 
calea prin care ne apropiem de so
cialism . și care va genera socialis
mul in libertate la care aspirăm".

Relevind în continuare faptul că 
oligarhia a început să dea semne de 
neliniște, raportul arată că pactele 
de la Moncloa (este vorba de acor
durile dintre guvern și opoziție pen
tru solutionarea problemelor econo
mice urgente — n.r.) și, în genere, po
litica de consens i-au produs insatis
facție și au făcut-o bănuitoare. Rit
mul schimbărilor, care comuniștilor 
li se pare lent, este apreciat de oli
garhie drept destul de precipitat și 
de aceea face presiuni prin toate mij
loacele pentru ca viitoarea Constituție 
și legile să-i asigure în continuare 
promovarea intereselor ei. în ceea ce 
îi privește, comuniștii consideră că, în 
multe privințe, acordurile de la Mon
cloa reprezintă un ansamblu minimal 
de soluții, care ar necesita nu numai 
să fie aplicate, ci și lărgite, respec- 
tindu-se spiritul în care au fost 
concepute. Acest lucru' se referă Ia 
toate măsurile privind reforma de
mocratică. gestiunea asigurărilor so
ciale și a întreprinderilor publice, te
leviziunea. domeniul energiei, agri
culturii și pescuitului, construirea 
de așezăminte sociale și studiul solu
lui, precum și crearea de posturi în 
învățămint.

în continuare, raportorul s-a referit 
la relațiile dintre Partidul Comunist 
din Spania și celelalte partide de 
opoziție, in primul rind socialiștii, in 
context mentionîndu-se că perspecti
va comuniștilor nu este de a avea 
divergente, ci convergente cu 
P.S.M.S. în cadrul miel politici orien
tate spre consolidarea democrației 
aplicând acordurile de la Moncloa și 
îmbogățindu-Ie succesiv cu alti pași 
care să faciliteze clasei muncitoare 
cucerirea de noi spatii ale puterii po
litice. Pe de altă parte, raportul a 
apreciat ca foarte pozitiv faptul că 
pe calea unității muncitorești relați
ile dintre comisiile muncitorești și 
Uniunea generală a sindicatelor s-au 
îmbunătățit foarte mult, astfel incit 
la 1 Mai, pentru prima dată după ci- 
teva decenii, această zi se va sărbă
tori în spirit unitar în întreaga tară.

Referindu-se la problemele econo
mice care confruntă in prezent Spa
nia, raportul arată că în cadrul re
centelor dezbateri din parlament, 
comuniștii s-au pronunțat pentru 
completarea acordurilor de la Mon
cloa nu printr-o relansare fără dis- 
cernămînt a activității economice, 
care ar putea să aibă consecințe 
inflaționiste și mai grave, ci prin- 
tr-un plan selectiv care să-și fixeze 
drept obiectiv principal construirea 
de noi școli și locuințe, redresarea 
sectoarelor economice aflate în criză, 
cum sînt siderurgia, industria na
vală și industria constructoare de 
mașini. Aceasta necesită în mod evi
dent un plan de investiții care să 
tindă înspre lichidarea decalajelor 
dintre o Spanie dezvoltată si o Spa
nie încă subdezvoltată.

Dar dincolo de acordurile de la 
Moncloa, limitate in timp Ia 
anul in curs, forțele democra
tice din tară, fie că au sau nu o 
responsabilitate directă în guvern, 
trebuie să-și pună in mod serios 
problema necesității unui plan de 
însănătoșire și reconversiune a eco

nomiei care să întărească si să înno
iască structurile economice și socia
le ale tării, să meargă pină la rădă
cinile adinei ale actualei crize, neli- 
mitîndu-se exclusiv la aspecte și so
luții conjuncturale. De aceasta vor 
depinde progresul și stabilitatea de
mocrației aflate acum într-un stadiu 
incipient. „Noi, comuniștii, a subli
niat vorbitorul, ne vom strădui să 
participăm la soluționarea acestor 
probleme aducînd o contribuție res
ponsabilă, atit ca partid al oamenilor 
muncii, cit și ca partid care are o 
concepție clară în privința guvernu
lui și statului".

Apreciind că politica de consens 
este indispensabilă nu numai in pro
blemele interne, dar și in cele de 
politică externă, vorbitorul s-a refe
rit la o chestiune care ar putea fi 
un element de ruptură în cadrul con
sensului. cu consecințe foarte negati
ve pe toate planurile : posibilitatea 
de a pune pe neașteptate în dezba
tere politică, la nivel national, pro
blema aderării Spaniei la N.A.T.O. 
„Noi, comuniștii — și în acest do
meniu poziția noastră coincide cu po
ziția susținută pină în prezent de 
P.S.M.S. — ne-am opune in mod ho- 
tărît intrării Spaniei in N.A.T.O. 
Considerăm că Spania — chiar dacă 
si-ar intări serios sistemul apărării 
naționale — nu trebuie să-și asume 
noi angajamente militare care ar si
tua-o intr-o poziție de mai mare de
pendență decit cea actuală. Spania 
și guvernul său ar trebui să-și con
solideze tot mai mult politica de 
pace, cooperare și de luptă împo
triva blocurilor militare".

în continuare, vorbitorul s-a oprit 
asupra modului în care sînt concepu
te fizionomia și caracterul partidului, 
substanța și rolul său in viața politică 
a Spaniei. „Opțiunea pentru un partid 
muncitoresc marxist și revoluționar 
și nu pentru unul social-democrat sau 
stalinist este o opțiune sinceră spre 
care în alte țări se tinde și care 
în Spania Începe să fie. de asemenea, 
o realitate. Această voință fermă 
ne-a condus nu la abandonarea le
ninismului — cum s-a spus — ci la 
a propune, pentru definiția pe care 
o prezentăm congresului și care va 
fi dezbătută Ia momentul potrivit, un 
text considerat a corespunde mai 
bine cu ceea ce începe să în
semne practica politică a partidului 
și cu conceptele teoretice ale expe
rienței noastre revoluționare de mai 
bine de douăzeci de ani. Aceasta nu 
neagă recunoașterea lui Lenin drept 
cel mai mare revoluționar al epocii 
respective, nu neagă faptul că aportul 
său la teoria marxistă s-a extins asu
pra unei mari părți a acestui secol, 
inspirind luptele de eliberare a nu
meroase popoare. Aceasta nu înseam
nă nici că vom renunța să-l mai stu
diem atent pe Lenin ca pe unul din 
dascălii de bază al marxismului. A- 
ceasta înseamnă doar că problemele 
revoluției in țările occidentale -•dez
voltate. la 54 de ani după moartea 
lui Lenin, cînd lumea s-a schimbat 
din temelii, cum se spune în textul 
„Internaționalei", noi trebuie să stu
diem aceste probleme și să le dez
voltăm învătînd nu exclusiv din căr
țile unora sau altora dintre dascăli, 
ci din practica mișcării muncitorești 
din Occident, din succesele și insuc
cesele ei, din mersul ei înainte și 
din rămineriie ei in urmă. Noi cre
dem că procedind astfel sintem mai 
fideli stilului și metodei lui Lenin
— care a știut să renunțe la spiritul 
academic marxist pentru a face re
voluția în Rusia îhtr-o conjunctură 
istorică concretă — decit cei care se 
limitează la a repeta, ca intr-un ri
tual, fraze și concepte depășite de 
istorie.

Este adevărat că propunerea noas
tră a generat «diverse mișcări» in 
interiorul partidului, in cadrul căro
ra pot apărea — simultan, dar tempo 
rar — unii care se tem ca nu cumva 
să schimbăm prea mult lucrurile si 
ca in cadrul acestor schimbări să nu 
se piardă identitatea partidului ; pre
cum și alții care se tem. dimpotrivă, 
ca nu cumva să nu schimbăm destul 
lucrurile, astfel ca noul partid să nu 
fie atit de nou și atit de diferit de 
cel cunoscut din istorie pe cit ar 
dori-o ei. Pe primii aș vrea să-i con
ving că partidul nu-și pierde identi
tatea prin schimbarea definiției lui. 
Partidul va rămine fidel tradițiilor 
sale istorice, condamnării capitulării 
social-democrate, înrudirii sale cu 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie — ceea ce astăzi nu înseam
nă dependenta de vreun stat socia
list anume și nici acceptarea unui 
anumit centru conducător.

Partidul Comunist din Spania va 
rămine un partid comunist de clasă, 
partidul oamenilor muncii, a cărui 
vocație este realizarea transformării 
socialiste a societății in scopul con
struirii in viitor a societății ideale
— comunismul. în acest sens. Parti
dul Comunist din Spania reafirmă 
menținerea centralismului democra
tic. adaptîndu-1 însă la condițiile ac
tivității legale.

„Partidul nostru are nevoie să fie 
unit in acțiune. Are nevoie de dis
ciplină pe baza criteriului majorită
ții. care, odată exprimată, trebuie să 
fie acceptată de întregul partid. Cine 
nu este de acord cu aceasta a greșit 
în alegerea partidului".

„Partidul comunist, a subliniat mai 
departe Santiago Carrillo, este un 
partid profund national, înrădăcinat 
în poporul nostru, în tara noastră, 
conștient de necesitatea de a-și în
deplini rolul său pe plan national — 
fiind totodată un partid profund in
ternaționalist. solidar cu toate lupte 
le de eliberare socială si națională 
care s-au desfășurat și continuă să 
se desfășoare în lume".

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
sarcina pregătirii politice și teoretice 
a membrilor de partid, creării unei 
structuri solide a partidului, desfășu
rării de către partid a unei vieți po
litice active care să cuprindă în mod 
firesc masele muncitorești și popu
lare, întreaga societate.

cinema
• 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.
e> Bătălia navală din 1894 : vic
toria — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18;
20.15.
• Urmăriți fără vină : SALA PA
LATULUI — 10; 12,30.
• Harababura — 9.30: 11.80, Ma

șina 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 : CENTRAL — 9;
11.15: 13,30; 15,45: 18; 20,15, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 
13; 20,15, FLAMURA — 11,15; 13.30; 
15.45; 18: 20,15.
• Program pentru copii : FLA
MURA — 9.
• Polițistul pilot de curse : LU
CEAFĂRUL — 9: 11,15: 13.30: 16; 
13.15; 20.30. BUCUREȘTI — 5.30; 
10.45; 13; 15.30; 18; 20,30. FERO
VIAR — 9: 11,15; 18,30: 16: 18.15:

30,30, MODERN — 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 30,30.
• 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.
• Simburii 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 Ioc :
DACIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45;
18; 20.
• Urmărire periculoasă : BU- 
ZESTI - 9; 12: 15: 19. AURORA
— 9: 12; 16; 19, TOMIS — 9,15: 
12,30; 15,45; 19.

• Robii — 9,45; 11,45, Mașina
timpului — 18.30, Love story —
20,30 : CINEMATECA.
• Eu, tu și Ovidiu : FERENTARI
— 15.30; 17,30; 19,30, FLOREASCA
— 15.30; 18; 20.15.
• Zmeul de hirtie : LIRA — 9. 
13; 16; 19, GIULEȘTI — 9; 11,45; 
13.30; 16,30; 19,30.
• Riul care urcă muntele : PA
CEA — 16: 18; 20.
• Sărbătoarea cartofilor copțî :
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.

teatre
• Teatrul Național București (sala
mare) : Coana Chirița — 10,
Richard ai III-lea — 19.30. (sala 
mică) : Zoo — 10. Moartea ulti
mului golan — 15,30, Comedie de 
modă veche — 19,30, (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 

(Ateneul Român) : Concert pentru 
elevii liceelor. Festival „Brahms". 
Concertul pentru vioară — 11.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11, Cavalleria rusticana. 
Paiațe — 19.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 10,30, Eternele iubiri —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Micii burghezi — 10,30, La lilieci 
— 19,30, (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătorit! caută cameră —
19.30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericiri! —
10.30, Efectul razelor gamma asu

pra anemonelor — 15, Unchiul 
Vania — 19,30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 10,30, Trei surori — 
19.
• Teatru! „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : întoarcerea fiului risipitor 
— 10, Micul infern — 15. Timon 
din Atena — 19,30, (sala Studio) : 
Ultima cursă — 10.30, Gaițele —
15.30, Jocul — 19.
• Teatrul Giuleștî : Noaptea
păcălelilor — 10; 19,30, (la sala 
Palatului) : Comedie fără titlu —
19.30.
je Teatrul evreiesc de stat : De la 
om Ia om — 11, Cu femeile nu-1 
de glumit — 19,30.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Rapsodii de primăvară — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cintecui și 
jocul — 19,30.
• Teatrul ..Ion Vastlescu" : Pia
tră la rinichi — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Alice 
tn tara minunilor — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrică 
și lupul — 11.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din Mos
cova — 10; 16: 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Piticul din grădina de vară — 15.
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SESIUNEA SPECIALA A ADUNĂRII GENERALE 

A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII 

ÎȘI DESCHIDE LUCRĂRILE PESTE O LUNĂ

Comitetul pregătitor si a îndeplinit 
doar partial mandatul

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Cea de-a V-a reuniune a Comi
tetului pregătitor al sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării si-a Încheiat lu
crările. Sarcina principală a acestui 
organism, format din 54 de state. în
tre care si România, a fost de a ela
bora proiectele documentului final 
ce urmează să fie adoptat la sesiunea 
specială. După cum se cunoaște, Co
mitetul pregătitor a hotărit. în una
nimitate. să recomande sesiunii spe
ciale adoptarea unui singur docu
ment final, care să încorporeze ur
mătoarele secțiuni: Declarația asupra 
dezarmării. Programul de măsuri si 
acțiune. Structurile de negocieri.

Cu toate eforturile depuse, rezul
tatele obținute nu sînt pe măsura aș
teptărilor. Acest lucru se datorează, 
în primul rînd. gradelor diferite de 
înțelegere de către state a urgentei 
soluționării problemelor dezarmării, 
tendinței unor puteri de a menține 
nealterată sau cu unele modificări 
nesemnificative actuala situație din 
domeniul negocierilor de dezarmare.

Comitetul a reușit să elimine un 
număr de paranteze asupra punctelor 
de divergentă din secțiunea privind 
Declarația asupra dezarmării, dar 
rămîn în continuare probleme esen
țiale asupra cărora nu există un 
acord unanim.

Deosebirile de poziție au ieșit mal 
pregnant în relief în cursul dezba
terilor privind Programul de măsuri 
si acțiune. Invocîndu-se ..dificultatea 
deosebită și complexitatea proble
melor dezarmării", s-a încercat de 
către unele puteri nucleare golirea 
de conținut a textului documentului. 
Probleme mari, importante, cum ar 
fi dezarmarea nucleară si acordarea 
de garanții de securitate de către 
puterile nucleare statelor nepose- 
soare de asemenea arme, nu au pu
tut fi introduse ca texte convenite în 
proiectul de document. De asemenea, 
unele puteri au manifestat rezerve 
fată de adoptarea unui olan de

„Este necesar ca 0. N. U. să-și sporească 
contribuția la căutarea căilor de rezolvare 

a situației din Orientul Mijlociu"
Dezbaterile din cadrul celei de-a Vlll-a sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. în problemele finanțării UNIFIL 
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).

— La New York s-au încheiat lu
crările celei de-a VIII-a sesiuni ex
traordinare a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată problemelor fi
nanțării forțelor interimare ale Na
țiunilor Unite din sudul Libanului 
(UNIFIL).

După cum se cunoaște, Consiliul 
de Securitate al O.N.U., dînd glas 
preocupării statelor lumii față de de
teriorarea situației'-din Orientul Mij
lociu, ca urmare a acțiunilor mili
tare ale Israelului în sudul Liba
nului, a hotărit, la 19 martie, crea
rea unei forțe interimare a O.N.U. 
in Liban, cu scopul asigurării retra
gerii trupelor israeliene de pe teri
toriul libanez, restabilirii păcii și 
securității in zonă și sprijinirii gu
vernului libanez pentru restabilirea 
autorității sale asupra teritoriului 
național.

Numeroși vorbitori și-au expri
mat, în cadrul sesiunii speciale, în
grijorarea față de faptul ■ că Israelul 
continuă să mențină trupe pe teri
toriul libanez și au cerut retragerea 
totală și imediată a acestor trupe, 
ca o primă cerință pentru crearea 
condițiilor necesare reluării și con
tinuării acțiunilor pentru reglemen
tarea pe cale pașnică a situației din 
Orientul Mijlociu. Aceeași cerință se 
regăsește și în rezoluția adoptată de 
Adunarea Generală a O.N.U., care 
cheamă Israelul să-șl îndeplinească 
obligațiile ce-i revin prin rezoluția 
425/1978 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U. 

Nici o clarificare în
ROMA 22 (Agerpres). — La sfîrși- 

tul unei reuniuni care a durat două 
zile, conducerea Partidului Democrat- 
Creștin Italian a dat publicității sîm- 
bătă un comunicat prin care iși 
..reafirmă fidelitatea absolută față 
de statul democratic, față de institu
țiile și legile sale, solidaritatea ac
tivă cu partidele constitutionale" — 
relevă agenția A.N.S.A. Reuniunea a 
fost consacrată studierii ultimelor e- 
voluții in legătură cu mesajul adresat 
de gruparea teroristă autointitulată 
..Brigăzile roșii", prin care se cerea 
în schimbul vieții președintelui Con
siliului National al P.D.C.. Aldo Mo
ro. eliberarea unor teroriști.

Forțele politice italiene sînt decise 
să nu cedeze șantajului teroriștilor.

In același spirit, Federația unitară 
a celor trei mari centrale sindicale 
italiene — C.G.I.L.. C.I.S.L.. U.I.L. 
— a anunțat într-un comunicat că 
ziua de 1 Mai va fi in Italia o zi ..de 
luptă împotriva terorismului".

★
Președintele Republicii Italiene, 

Giovanni Leone, i-a primit simbătă 
pe primul ministru, Giulio Andreotti, 
și pe ministrul afacerilor interne. 
Francesco Cossiga, cu cîteva ore îna
inte de a expira „ultimatumul" dat de

perspectivă, eșalonat în timp, care 
să specifice măsurile ce trebuie 
adoptate atît in domeniul dezarmării 
nucleare, cit si al celei conven
ționale.

Redactarea textului referitor la 
Mecanismele de negociere a întîm- 
pinat. de asemenea, dificultăți se
rioase. Datorită opoziției unor puteri 
nucleare, nu s-a reușit cristalizarea 
unei poziții comune în legătură cu 
necesitatea operării unor schimbări 
radicale in actualele organisme de 
negocieri. în direcția democratizării 
lor, nici în privința statutului aces
tora si legătura lor cu Națiunile 
Unite. Discuțiile au pus in evidentă 
însă opinia generală privind utilita
tea a două categorii de organisme în 
materie de dezarmare : forul delibe
rativ. cu participarea tuturor state
lor. și un organism de negociere a 
unor acorduri specifice de dezarma
re. pe bază de egalitate deplină în
tre țări. S-a desprins un acord aproa
pe general in legătură cu atribuirea 
unor sarcini exclusive în domeniul 
dezarmării Comitetului politic al 
Adunării Generale.

Delegația română a participat 
activ. în strînsă conlucrare cu dele
gațiile altor țări, la lucrările tuturor 
grupelor de redactare si de lucru din 
cadrul comitetului. Promovînd pozi
ția partidului si statului nostru in 
domeniul dezarmării, delegația româ
nă a insistat de la Începutul lucră
rilor pentru accelerarea ritmului 
acestora, in vederea redactării unor 
proiecte de documente cu un carac
ter cit mai angajant, care să răspundă 
cerinței popoarelor de înfăptuire a 
unor măsuri reale, substanțiale, de 
dezarmare. în primul rînd de dezar
mare nucleară.

Comitetul pregătitor și-a îndeplinit 
doar partial mandatul încredințat, o 
mare parte din problemele nerezol
vate urmînd să fie reluate de către 
sesiunea specială propriu-zisă. care 
se va desfășura la New York. între 
23 mai—28 iunie a.c.

Prezentînd poziția țării noastre în 
cadrul dezbaterilor, șeful delegației 
române, ambasadorul Ion Datcu, re
prezentantul permanent al țării 
noastre la O.N.U., a subliniat că re
centele evenimente din sudul Liba
nului demonstrează o dată în plus 
gravitatea situației din Orientul Mij
lociu și necesitatea evitării oricăror 
acte de natură să complice și mai 
mult această situație. Acțiunile mi
litare ale Israelului în Liban au con
tribuit la agravarea situației și, . de 
aceea, este imperativ Ca Israelul 
să-și retragă imediat toate forțele 
militare din Liban, ca un prim pas 
pe calea retragerii din teritoriile 
arabe ocupate. Reafirmînd poziția 
de principiu a României cu privire 
la soluționarea politică a conflictu
lui din Orientul Mijlociu, reprezen
tantul țării noastre a subliniat prio
ritatea și urgența pe care România 
Ie acordă acestei probleme, necesită
ții de a se întreprinde noi măsuri 
pentru reluarea negocierilor și pen
tru crearea unui cadru internațio
nal adecvat participării tuturor păr
ților interesate, inclusiv poporul pa
lestinian, prin reprezentantul său 
legitim. O.E.P.

Șeful delegației române a sub
liniat necesitatea ca O.N.U. să-și 
exercite un rol sporit și mai eficient, 
în conformitate cu atribuțiile ce-i 
revin, in căutarea căilor și modali
tăților pentru rezolvarea situației 
din Orientul Mijlociu, pentru asigu
rarea in zonă a unei păci juste și 
durabile, in interesul tuturor po
poarelor.

cazul Aldo Moro 
teroriști. Președinția republicii; care 
a dat publicității informația, nu a 
furnizat amănunte asupra conținutu
lui convorbirii.

In aceeași zi. Papa Paul al VI-lea 
a adresat un mesaj scris „Brigăzilor 
roșii", cerîndu-se acestora să redea 
libertății, familiei, vieții civile pe 
Aldo Moro.

în tot cursul zilei de simbătă, for
țele politice au fost mobilizate la 
sediile partidelor. Conducerea P.D.C. 
s-a aflat în reuniune permanentă, 
dar, deși termenul-limită fixat de 
teroriști era ora 14.00 GMT. nînă 
simbătă seara oficialitățile italiene 
nu au primit nici un mesaj din par
tea „Brigăzilor roșii" pentru a eluci
da soarta lui Aldo Moro.

★
Un nou atentat terorist a fost co

mis simbătă la Roma. Profesorul 
Ezio Riondato de la Universitatea 
din Padova, președinte al Consiliului 
de administrație al ziarului „II 
Gazzettino". a fost rănit cu focuri 
de armă de un tînăr care. înainte de 
a fugi, a lăsat la locul atentatului 
o foaie volantă pe care se afla scris 
numele uneia dintre grupările tero
riste italiene.

Întrevedere
L I. BREJNEV - C. VANCE

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Leo
nid Bre i nev. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. l-a 
primit, simbătă, la Kremlin, pe Cyrus 
Vance, secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A. La Intîlnire a partici
pat Andrei Gromiko. ministrul de ex
terne al U.R.S.S.

Agenția T.A.S.S. Informează că în 
timpul convorbirii, paralel cu proble
mele stadiului general al relațiilor 
sovieto-americane. atentia principală 
a fost acordată desfășurării pregăti
rilor în vederea noului acord între
U.R.S.S. si S.U.A. asupra limitării 
înarmărilor strategice ofensive.

Congresul Sindical 
Mondial

Alegerea noilor organe 
de conducere ale F.S.M.

PR AGA 22 (Agerpres). — La Pra- 
ga s-au încheiat lucrările celui , de-al 
IX-lea Congres Sindical Mondial, la 
care au participat reprezentanți ai 
unor organizații sindicale din 140 
țări, precum și ai unor organizații 
internaționale.

Din tara noastră a participat o de
legație a Uniunii Generale a Sindi
catelor. condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Delegații la congres au ales noile 
organe de conducere ale Federației 
Sindicale Mondiale si au adoptat o 
serie de documente asupra proble
melor dezbătute.

Dezvoltarea viitoare a orașelor 
în dezbaterea conferinței 

primarilor
ROMA 22 (Agerpres). — După cum 

s-a anunțat, la Torino si Milano s-a 
desfășurat conferința primarilor din 
marile orașe ale lumii. Delegații ale 
municipalităților de pe toate conti
nentele s-au întîlnit la această tradi
țională reuniune pentru a dezbate 
problemele legate de dezvoltarea vii
toare a orașelor.

Din România a participat o delega
ție condusă de Constantin Dumitres
cu. prim-vicepresedinte al Comitetu
lui. executiv al Consiliului popular al 
municipiului București.

agențiile de presă transmit:
PrOtOCOllll cesiunii Comisiei 

mixte guvernamentale româno-congo- 
leze de cooperare economică și teh
nică. desfășurată la Brazzaville, a 
fost semnat de Gheorghe Lazăr, ad
junct al ministrului economiei fores
tiere și materialelor de construcții, 
și Jean Baptiste Tați Loutard. mi
nistru ad-interim al afacerilor exter
ne și cooperării, ministrul culturii și 
artelor. Gheorghe Lazăr a . fțțșt ..pri
mit de Louis Sylvain Goma, al doi
lea vicepreședinte al Comitetului 
militar al Partidului Congolez al 
Muncii, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Populare Congo.

0 delegație a Partidului 
Muncii din Coreea 3 e£ectU3t 
o vizită în Portugalia, la invitația 
Partidului Socialist Portughez, și a 
avut convorbiri cu Mario Soares, se
cretar general al P.S.P., prim-mi
nistru al Portugaliei, și cu o dele
gație a P.S.P. Delegația de partid 
coreeană a avut, de asemenea, o con
vorbire cu Alvaro Cunhal, secretar 
general al Partidului Comunist Por
tughez, care și-a declarat cu acest 
prilej sprijinul față de lupta poporu
lui coreean pentru reunificarea inde
pendentă și pașnică a patriei — in
formează agenția A.C.T.C.

Convorbiri cubanezo—e-
tiopiene. Președintele Consiliului
Militar Administrativ Provizoriu din
Etiopia, Mengistu Haile Mariam, a 
sosit, vineri după-amiază, la Hava
na. La sosire, el a fost întîmpinat 
de Fidel Castro, președintele Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Cuba, In drum 
spre Havana, Mengistu Haile Mariam 
a făcut o escală la Luanda, unde a 
conferit cu președintele Angolei. 
Agostinho Neto.

Luis Corvalan despre 
amnistia din Chile. Pentru “ 
amnistia să fie generală, așa cum a 
anunțat generalul Pinochet — a sub
liniat Corvalan la o conferință de 
presă la Bruxelles — ar trebui ca 
ea să-i cuprindă pe toți exilații chi
lieni, fie că au fost sau nu condam
nați, și să fie eliberate cele 2 500 
de persoane aflate în lagărele de 
concentrare secrete.

Congresul Partidului Isti- 
qlal din Maroc. casabianca 
au început lucrările celui de-al X-Iea 
Congres al Partidului Istiqlal din 
Maroc. în prima ședință, secretarul 
general al acestei formațiuni politice, 
Mohamed Boucetta, a rostit un dis
curs de politică generală, pe margi
nea căruia vor avea loc dezbateri.

Lucrările Congresului Partidului
Comunist din Spania

MADRID 22. — Corespondentă de 
la Vasile Oros : Delegații la cel de-al 
IX-lea Congres al P.C. din Spania 
au continuat dezbaterile în plen pe 
marginea tezelor politice ale partidu
lui. discutate anterior in comisiile de 
lucru ale congresului, unde au fost 
aduse o serie de amendamente si 
reformulări.

Dezbaterile în ședința plenară au 
prilejuit o amplă analiză a actualu
lui proces de transformări democra
tice din tară, apreciindu-se că el se 
realizează prin intermediul unor 
faze succesive de acumulare a unor 
reforme cantitative, care conduc in 
cele din urmă la o schimbare poli
tică de natură calitativă, la instaura
rea unui sistem de libertăți democra
tice. Discuțiile au relevat necesitatea 
vitală pentru Spania a mei politici 
de reconciliere națională — propusă 
de P.C. din Spania tuturor forțelor 
politico-sociale. inclusiv adversarilor 
politici — întrucît numai prin accep
tarea unui cadru civic comun se va 
putea împlini dorința de depășire a 
unei perioade de violentă si de ieșire 
din criza economică pe cale pașnică.

A fost analizat, de asemenea, pe 
larg, conceptul politicii de concentra
re democratică, relevîndu-se că Spa
nia se află într-o perioadă de tran
ziție. cînd forțele de stînga pot exer-

R. P. CHINEZĂ

Conferința națională în problemele
muncii de

PEKIN 22 (Agerpres). — La Pekin 
au început simbătă. în prezenta tova
rășilor Den Siao-pin si Li Sien-nien. 
vicepreședinți ai C.C. al P.C. Chinez, 
și a altor conducători de partid si de 
stat, lucrările Conferinței naționale 
în problemele muncii de educație, 
inițiată de C.C. al P.C. Chinez si 
convocată de Ministerul Educației al 
R.P. Chineze — informează agenția 
China Nouă. în rindul celor 6 000 de 
participant! la acest forum șe află 
cadre de conducere din diferite pro
vincii. municipii și regiuni autono
me. activiști ai C.C. al P.C. Chinez, 
ai. Consiliului de Stat si ai altor de
partamente. reprezentanți ai institu
telor de invătămînt superior, ai sco-

In cadrul acțiunilor consacrate 
celei de-a 60-a aniversări a for
mării statului national unitar 
român, la Luxemburg a avut loc 
o seară culturală in cadrul că
reia au fost evocate principa
lele momente ale istoriei po
porului român, succesele sale 
actuale in dezvoltarea pe plan 
economic, social și cultural. Au 
participat Jean Gremling, mem
bru al Comitetului director al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Luxemburghez, Dominique Meis, 
membru al C.C. al Partidului 
Comunist din Luxemburg, prof. 
H. Milller, președintele Asocia
ției culturale Luxemburg — 
România, deputafi, funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, oameni de cultu
ră, reprezentanți ai presei si 
radioteleviziunii.

Premiile Lenin pe 1978. 
La Moscova au fost anunțate pre
miile Lenin pe 1978 pentru realizări 
remarcabile în domeniile științei, 
tehnicii, literaturii și artei. Printre 
laureați se numără fizicienii Vladi
len Letohov și jVeniamin Ciebotarev, 
matematicianul' Vladimir Platonov, 
biologul Iuri Ovcinnikov, chimiștii 
Boris Arbuzov și Arkadi Pudovik, 
acad. Nikolai Țițin, chirurgii Gavril 
Ilizarov și Mihail Krasnov, precum 
și creatorii tractorului „Kiroveț" și 
ai celui mai mare telescop optic din 
lume. Scriitorul Aleksandr Ciakovski, 
poetul Maksim Tank și autorii mo
numentului dedicat apărătorilor eroici 
ai Leningradului se află, de aseme
nea, printte laureații din acest an.

La Seul s_au reunit peste 40 
de personalități politice, ononenti ai 
actualului regim, semnatari ai „Mani
festului pentru democrație si salvare 
națională", printre care si fostul pre
ședinte al Coreei de sud. Ri Hy Ho. 
reprezentanți ai cercurilor religioase, 
intelectuali, care au manifestat în 
fata mormintelor eroilor de la 19 
aprilie, cerînd revocarea „măsurilor 
de urgentă" și demisia actualului 
guvern. De asemenea, numeroase 
personalități ale partidelor de opozi
ție au organizat o adunare antigu
vernamentală. în cadrul căreia au 
cerut restabilirea democrației în tară 
și îndeplinirea dorințelor celor căzuti 
în aprilie 1960. Aceste acțiuni au 
marcat împlinirea a 18 ani de Ia 
răsturnarea, la 19 aprilie I960, a fos
tului dictator Li Sin Man.

Acțiuni agresive la gra
nițele AngOlei. Un comunicat 
dat publicității de Ministerul Apără
rii al R. P. Angola informează că 
trupe ale Africii de Sud au lansat 

cita o influentă efectivă si durabilă 
printr-o politică de consens cu cen
trul. . care să izoleze dreapta. în a- 
cest cadru, s-a scos în evidentă în
semnătatea Pactului de la Moncloa 
— semnat în. toamna trecută de gu
vern si opoziția parlamentară în ve
derea soluționării celor mai grave 
probleme ale tării — apreciindu-se 
că aplicarea pactului si lărgirea lui 
sînt impuse de împrejurări ca unică 
alternativă viabilă în actuală situație.

Delegații au abordat, totodată, con
ceptul P.C.S. privind caracteristicile 
democrației politice si sociale, pre
cum si rolul sindicatelor, evidentiin- 
du-se că acestea din urmă nu trebuie 
să se limiteze la lupta revendicativă, 
ci să participe la deciziile sociale si 
economice, la activitatea politică ge
nerală. A fost subliniată cu putere 
necesitatea de a se ajunge la imitate 
sindicală prin unitate de acțiune.

în cursul discuțiilor au fost pro
puse o serie de transformări structu
rale si în agricultură. în concordantă 
cu Interesele țărănimii. în primul 
rînd distribuirea pămîntului prin 
reforma agrară si crearea. în acest 
scop, a unui fond funciar prin ex
proprieri cu plata unei indemnizații.

Toate tezele discutate pînă în pre
zent au întrunit majoritatea votu
rilor în ședințele plenare.

educație
Iilor medii si primare, universităților 
muncitorești, școlilor tehnice si pro
fesionale.

Den Siao-pin. vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, a 
rostit o cuvîntare. în care s-a refe
rit la sarcinile muncii de educație în 
actualul moment istoric de dezvoltare 
a Chinei, subliniind necesitatea îm
bunătățirii muncii de educație, a 
creșterii nivelului de predare a știin
ței si culturii, a îmbinării învătămin- 
tului cu munca productivă.

Ministrul educației. Liu Si-iao. a 
prezentat apoi raportul la confe
rință.

acțiuni agresive în zona frontierelor 
cu Angola — relatează agenția an- 
goleză de presă Angop. Comunicatul 
precizează că trupe sud-africane au 
atacat, în provincia Cunene, unită
țile de frontieră angoleze, care au 
ripostat pentru apărarea teritoriului 
national.

La Bruxelles au avut loc fu- 
neraliile Iui Jean Terfve, vicepre
ședinte al Partidului Comunist din 
Belgia, militant remarcabil al miș
cării comuniste și muncitorești bel
giene, unul dintre conducătorii re
zistenței împotriva ocupației hitle- 
riste. Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român a fost 
adresat conducerii Partidului Comu
nist Belgian un mesaj de condolean
țe și a fost depusă o coroană la ca
tafalcul defunctului.

Sesiune. u îunls s_a încheia* 
a treia sesiune a Comitetului pentru 
problemele muncii al Organizației 
Unității Africane. Sesiunea, la care 
au luat parte 45 de delegații de pe 
întregul continent, a adoptat rezolu
ții cu privire la necesitatea dezvol
tării cooperării interafricane și 
afro-arabe în vederea creării cadre
lor profesionale și tehnice și a dez
voltării resurselor umane în Africa.

Contacte iraniano—vest-
germane. Teheran a avut loc-
simbătă, o primă rundă de convor
biri între șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr. și 
președintele R.F.G.. Walter Scheel, 
aflat într-o vizită oficială în Iran. 
Au fost abordate probleme privind 
cooperarea economică bilaterală, în
deosebi privind unele proiecte im
portante în curs de negocieri — re
levă agenția U.P.I. Iranul dorește să 
construiască patru centrale electrice 
nucleare cu reactoare din R.F.G.

Detașamentele armate 316 
Frontului Patriotic Zimbabwe au 
intensificat acțiunile de luptă îm
potriva unităților regimului rhode- 
sjan în 11 regiuni ale țării. în urma 
acestor acțiuni au fost întrerupte le
găturile dintre o serie de orașe rhode- 
siene, iar circulația pe șosele se face 
doar sub escorta unităților armate 
ale regimului lui Smith. în zonele 
eliberate au fost create organe ale 
puterii populare și a început acțiu-’ 
nea de reconstrucție.

Inundații în Nigeria. c’ 
urmare a unor furtuni tropicale care 
s-au abătut asupra localității Iba
dan. din vestul Nigeriei, peste o sută 
de persoane si-au pierdut viata. După 
cum informează agenția France 
Presse. pagubele materiale provocate 
de calamitate se ridică la aproxima
tiv 4,5 milioane dolari.

ATENA

încheierea lucrărilor Congresului Partidului 
Comunist din Grecia (interior)

Tovarășul Haralambos Dracopoulos reales secretar 
al C.C. al partidului

ATENA (De la trimisul nostru Al. 
Cîmpeanu) : Simbătă s-au încheiat 
lucrările celui de-al doilea Congres 
al Partidului Comunist din Grecia 
(interior). Desfășurate pe parcursul 
a șase zile, lucrările au prilejuit o 
amplă și aprofundată dezbatere a 
principalelor probleme care preocupă 
partidul în etapă actuală. Au fost a- 
nalizate linia politică și tactică a 
partidului, în condițiile politice, so
ciale și economice ale Greciei de azi, 
sarcinile privind întărirea în conti
nuare a partidului.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul Haralambos Dracopoulos, 
secretar al Comitetului Central.

Rezoluția politică adoptată stabi
lește ca linie fundamentală de ac
țiune intensificarea activității pentru 
apărarea și promovarea intereselor 
clasei muncitoare, țărănimii, tuturor 
oamenilor muncii, împotriva politicii 
monopolurilor, pentru ridicarea ni-

★
Tovarășul Miu Dobrescu, membru 

supleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., s-a întilnit 
sîmbătă cu tovarășul Haralambos 
Dracopoulos, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Grecia (in
terior), căruia i-a transmis un salut 
tovărășesc din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, îm
preună cu urarea de noi succese în 
munca încredințată in fruntea parti
dului, in interesul clasei muncitoa
re, al oamenilor muncii eleni, al 
cauzei progresului social.

Adresînd calde mulțumiri pentru 
mesaj, Haralambos Dracopoulos a 
avut cuvinte de înaltă apreciere față

INTÎLNIRI ROMÂNO-ELENE
ATENA 22 (Agerpres). — în ca

drul vizitei pe care o întreprinde în 
Grecia, ministrul apărării naționa
le, general-colonel Ion Coman, a 
avut o întîlnire cu ministrul grec al 
afacerilor externe. Panayot.is Papali- 
gouras. în cursul convorbirii s-au 
evidențiat posibilitățile largi de co
laborare dintre cele două țări si po
poare, atît pe plan bilateral, cit și in
ternational.

De asemenea, generalul-colonel Ion 
Coman a avut o întîlnire de lucru 
cu ministru] elen al apărării. Evan- 
ghelos Averoff-Tossitsa. Cei doi mi
niștri s-au informat reciproc asupra 
problemelor de interes comun, evi

Fără „omul zăpezilor"^
Faptele s-au petrecut demult. între timp, toate personalele impli

cate s-au schimbat, s-au schimbat șl administrațiile de stat, forma
țiunile politice aflate pe atunci la guvernâmînt; nimeni din factorii 
de conducere de astâzi nu este vizat și nu poartâ răspunderea ce
lor petrecute. Deci, un fapt care poate fi examinat cu detașare 
obiectivă. Gum se urmărește o experiență de laborator.

....Era prin 1965, acul barometrului politic mal stăruia în zona 
„războiului rece" — încă nu trecuse nici măcar spre pace rece. în 
acele condiții, C.I.A., recurgînd la serviciile unui grup de alpiniști, le 
încredințează o sarcină extra-sportivă: de a implanta pe unul din 
vîrfurile Himalayei, nu un steag de performanță, ci un dispozitiv de 
observație militară. Dispozitiv acționat pe bază de energie nucleară. 
Nu prea pașnicii alpiniști se avintă spre imensele înălțimi albe: îl 
surprinde însă o furtună; peste corturi se prăbușește o avalanșă. 
Care rupe și mătură totul din cale, ducînd cu ea, în adîncurile abi
sale. instalația respectivă.

N-a mai putut fi recuperată — zace pierdută prin nesfirșlrlle 
înghețate ale giganticului masiv muntos, îngropată poate prin vreo 
prăpastie, sub grămezi de stîncă și zăpadă. Zace undeva, tăcută ca 
un ucigaș — emanînd Insidios ucigătoarele radiații.

— Ei și ? Bine că este intr-un loc izolat ți că faptul e de dome
niul trecutului.

Nu. Nu-i așa. Pentru că nici zăpezile veșnice nu sînt veșnice. în
cet și tăcut, alunecă pe povîrnișuri, se topesc. Din pîlniile uriașe ale 
văilor își adună apele unul din marile fluvii ale lumii, Gangele, care 
curge prin peninsula-continent, printr unul din teritoriile cele mal 
populate ale globului, fluviu considerat ca sfînt de localnici. De
oarece înseamnă viață pentru zeci și sute de milioane de oam ’

— Bine, dar au trecut de atunci 13 ani și dacă nu s-a întir^, 
nimic...

Nu. Nu-I așa. Știți la cît apreciază oamenii de știință că va per- 
slsta pericolul contaminării cu radiațiile plutoniului ?

între 400 și 500 de ani 1 Nici stră-strănepoții strănepoților local
nicilor nu vor putea răsufla ușurați.

Și nu a fost nici o explozie, nu a fost vorba de o bombă — 
era doar o instalație de supraveghere...

Dar în cazul stivelor, care tind să se acumuleze cît înălțimile 
Himalayei, de rachete, proiectile, obuze atomice și termonucleare — 
în cazul folosirii lor?

Episodul a stirnlt vîlvă și fierbere, senzație. Spre deosebire de 
; faptul, care trece anonim și anodin, că forța arsenalelor nucleare din 

lume sporește zilnic cu o megatonă. Cotidian, o rație — suplimen
tară ! —- de 50 de Hiroșime.

...Se spune — realitate? basm? supoziție? — că prin înălțimile 
deșertice ale Himalayei și-ar afla sălașul „omul zăpezilor".

Să sperăm că Yeti va găsi dispozitivul pierdut și-l va face 
Inofensiv.

...Sau, poate, mal bine, să nu ne punem speranțele în „omul ză
pezilor" ?! Ci în omul electronicii și al poemelor. în omul microbio- 

i logiel și al simfoniilor ? I în luciditatea omului — pur și simplu. 
/ Adică a Omului simplu.
1 N. CORBU

velului de trai al maselor populare, 
în vederea înfăptuirii de transfor
mări structurale în relațiile sociale.

Rezoluția restabilește ca obiectiv 
major făurirea unui partid puternic, 
strîns legat de mase, subliniindu-se 
însemnătatea întăririi principiului 
centralismului democratic, intensifi
cării activității ideologice.

Pe plan extern, rezoluția se pro
nunță pentru soluționarea pe cale 
pașnică a problemei cipriote, ca și a 
diferendului dintre Grecia și Tur
cia privind platoul Mării Egee, sub
liniază necesitatea extinderii relații
lor politice, economice și culturale 
intre țările din Balcani.

Congresul a ales Comitetul Cen
tral și Comisia de revizie.

întrunit în prima plenară, noul 
Comitet Central a ales pe Haralam
bos Dracopoulos în funcția de secre
tar al C.C. al partidului.

★
de activitatea vastă și prodigioasă 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, In fruntea partidului co
munist, a statului român, în slujba 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, pentru înfăptuirea 
idealurilor de progres și pace ale 
tuturor popoarelor. El a rugat să se 
transmită secretarului general al 
P.C.R., din partea sa, a P.C.G. (in
terior), cele mai calde salutări, îm
preună cu urări de sănătate și feri
cire.

în cadru] întîlnirii a avut Ioc un 
schimb de păreri privind activitatea 
celor două partide și dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de colaborare 
tovărășească dintre ele.

dențiind faptul că guvernele Româ
niei și Greciei sint preocupate de 
dezvoltarea colaborării si prieteniei 
tradiționale dintre cele două țări si 
popoare, de solutionarea pe cale po
litică a tuturor problemelor din Bal
cani. din Europa si din lumea în
treagă.

La întîlniri a fost prezent ambasa
dorul României la Atena. Ion Brad.

Ministrul român al apărării națio
nale a avut o întîlnire. la Salonic, 
si cu ministrul Greciei de nord. Ni- 
kolaos Martis.

întâlnirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă sinceră; de stimă si prie
tenie.

*

***
*

*
i

*****
*

• PUBLICITATE RE
PROBABILĂ. De cînd 3 fost 
limitată cu strictețe publicitatea 
pentru diferite mărci de țigări 
în. mai multe țări occidentale, 
marile companii producătoare 
și-au intensificat reclama în ță
rile lumii a treia — informează 
ziarul londonez „Observer". 
„Este o adevărată rușine că, în 
timp ce numărul fumătorilor 
scade simțitor, de pildă, în An
glia, țările lumii a treia con
stituie obiectul unei presiuni 
publicitare de netolerat", apre
ciază la rindul său cu indigna
re publicația de specialitate 
„British Medical Journal".

• „BIBELOURI VII". 
Mai multe subspecii de papagali 
sint pe cale de dispariție, deoa
rece păsările respective se 

bucură de mare căutare, fiind 
apreciate ca deosebit de „deco
rative" în apartamentele mo
deme. în fiecare an — semna
lează societatea internațională 
„World Wildlife Fund" — un 
număr de 100 milioane de pă
sări exotice sînt luate în capti
vitate. „Cererea" este atît de 
mare, încît, în ciuda interdicții
lor din multe țări, păsările sînt 
o marfă de contrabandă foarte 
rentabilă. Recent, vameșii 
americani au confiscat 100 
de exemplare foarte rare.

• ATOMUL IN SLUJ
BA OMULUI. FoIosire3 e- 
nergiei atomice în scopuri paș
nice poate aduce uriașe benefi
cii întregii omeniri. Acesta este 
mesajul simbolic al noii medalii 
emise de O.N.U., cu inscripții 
în toate cele cinci limbi oficia

le ale organizației : engleză, 
franceză, rusă, spaniolă, chine
ză. Bătută in argint și Încastra
tă într-un bloc masiv de plas
tic transparent, pe lingă valoa
rea sa simbolică, medalia con
stituie și o remarcabilă operă 
de artă.

• „VENEȚIA NOR
DULUI" SE SCUFUNDĂ. 
Palatul Amalienborg, reședința 
familiei regale din Danemarca, 
construit pe locul unei lagune, 
este in primejdie : stîlpii de 
lemn care susțin construcția se 
află într-un proces avansat de 
putrezire. Cauza acestei „boli" 
lente, dar necruțătoare : scăde
rea nivelului apelor subterane, 
ceea ce creează condiții pentru 
proliferarea bacteriilor, a ciu
percilor. Alte sute de clădiri 
istorică valoroase ale orașului 
sint amenințate și ele să se scu
funde datorită... lipsei de apă, 
cu toate că „Veneția Nordului" 
este străbătută de numeroase 
canale. Specialiștii recomandă 

fie înlocuirea stîlpilor putrezi 
cu piloni de beton, fie injecta
rea unor fundații din același 
material, ambele soluții fiind 
costisitoare.

• MICROORGANIS
ME SAU MERCUR ? A?a- 
numita „maree roșie" ce afec
tează de trei săptămîni 500 km 
de coastă între Brazilia și Uru
guay (vezi știrea „Un nou caz 
Minamata ?“ apărută vineri la 
această rubrică) ar putea fi 
cauzată de microorganisme — 
afirmă specialiști ai Institutului 
veterinar din Montevideo. în 
condiții de laborator, ei au ob
servat că veninul paralizant 

produs de moluște, lntrînd în 
contact cu anumite microorga
nisme, a declanșat animalelor 
de experiență aceleași simptome 
de intoxicație ca la peștii din 
zona amintită mai sus. Polua
rea ar fi putut fi favorizată și 
de variația nivelului salinității 
apei, ca urmare a puternicelor 
maree ce au adus în contact 
apa dulce a lagunelor cu cea 
oceanică. Specialiștii brazilieni 
nu exclud însă nici ipoteza in
festării mării cu mercur sau 
pesticide.

• PLOAIE CU PEȘTI. 
Din nou a plouat cu pești în 
satul kenyan Kisanana. O ofi
cialitate locală a anunțat agen
ția kenyană de știri că, în urma 
unei puternice furtuni, care a 
durat două ore, pești roșii și 
negri puteau fi văzuți împrăș- 
tiați pe pămînt și atîrnînd în 

copaci. Cel mai apropiat lac se 
află la o distantă de 22 kilome
tri și în ținut nu se află nici un 
riu. O ploaie similară a căzut și 
anul trecut, împrejurările aces
tui fenomen nefiind încă eluci
date deplin.

• CASA TRADUCĂ- 
TORULUI. în orășelul Stra- 
eln din Renania de Nord 
(R.F.G.) a fost creat un „Cen
tru intereuropean pentru tradu
cători". într-un imobil vechi, 
restaurat in acest scop, au fost 
amenajate o bibliotecă, săli de 
lucru și lectură și, de asemenea, 
24 de apartamente destinate 
traducătorilor străini, în aceas
tă casă, traducători străini și 
vest-germani pot lucra în co
mun la proiecte de cărți. La 

dispoziția lor se află un ordina
tor ce înmagazinează diverse 
variante de traducere și elabo
rează domeniile de terminolo
gie specializată.

• AUTOMOBIL PER
FECȚIONAT. ° realizare 
deosebită în sectorul producției 
de autovehicule este considerat 
noul automobil experimental 
fabricat în S.U.A. Ia comanda 
Agenției naționale pentru secu
ritate rutieră. Constructorii lui 
au căutat să* respecte noile exi
gențe privind poluarea, securi
tatea la volan și economia de 
combustibil : mașina este dotată 
cu un sistem antipoluant per
fecționat, o construcție ce-i fe
rește pe pasageri de șocurile 
frontale și lateral, și are con
sum redus de benzină.
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