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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, într-o atmosferă de puternică

ieri și-a începui lucrările

CONFERINȚA NAȚIONALA A FEMEILOR
In prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, joi. 7 mar
tie, și-a început lucrările, la
București, Conferința națională
a femeilor, eveniment politic
de mare însemnătate, care pune
în lumină rolul și contribuția
crescindă a femeilor — puter
nică forță socială a orînduirii
noastre socialiste — la progre
sul multilateral al patriei, la
dezvoltarea liberă și indepen
dentă a României.
Precedată de adunările și
conferințele de dări de seamă
și alegeri, conferința reprezintă
o nouă și grăitoare expresie a
profundului democratism al orînduirii noastre, care a creat
condiții minunate pentru afir
marea deplină a femeilor in
toate sectoarele de activitate :
politică, economică și socială.
Conferința constituie un nou
prilej de reafirmare a voinței
femeilor din țara noastră de a
acționa, în strinsă unitate în
jurul partidului, al secretarului
său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. pentru transpunerea
în viață a istoricelor hotărîri
adoptate de Congresul al XIIIlea al P.C.R.. a Programului de
făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism. a întregii politiei Interne
și externe a partidului și sta
tului nostru.
In fata clădirii Radiodifuziu
nii, în care se desfășoară lu
crările conferinței. tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
tovarășa
Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu sentimente de profundă
dragoste și prețuire, exprimate
prin puternice aplauze și ova
ții, de mii și rhii de oameni ai
muncii din Capitală.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu.
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea
partidului și statului au fost
întâmpinați, Ia intrarea în sală,
cu deosebită căldură, cu nețărmurită stimă și recunoștință,
cu puternice și îndelungi aplauze. S-a scandat cu însufle
țire „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“. „Sti
ma
noastră
și
mîndria.
Ceaușescu — România!". Prin
urale și ovații. delegatele și
invitatele au dat glas senti
mentelor lor de profund atașa
ment față de secretarul general

■hi

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a intilnit, joi. cu to
varășul Franz Muhri, președintele
Partidului Comunisl din Austria,
care, la invitația C.C. al P.C.R.,
efectuează o vizită in țara noastră.
Tovarășul Franz Muhri a mulțumit
pentru invitația de a vizita România
și a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu, conducerii Partidului Co
munist Român, poporului nostru un
salut călduros și cele mai bune
urări de sănătate și fericire, de
succese tot mai mari în construcția
socialistă, din partea Biroului Poli
tic, a conducerii Partidului Comunist
din Austria și a sa personal. Oaspe
tele a dat o înaltă apreciere reali
zărilor obținute de poporul român,
sub conducerea P.C.R., în edificarea
noii societăți, activității desfășurate
pe arena internațională de România
socialistă, de președintele Nicolae
Ceaușescu pentru triumful cauzei
păcii, înțelegerii și colaborării intre
toate națiunile.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s
mulțumit și a adresat, în numele său
și al conducerii partidului nostru, un
salut călduros și cele mai bune
urări de succese in activitate tova
rășului Franz Muhri, Partidului Co
munist din Austria.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român și președintele
Partidului Comunist din Austria au
procedat la o informare reciprocă cu
privire Ia activitatea și preocupările
celor două partide și au avut un
schimb de păreri referitor la
dezvoltarea raporturilor dintre P.C.R.
și P. C. din Austria, precum și in
legătură cu situația actuală a vieții
politice mondiale, cu probleme ale
mișcării comuniste și muncitorești
internaționale.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Franz Muhri au exprimat satisfacția
fată de bunele relații de prietenie
solidaritate statornicite intre
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarâșe,
Am deosebita plăcere să adre
sez Conferinței naționale a femei
lor. dumneavoastră, participante
lor la acest important forum al
democrației noastre muncitoreștirevoluționare, în numele Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat
și Guvernului, precum și al meir
personal, un salut călduros, revo
luționar și cele mai bune urări,
(Aplauze și nrale puternice ; se
scandează îndelung „CeaușescuRomânia, stima noastră și mindria !").
Doresc, de asemenea, cu prilejul zilei de 8 Martie — Ziua in
ternațională a femeii — să adre
sez de la această înaltă tribună,
tuturor femeilor din patria noas
tră, cele mai calde felicitări pen
tru activitatea pe care o desfășoa
ră și contribuția de seamă ce o
aduc, împreună cu întregul nostru
popor, la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și
statului, la progresul și înflorirea
României socialiste, la dezvolta
rea ei liberă, independentă și su
verană. (Aplauze și urale puter
nice ;
se scandează
îndelung
„Ceaușescu și poporul !“).
Conferința națională a femeilor
are loc la puțin timp de la Con
gresul al XIII-lea al partidului,
care a adoptat hotărîri de o deo
sebită însemnătate pentru dezvol
tarea României în cea de-a treia
etapă a realizării Programului de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism, a stabi-

lit un amplu program de activita
te pentru dezvoltarea economicosocială a țării
în
cincinalul
1986—1990 și, în perspectivă, pînă
în anul 2000 (Aplauze puternice,
prelungite). Acest program a fost
adoptat în unanimitate de recen
tul Congres al F.D.U.S. ca plat
formă electorală a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste în
alegerile de la 17 martie, ca pro
gram de muncă și de luptă al în
tregului nostru popor.
Consiliului Național al Femei
lor, consiliilor și comisiilor de
femei le revin răspunderi deosebite în unirea eforturilor ma
selor de ternei de la orașe și
sate în înfăptuirea în viață
a acestui program. în adunările și conferințele județene ale fe
meilor, care au avut loc în întrea
ga țară, au fost dezbătute obiec
tivele și orientările stabilite de
partid în cadrul planurilor și pro
gramelor de dezvoltare economico-socială a patriei, de ridicare
continuă a nivelului de civilizație
a poporului nostru. în cadrul Con
ferinței naționale e?te necesar să
se dezbată într-un spirit de înal
tă răspundere, critic și autocritic,
activitatea desfășurată pînă acum
de organizațiile de femei și să se
stabilească pe această bază mă
suri și acțiuni concrete, care să
asigure mobilizarea șl mai puter
nică a milioanelor de femei din
toate sectoarele de activitate la
înfăptuirea politicii de construcție
socialistă, a hotărîrilor istorice adoptate de Congresul al XIII-lea
al partidului, care dau o perspec
tivă minunată dezvoltării econo-

mico-sociale a patriei noastre, asigură întărirea independenței și
suveranității
naționale, ridicarea
României pe culmi tot mai înalte
de civilizație, de bunăstare și pro
gres. (Aplauze și urale puternice ;
se scandează îndelung „Ceaușescu
și poporul !“).

Stimate tovarășe,
La Congresul al XIII-lea al
partidului, precum și la Congresul
al III-lea al Frontului Democrației
și Unității Socialiste m-am referit
pe larg la marile realizări obți
nute de poporul nostru în anii so
cialismului, am analizat activitatea
desfășurată
pentru
înfăptuirea
prevederilor actualului cincinal
1981—1985. Doresc acum numai să
subliniez că, înfăptuind neabătut
politica partidului, poporul nostru
a reușit să schimbe fundamental
— într-o perioadă istorică scurtă
— întreaga înfățișare a țării.
România a devenit un stat industrîal-agrar modern, cu o industrie
puternică și o agricultură socia
listă în plină dezvoltare. Față de
nivelurile anului 1945, producția
Industrială a crescut de peste 100
de ori, iar cea agricolă de aproa
pe 7 ori, produsul social a sporit
de 28 de ori și venitul național de
32 de ori. Puternica dezvoltare a
întregii economii naționale, a for
țelor de producție, făurirea noilor
relații de producție și sociale au
dus la transformarea revoluționa
ră a structurii de clasă a societății
românești, la înflorirea științei,
învățămîntului și culturii, la creșterea continuă a nivelului de trai
al poporului nostru
țelul su-

prem al politicii partidului nostru,
esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze puternice. îndelungate).
Marile realizări obținute pînă
acum în toate domeniile de acti
vitate. întreaga operă de dezvol
tare socialistă a patriei reprezintă
o puternică ilustrare a justeței po
liticii partidului nostru comunist,
care se călăuzește ferm după con
cepția revoluționară a socialismu
lui științific, a materialismului
dialectic și istoric și aplică neabă
tut adevărurile generale la condi
țiile concrete din România. Aceste
înfăptuiri istorice sînt rezultatul
activității pline de abnegație, des
fășurate de oamenii muncii din
patria noastră — în rîndul cărora
femeile dețin o pondere importan
tă — pentru realizarea neabătută
a politicii partidului, a Programu
lui: de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.
(Aplauze puternice; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu—P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“).
Pentru toate aceste mărețe reali
zări, adresez milioanelor de femei
— care muncesc cu hărnicie și de
votament în fabrici și uzine, pe
ogoare, in instituțiile de știință și
cultură, sănătate și învățămînt, în
alte sectoare ale vieții economicosociale — precum și tuturor oa
menilor muncii din patria noas
tră. întregului popor cele mai
calde felicitări și urarea de a ob
ține noi și tot mai mari victorii
tn activitatea viitoare, de înălțare
a patriei noastre pe noi culmi de

civîlizație șl progres ! (Aplauze
puternice, prelungite; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — Româ
nia. stima noastră și mîndria !“).

Stimate tovarâșe,
Printre marile transformări re
voluționare petrecute în țara
noastră în anii construcției socia
lismului se înscriu la loc de cinste
și schimbările profunde în ce pri
vește viața și rolul femeii în so
cietate.
Una din realizările fundamenta
le ale orînduirii noastre socialis
te este asigurarea deplinei egali
tăți în drepturi pentru toți cetă
țenii patriei și. în acest cadru, asigurarea deplinei egalități in
drepturi a femeii, creșterea rolu
lui și poziției femeilor in întrea
ga viață economică și socială a ță
rii, promovarea și afirmarea lor
în toate sectoarele de activitate.
Faptele, realitățile demonstrează
că femeile reprezintă astăzi o re
marcabilă forță dinamică a socie
tății socialiste românești. Contri-'
buția femeilor la întreaga creație
materială și spirituală a țării are
la bază ponderea ridicată pe care
ele o dețin în populația activă a
țării. Femeile
reprezintă astăzi
aproape 40 la sută din totalul
personalului muncitor, respectiv
peste 3 milioane, față de numai
1 milion în urmă cu 20 de ani.
Deosebit de semnificativă este
creșterea ponderii femeilor în to
talul personalului muncitor din in
dustrie. de la 26.5 la sută în 1965.
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Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist din Austria si hotă
rî rea celor două partide de a acțio
na. în continuare, pentru intensifi
carea relațiilor dintre ele. precum
și a raporturilor româno-austriece
pe plan politic, economic, tehnicostiințific. cultural și în alte sfere de
activitate, in interesul popoarelor
român și austriac, al cauzei păcii,
securității și colaborării internațio1nale.
Abordînd probleme ale evoluției
vieții politice mondiale, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Franz Muhri
au subliniat că problema fundamen
tală a epocii noastre o constituie
oprirea cursei înarmărilor, trecerea
la dezarmare. în primul rind la
dezarmarea
nucleară,
asigurarea
păcii în Europa și în întreaga lume.
S-a arătat că începerea, in cursul
acestei luni, a negocierilor dintre
Uniunea Sovietică și Statele Unitp
ale Americii constituie un factor
pozitiv. A fost evidențiată necesita
tea ca, în baza interesului lor vital
pentru propria securitate, ca și pen
tru destinele păcii, statele mari sau
mici, fără deosebire de orinduire
socială si indiferent de apartenența
la alianțe militare, să contribuie. în
tr-o formă corespunzătoare, la suc
cesul negocierilor, la obținerea unor
rezultate pozitive pe planul dezar
mării nucleare, al opririi militarizării spațiului cosmic.
De asemenea, s-a relevat necesitatea intensificării eforturilor pentru a
se ajunge, intr-un termen cit mai
scurt, la înțelegeri in cadrul Conferin
ței pentru dezarmare de la Geneva, al
negocierilor de la Viena privind re
ducerea armamentelor și forțelor-ar
mate în centrul Europei și al Confe
rinței de la Stockholm, care, deși au..
un caracter' limitat, pot contribui la
creșterea încrederii, la ajungerea la
noi acorduri și ar influenta pozitiv

desfășurarea
negocierilor
dintre
Uniunea Sovietică și S.U.A.
In cadrul întrevederii a fost re
liefată. în același timp, importanța
soluționării pe cale politică, prin tra
tative a conflictelor din diferite zone
ale lumii, a tuturor problemelor li
tigioase dintre state. De asemenea,
s-a relevat necesitatea intensificării
eforturilor pentru lichidarea subdez
voltării și pentru reglementarea da
toriilor externe ale țărilor în curs de
dezvoltare, pentru instaurarea noii
ordini economice internaționale.
A fost reafirmată, totodată, hotărirea Partidului Comunist Român
și a Partidului’ Comunist din Aus
tria de a acționa pentru întărirea
unității și colaborării dintre partide
le comuniste și muncitorești, pe baza
principiilor egalității depline, a res
pectării dreptului fiecărui partid de
a-și stabili propria linie politică,
strategia și tactica revoluționară. în
conformitate cu condițiile specifice
istorice, i naționale și sociale din tara
respectivă. A fost exprimată, de ase
menea.. voința celor două partide de
a co'ntribui la dezvoltarea conlucrării
dintre partidele comuniste, socialiste,
social-democrate, mișcările de elibe
rare națională, dintre toate forțele
progresiste, democratice, antiimperialiste, în lupta pentru triumful
cauzei păcii, securității și indepen
denței naționale, a colaborării tn
întreaga lume.
La întrevedere, desfășurată într-o
atmosferă cordială, tovărășească, au
participat tovarășii Emil Bobu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian,
. membru..șupleanl.»l .Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.
A fost prezent Johann Steiner,
membru al C.C. al Partidului Comunist din Austria.

floare
de gînd și de inimă
S Martie.
Sărbătoare pe în
treaga planetă, consa
crată Femeii.'
Azi. mat mult. c.a. tn
oricare altă zi a anu
lui. toate florile, pâmîntului i se cuvin. Și
parcă in semn de oma
giu. mugurii primăve
rii răsar biruitor, pgși
in mișcare de nestăvi
litele seve ale vieții.
Milioane și milioane
de flori în
miinile
Femeii !...
Priviți miinile copi
adolescentelor,
lelor,
ale soției, mamei, bu
nicii. miinile tovarășe
lor noastre de muncă.
Puternicele, tandrele,
neobositele miini ale
Femeii !■ Poem superb
care incepe cu mult in
urmă de veacul Anei
lui Manole și se va
despleti la nesfirșit,
atit timp cit va fi
viață pe pămint.
Miini de femeiemuncitoare care, prin
tradiția ce-și măsoară
vîrsta in milenii, au
turnat priceperea și
puterea de creație,
alături de bărbat, la
temelia casei si. deopotrivă, a țării. Ele
slujesc cu devoțiune
șt migală proprie fe
meii marile avinturi
constructive ale epocii
eroice
prezente
șt
viitoare. Tocmai de
aceea, pe monumen
tele închinate muncii,
numele ei este gravat
cu litera apăsată a
faptei din uzină, de pe
șantier, din holda de
piine a țării, de pretu
tindeni unde munca
tăvîrșește marile bucu
rii ale împlinirilor so
cialiste. Așa cum aproape nu există mo
nument consacrat eroismului. apărării pa
triei in care să nu fie
prezentă și mina fe
meii care alină. îm
bărbătează.
renaște
speranța, încrederea in
curgerea, fără de sfirșit
a zilei mai bune, ca
răsplată dreaptă a ori
cărui sacrificiu. Dar,
mai ales, încrederea in
timpul nesfirșit de
pace la care orice
mamă aspiră pentru ea
și pentru urmașii ei.
pentru ca viața să
^triumfe peste tot.

Miinile femeii-savânt. ale. femeii-maistru, ale femeii-cetătean. tovarășă de. mun
că. de viață și de ideal,
aflată in chip egal șt
necesar la conducerea
obștii, adică Si a pro
priilor sale strădanii șt
aspirații. Strădanii și
aspirații care, chiar in
clipa and aceste rinduri pleacă la tipar,
capătă contururi lim
pezi — din limpezimea
strategiei
drumului
nostru hotărit de Con
gresul al XIII-lea al
partidului — la Confe
rința națională a fe
meilor din România.
Cu munca lor destoi
nică, așezată sub sem
nul competenței, cu
uriașul potențial de
îndrăzneală șt visare,
ele deschid, alături de
bărbați, cu fermitate
și demnitate, ' porțile
mileniului trei al devenirii noastre comuniște.
Și, mai ales, miinile
femeii care cresc, tri
umfătoare. vlăstarele
vieții ! Miini de mamă
care ocrotesc și apără
pruncii, izvor de via
ță fără moarte, izvor
de trecut, de prezent
șt de viitor pentru pa

tria despre rostirea că
reia tot din șoapta
mamei aflăm intiia
dată.
,,A simți, a iubi, a
suferi, a se devota va
fi totdeauna sensul
vieții femeilor", afir
ma cineva Evident,
înșiruirea de mai sus
este departe de a fi
completă. Cite alte
lucruri, de . fiecare zi
— și asta de veacuri
— nu întemeiază miinile femeii, gîndul ei
tenace, lucid, forța in
teligenței sale, miinile *
harnice și visătoare ?
Miini harnice. care
niciodată nu se pling
ca e greu, că nu mai
prididesc, pentru că nu
o dată fac din noapte
zi. se odihnesc cu
somnul de veghe lin
gă leagănul pruncu
lui.
Miinile femeii care,
in ziua închinată lor.
primesc floarea recu
noștinței, a iubirii, a
respectului, a prețuirii
alese.
Omagiem
aceste
miini — cu recunos
tință. cu stimă, cu
nesfirșită iubire
life TANASACHE

y
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- cetățene demne în societatea demnității
Societatea noastră se mîndrește cu faptul că a reușit să asigure femeii un loc demn în rîndul făuritorilor
de bunuri materiale și spirituale, o egalitate deplină cu bărbatul, posibilități reale de afirmare în viața politică,
economică și socială, în societate și familie.
NICOLAE CEAUȘESCU

Așa vă știm : alături de o viață
Mereu pe-aceeași cale ne-ntreruptă,
întru aceeași cauză măreață
Reazim avind tovarășa de luptă.

Așa vă știm : la greu ca și la bine
Cu-ai muncii fii - un gind și o voință
Stindardul comunistelor destine
Purtindu-I tot mai sus, spre biruință.

Așa vă știm : în primăvara vieții,
Scrutînd cu îndrăzneală viitorul,
Tineri mereu în fara Tinereții,
Slujind Partidul, Patria, Poporul.
Niculae STOIAN

Cuvînt de cinstire
Cînd primăvara-și sună clopoțeii
Și sevele-n semințe-s o chemare
Prinos aducem, laudă femeii
Ce-n lume e izvor curat și soarel

In ochii lor culorile iubirii
De maică, de copilă și de soră
Dezleagă-n veac frumosul nemuririi
Iar gindul îl preface-n auroră.

Căci de lumină-i vieților aleasă
Prin muguri mari in vise și cuvînt
De fericire-ntemeiază-acasă
Un cer fertil apărător de vînt.

Cinstire, deci, femeilor, ce-n toate
Prezente sînt pe plaiul legendar
A| patriei, trăind în demnitate,
Pentru lumina ei muncind cu spor
și har

.

■

Pavel PERES

Din adincul
Simbolic situată in
calendarul
elogiului
nostru de inimă și
gind intre mărțișorul
retrezirii naturii și echinocțiul de primăvară, o zi anume, 8
Martie, are
i
menirea
de a așeza încă o data,
in lumină de tară și
de grai, tot ceea ce —
în curgerea tuturor
celorlalte zile ale anului — simțim, și
credem, și rostim cu
vie stimă și recunoș
tință pentru Ea. Pen
tru Femeia acestei
țări, a acestui azi.
Pentru mama — pur
tătoare de viată, năs
cătoare și apărătoare
de omenie și adevăr.
Pentru femeia care-și
folosește puterea min
ții in școli, în labora
toare. in institute de
cercetare, pentru fe
meia care conferă pămîntului o nouă rod
nicie, pentru femeia
dăruită propășirii ob
ștești, pentru femeia
muncitoare.
8 Martie... Zi în care
omagiul nostru, privi
rea noastră însuflețită
de privirea Ei se îm
pletesc în simțirea aleasă pe care i-o dăruim și cu care-i răminem încă datori,
fericiți să știm că
prin dragoste și abne
gație, faptă și dărui
re generoasă iși con
topește munca, exis
tenta, candoarea, in
tr-un cuvînt, întreaga
ființă, in trei nume,
in trei efigii : Femeie,
Mamă. Țară !
Femeie, Mamă. Țară I
Iată înscrisul căruia
istoria română i-a dat
rang de lege a virtu
ților și a dăinuirii. în
îngemănarea
acestor
cuvinte poate fi afla
tă și mărturia vibran-

inimii

tă a unui destin ne gesturi simple o floa
asemuit. căruia istori re. un surîs. aducem
ca primăvară româ de fapt omagiu exis
nească a lui 1985 îi tenței noastre, faptelor
conferă un ințeles și noastre, viselor și în
o rezonanță cu totul făptuirilor noastre, ale
aparte. Recunoaștem tării, căreia femeile
imaginea femeii-mamă. din România ii dă
a femeii-mupeitoare, ruiesc cu generozitate
a femeii-om politic în viață, muncă, tot ceea
oglinda convingătoare ce au mai bun.
a faptelor de zi cu zi,
In aceste zile, cînd
a înaltului statut so in București se descial, civic pe care e- tășoară lucrările Conpoca noastră i l-a ferinței naționale a
conferit.
Timp
al femeilor, țara rosteș
construcției, al neîn te cuvinte de elogiu
treruptei zidiri, al de femeii-mamă, femeiiplinei democrații și dascăl, femeii din fa
solidarități,
ultimele brici și laboratoare,
două decenii, pe care, femeii ce-și dedică
cu mindrie, cu infini existența
rodniciei
tă recunoștință le-am cîmpului ori Îngrijirii
înscris in conștiințe sănătății
oamenilor,
sub numele de „Epo femeii-arhitect
ori
ca Ceaușescu", com constructor, femeii-ăcpun unghiul funda tivist social și politic.
mental al exemplarei Iar cele mai calde cu
evoluții solidare prin vinte ale tării, flori
care femeile acestui ale dragostei și recu
popor eroic și-au do- noștinței crescute din
bîndit noua condiție, sufletul întregului po
suprema certitudine și por. se îndreaptă in
răspundere a partici aceste zile de lumină
pării ia tot ceea ce către fiica cea mai de
crește și se înfăptu seamă •aa României
iește în patrie.
contemporane,
spre
Sub arcul sărbăto tovarășa academician
resc al zilei de 8 Mar doctor inginer Elena
tie, dar, în egală mă Ceaușescu, strălucită
sură, al tuturor celor întruchipare a geniu
lalte zile ale anului, lui creator, științific
cuvintele în care cău- al poporului român,
tăm raza de pe chipul om politic și savant
_____
său
sînt
cuvinte de renume. mondial,
pe
care
ea
în- militant cu o deosebi
sași ni le-a așezat in tă contribuție în lupta
suflet și ni le-a brodat pentru un viitor mai
în litere : respectul, luminos al patriei și
iubirea, prețuirea. în al omenirii, pentru
relația lor găsim și pace, pentru creșterea
poezia, și cîntecul de și educarea tinerelor
elogiu, și sunetul sim generații sub raza puțirii celei mai profun ruri vie a patriotis
de, și vibrația celui mului. a spiritului re
mai puternic, mai in
destructibil patriotism, voluționar.
îndreptindu-ile. in aMihai
ceste zile cuvintul
NEGULESCU
cald, dâruindu-i cu

Beneficiind de condiții deosebite pentru dezvoltarea și afir
marea nestînjenită a capacităților creatoare, a hărniciei și pri

ceperii, femeile sînt prezente în toate sectoarele economiei,
științei și culturii, aducînd o contribuție majoră la înfăptuirea

politicii partidului de dezvoltare multilaterală a patriei
Cornelia lonescu

FEMEILE REPREZINTĂ ASTĂZI APROAPE 40 LA SUTĂ

DIN TOTALUL PERSONALULUI MUNCITOR

numărul celor ce lucrează in economia națională
sporind de peste 3 ori față de anul 1965

Expresie a înaltei prețuiri de care se bucură din partea
întregii societăți, a responsabilității civice și spiritului lor gos
podăresc, femeilor le revine un rol tot mai activ în întreaga
viață politico-socială a țării
FEMEILE CANDIDEAZĂ IN APROAPE 40 LA SUTĂ

DIN CIRCUMSCRIPȚIILE ELECTORALE
pentru apropiatele alegeri de deputați

in Marea Adunare Națională

Chipuri luminoase
in oglinda muncii
Manifestul Frontului Democrației
și Unității Socialiste — această stră
lucitoare și mobilizatoare carte de
vizită a României socialiste de azi
și de miine, pe care fiecare dintre
noi o avem vie in inimi și conștiin
țe pregâtindu-ne pentru alegerile de
la 17 martie — este o oglindă a ma
rilor înfăptuiri ale poporului sub
conducerea partidului, a secretarului
său general. Totodată, bilanțul cu
care țara se prezintă la alegeri vor
bește cu putere despre unitatea du
rabilă a poporului, a tuturor fiilor
patriei. Numai strîns uniți, mobili
zați de mărețele obiective din Programul partidului nostru am putut
edifica o țară nouă, cu o economie
modernă, cu o știință și cultură su
perioare. umaniste, destinate omu
lui, înnobilării conștiinței sale. în
marile realizări cu care pe drept
cuvînt ne mîndrim, o contribuție
deosebit de însemnată au avut și au
femeile, care reprezintă, cum se știe,
mai bine de jumătate din populația
tării, o importantă forță socială că
reia anii noștri socialiști i-au des
chis un larg cimp de afirmare.
Practic, nu există domeniu de acti
vitate care să nu se bucure de mun
ca. energia, sensibilitatea și price
perea femeilor, care-și aduc astfel
contribuția la făurirea viitorului li
ber. senin al țării. Se cuvine să adu
cem omagiul nostru acelora care
cresc frumos și demn copiii țării,
acelora care înconjoară cu infinită

Cu hărnicie muncitorească, dragoste maternă și pricepere de gospodină
Cu citva timpi în urmă, intr-o dimineață incă dei iarnă, zona centrală
a municipiului ISlobozia s-a animat
dfntr-o dată. >Animația subită se
datora celor ce ieșeau pe ușile largi
de sticlă ale casei de cultură.
Erau in exclusivitate femei. Parcă
sosise primăvara. Se dispersau, spre
treburile lor curente, participantele,
la conferința de dare de seamă și
alegeri ' a comitetului jud’etean al
femeilor.
Acest instantaneu ne-a îndemnat
Ia citeva reflecții despre condiția din
trecut și de azi’a femeii. întărite de
opiniile chiar ale unor participante
la amintita conferință.
Nu mai departe de acum aproape
o jumătate de veac, mamele noastre
știau să muncească, să ne crească,
ridicind arareori privirea pentru a
vedea ce este în jur, bucuriile lor
într-o viată intreagă numărindu-se
pe degetele unei singure miini. în
Cimpia Bărăganului, soarta femeii
era pecetluită de la primii pași în
viată. De la 6—7 ani trebuia să în
grijească de frații mai mici, apoi de
casă, de gospodărie. Pînă îh 1944
doar 10 la sută din fetele de vînstă
școlară absolveau 4 clase, iar 60 la
sută erau analfabete. Aceste cifre
spun mult, și nu mai necesită alte
argumente și comentarii.
Dacă cineva poposește în comuna
Gheorghe Dojâ și vede cită stră
lucire poartă astăzi această localita
te. unde fiecare casă este o adevă
rată vilă, unde la fiecare a cincea
gospodărie exista un autoturism,
unde televizorul, frigiderul și mo
bilele. covoarele și casetofoanele au
fost, reînnoite, fiindcă cine muncește
ciștigă și cine are bani dorește să
aibă in casă tot ce e mai nou, nu

va crede niciodată că acum 60 de
ani, aici, pe aceste locuri, erau doar
bordeie.
Primar în comuna aceasta atit de
mîndră, de modernă este o femeie :
tovarășa Elena Fuierea. Destinul ei?
Destin obișnuit, in „biografia" gene
rală a societății noastre. Ni-1 re
zumă :
— Sînt de meserie tehnician agro
nom. Am lucrat in cooperativa
Gheorghe Doja, unde am făcut, pot
spune, o adevărată școală a muncii
și răspunderii. Cooperativa agricolă
este „uzina- comunei. De felul cum
merg lucrurile in cooperativă, după
cum se realizează producțiile depin
de traiul în fiecare familie. Or, înfă
țișarea comunei denotă că lucrurile
merg foarte bine in cooperativă.
Acum sint primar, dar în fiecare
dimineață cind plec spre consiliul.
popular îmi spun să nu uit că sînt
țărancă, chiar dacă am diplomă de
tehnician. Pornesc de la faptul că
oricare consătean putea, fi in locul
meu. De aici și stăruința mea de a
face tot ce pot pentru comuna noas
tră împreună cu oamenii și pentru
oameni.
— Ceea ce s-a realizat !n comună
sub
aspect
gospodăresc-edilitar
vede oricine ușor. Rezultatele cooperativei agricole sint. de asemenea,
larg cunoscute, faima ei străbătind
țara. Despre altceva v-aș ruga să ne
mai vorbiți : femeile sint, se știe, și
bune păstrătoare de tradiții. Se re
găsește ceva din vechea „culoare" în
spiritualitatea satului românesc de
astăzi ?
— La„ noi a intrat
______ ..în tradiție
- T_. ca,
pe timpul iernii mai ales, să se or
ganizeze șezători. Lucrurile simple
dăinuie, n-au cum și n-au de ce să

— Trebuie să spun că în coopedrina Ghiu, specialistă In secția
rativa noastră „greul" îl duc meca„Ferite".
— întreprinderea noastră a cu- nizatorii și femeile. (Ma’joritatea
noscut o amplă dezvoltare în ultimii bărbaților din comună lucrează la
10 ani. De la două repere realizate întreprinderile din București și Urzi
in anul intrării in funcțiune, s-a a- ceni). Și unii și alții sînt permanent
juns în perioada 1980—1984 la 200, la datorie. Prin munca lor, unitatea
iar numărul lor va depăși în acest a obținut în 1982 Ordinul „Meritul
an cifra de 400. De Ia fabricarea ■ Agricol" clasa I, iar in 1984 a reali
unor produse simple, pînă la reali zat beneficii de peste 7 milioane lei,
zarea instalațiilor tehnologice de o livrind peste plan la fondul de stat
deosebită complexitate, majoritatea 1 000 tone de cereale și peste 3 000
hectolitri lapte. Ce altceva ar putea
recomanda mai bine femeile diifc
Movilita ?! Poate ce ne-am propus
Cîteva argumente din milioanele posibile despre saltul pentru anul în curs, amintind că și
in adunarea generală a cooperatori
imens survenit în condiția femeii din România socialistă lor tot femeile au avut cuvintul hotărîtor: pentru anul acesta, unitatea
noastră și-a propus să obțină, in
medie la hectar, 20 000 kg po
unicat
pe
țară,
la
Întreaga
activitate
mare politică, ideologică, științifică,
ne-am adus contribuția și noi, fe rumb știuleți, 50 000 kg de sfeclă
în inima Bărăganului, localitatea
meile.
în primele două luni ale a- de zahăr . de pe toate suprafețele
care era urbană doar prin însemnul
convențional al hărții, Urziceniul, cestui an, sarcinile la producția- cultivate cu aceste plante și să de
despre care se spunea că este mai marfă, cit și la export au fost reali pășim planul la ferma de legume cu
mult sat decit oraș, a cunoscut o zate și depășite. Valorificînd între 120 la sută. în prezent, deși afară
dezvoltare economică și edilitară ce gul potențial de gindire tehnică, au e încă zăpadă, la noi campania agri
nu putea fi nici măcar visată in lost introduse in fabricație produse colă de. primăvară a fost declanșată.
■armă cu patru decenii. Cea mai cu performanțe de nivel mondial, Femeile din Movilita se află în amare amploare a cunoscut-o in ulti- realizate pentru programe prioritare
mii 20 de ani. De la Congresul al ale economiei naționale. Inginerele, ceste zile în sere, pregătesc răsadu
tehnicienele. maistrele și toate mun rile. muncesc în sectorul zootehnic.
IX-lea si Pînă în prezent, aici au
citoarele noastre prin tot ceea ce
Printre zecile de mii de anonimi
fost construite si au intrat în func
țiune întreprinderea de ferite. între fac, dovedesc o înaltă calificare, a- ce s-au impus și și-au cîștigat nume
prinderea de materiale sport-cam- trăgindu-și stima și prețuirea pen in Festivalul național „Cintarea
României" se numără și țăranca Nita
tru munca lor.
ping, întreprinderea de industriali
De la absolvirea liceului agroin Cristea, astăzi absolventă a școlii
zare a sfeclei de zahăr etc.
Dintre acestea, la întreprinderea dustrial. în 1965. jcind a obținut di populare de artă, șefa atelierului de
ploma de tehnician agronom, și pînă costume populare, țesături și cusăde ferite Urziceni, unitate care aco
peră necesarul cu asemenea compo in prezent, Ecaterina Fătu a lucrat turi din satul Mărculești, comuna
nente al industriei electronice din la C.A.P. Movilita, unitate unde a Gosîmbești. La fiecare ediție a fes
întreaga tară, jumătate din personalul pășit treptele muncii. A fost tehni tivalului national ea a fost distin
muncitor îl reprezintă femeile, Una cian, apoi șefă de fermă, iar din să cu titlul de laureată. Constant, a
ocupat, locul I pe tară pentru fru1981 este președinta unității.
dintre ele este și tovarășa Alexandispară. învățăm una de la alta cîte
ceva din arta culinară ori cum să
brodăm și să coasem, spunem ghici
tori. poezii, cintăm. Bineînțeles, nu
la aceasta se rezumă viața spiritua
lă a comunei. în cadrul căminului
cultural avem o formație de dansuri
in care majoritatea sint soț și soție.
Avem și alte formații culturale, o
bibliotecă bogată ; femeile și băr
bații frecventează diferite forme de
învățămint agrozootehnic, de infor-

musețea ștergarelor, fețelor de masă
din borangic și bumbac cu motive
tradiționale din zona Bărăganului ialomițean pe ca^e autoarea le-a selec
tat. Despre realizările ei. despre des
toinicia miinilor sale de aur vor
besc cp plăcere și cele 15 fete care
lucrează in secția e.i, preluindu-i par
siunea pentru arta popdlară.
Medicul Ștefania Ristache este de
aproape 8 ani cetățean al comunei
Grindu, așezare de oameni harnici
și gospodari. De cind a venit s-a in
tegrat în viața oamenilor, participînd
la bucuriile și necazurile tuturor, la
viața fiecărei familii. S-a căsătorit,
soțul este inginer agronom, au doi
copii.
— De cind eram elevă și mi-am
propus să mă pregătesc pentru pro
fesia de medic, știam că o să fiu
repartizată într-una din localitățile
rurale, unde țara avea nevoie de
mine și m-am hotărît ca acolo unde
voi merge să prind rădăcini. De cînd
sînt în Grindu am ajutat la venirea
pe lume a 350 de copii. Cea mai
mare bucurie a mea este aceea că
toți aceia care s-au născut, sub su
pravegherea mea, îsi bucură părin
ții. Sînt bucureșteancă. dar să știți
că nu duc dorul Capitalei, simțindu-mă cu adevărat la mine acasă
aici, la Grindu.
Am prezentat în rindurile de față
5 mame, 5 comuniste, 5 femei care
prin munca și întreaga lor activitate
și-au cucerit prețuire în viață, în
societate. Sînt 5 femei obișnuite, ca
atitea alte milioane din România de
astăzi.

Mihai V1ȘOIU
corespondentul „Scinteii

gingășie și căldura inimii lor vlăs
tarele viitorului, pe cei care miine
vor fi demni constructori ai socia
lismului și comunismului.
In virtutea asigurării deplinei ega
lități în drepturi intre bărbați și fe
mei, în țara noastră promovarea fe
meilor în toate sferele vieții politice și economico-soclale este o reaii ta te impresionantă. Ne întilnim
cu ea în uzine și pe ogoare, in în
stitute de cercetări științifice, în
artă și literatură, la catedrele
________ „ ....
învătămîntului românesc sau în frun
tea multor comune și orașe — conducînd cu pricepere și simt gospo
dăresc destinele unor colectivități,
îngrijindu-se de bunăstarea tuturor,
dăruindu-și energia și talentul per
fecționării neîntrerupte a activității.
Am în față aceste date care traduc,
în laconismul lor. faptele realității :
forța de muncă feminină reprezintă
astăzi aproape 40 la suta din totalul
personalului muncitor din economia
națională, în știință 43 la sută din
personalul ocupat cu cercetarea ști- .
ințifică sint femei, iar mai bine de
două treimi din numărul cadrelor
didactice și al lucrătorilor din domeniul culturii sint femei. Partiei.....
pind activ la viata politică a țării,
alese in conducerea unor importan
te unități economice, social-culturale, aducîndu-și cu înaltă competență
profesională contribuția la realiza
rea sarcinilor economico-sociale. la
întregul progres al țării, femeile
sint pe drept cuvînt înconjurate de
dragostea, încrederea și respectul
poporului, ale conducerii partidului
și statului nostru.
„Femeile — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu — aduc o contri
buție de cea mai mare importanță
la întreaga activitate economică și
socială a tării, la înflorirea continuă
a națiunii noastre socialiste, Ia creș
terea și educarea tinerei generații
— și, de aceea, ele trebuie să se
bucure de cea mai mare atenție din
partea partidului și statului nostru".
Iată expresia cea mai înaltă a pre
țuirii femeii în patria noastră, apreciere față de care masele largi
de femei iși manifestă profunda lor
gratitudine, atașamentul nemărginit
nutrite față de cel mai iubit fiu al
poporului,
tovarășul
Nțcolae
Ceaușescu, strălucit simbol al virtuților națiunii noastre, personalita
te proeminentă a lumii contempo
rane, promotor al păcii și colabo
rării între popoare.
Este o realitate probată de fapte
că. datorită politicii umaniste a
partidului, preocupării permanen
te a secretarului general al parti
dului, în ultimele două decenii a
crescut considerabil rolul femeilor
in societate, a sporit participarea lor
la întreaga viată tumultuoasă a tă
rii. Femeile patriei noastre privesc
cu legitimă mindrie, cu dragoste și
aleasă prețuire inaltul exemplu ofe
rit de activitatea multilaterală a to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. militant de frunte
al vieții noastre șoc.ial-politice, pres
tigioasă personalitate a lumii ști in țifice contemporane.
în tot ceea ce s-a înălțat în acești
ani pe pămintul României, în grandioasele înfăptuiri menite să rtdice
patria pe; noi culmi de.- civilizație și
progres sînt înscrise și faptele de
muncă Si eroism . ale fiicelor tării,
demne participante la făurirea des
tinului nostru de azi si de miine.
intr-o lume a păcii, a înțelegerii și
colaborării.
Violeta ZAMFIRESCU
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puțin decît bărbații pentru aceeași muncă. în prezent — arată
la 41,5 la sută în 1984. Partici
statisticile aceleiași țări — aproa
parea forței de muncă feminine
pe jumătate din numărul șomeri
este ridicată nu numai în ramuri
lor austrieci sînt femei. în State
de tradiție, cum sînt industria con
le Unite ale Americii — unde fe
fecțiilor, industria textilă — unde
meile reprezintă 51 la sută din
reprezintă circa 80 la sută — ci
populația țării — salariile pe care
și în ramurile noi, care au cu
acestea le primesc, la muncă egală,
noscut o mare dezvoltare in pro
sînt cu 40 la sută mai mici decît
cesul general de modernizare al
ale bărbaților. Potrivit unui raport
industriei . românești : peste 50 la
al Biroului de statistică a muncii,
sută în electronică și automatiza
venitul unei .femei americane li
re, aproape 40 la sută în chimie,
cențiate este, în medie, egal cu cel
aproape 30 la sută în construc
al unui bărbat avînd o pregătire
ția de mașini. De asemenea. în
de 3 clase primare.
domeniul științei, ponderea femei
Aceeași situație poate fi întîlnită
lor a crescut de la 32 la sută
și în ce privește participarea femei
în 1965 la aproape 43 la sută în
lor la viața politică- în Congres
1984. In învățămînt, cultură și
— forul legislativ suprem al Sta
artă femeile reprezintă peste 65
telor Unite ale Americii — din cei
la sută din totalul personalului
535 de membri, numai ?4 sînt
care își desfășoară activitatea în
femei. în Franța, cu toate că peste
aceste domenii, iar în sectorul de
jumătate din populația cu drept de
ocrotire a sănătății» ele reprezin
vot o reprezintă femeile, acestea
tă trei sferturi din totalul perso
nu dețin decît 4,7 la sută din locu
nalului muncitor. în agricultură —
rile în Adunarea Națională și în
cea de-a doua ramură importan
Senatul țării. La fel se poate vorbi
tă a economiei naționale — fe
și despre . promovarea femeii în
meile dețin o pondere de circa 60
funcții de conducere în activitatea
la sută din totalul forței de
economică și socială. O anchetă
muncă.
făcută anul trecut de o revistă aPrezența impresionantă a femei
mericană arăta că în 500 mari în
lor în toate sectoarele de activi
treprinderi din Statele Unite ale
tate este însoțită de intensificarea
Americij numai o singură femeie
participării lor la viața politică,
deținea un post de o responsabi
precum și de promovarea in
litate mai înaltă.
funcții de
conducere.
Astăzi,
Toate aceste realități vorbesc în
în rîndurile Partidului Comu
modul cel mai elocvent despre
nist Român, forța politică con \ discriminările existente în societa
ducătoare a societății noastre,
tea capitalistă în ce privește si
activează peste un milion de fe
tuația femeii, despre inegalitatea și
mei, de trei.ori,.mai mult, decît. lipsa de drepturi, care afectează
în urmă cu 20 de ani. Tn mod co
profund existența maselor largi de
respunzător a crescut numărul fe
femei, a maselor muncitoare în ge
meilor care fac parte din Comi
neral, în orinduirea bazată pe ex
tetul Central al partidului. Din
ploatare și asuprire. Ce fel de
totalul de 446 membri și membri
drepturi ale omului se asigură însupleanți ai Comitetului Central
tr-o asemenea societate unde jumă
al partidului, 126 sînt femei. în
tate din populație — femeile — se
birourile comitetelor județene de
află într-o asemenea situație ?
partid își desfășoară activitatea
Societatea noastră se mîndrește
peste 400 de femei, ceea ce repre
cu faptul că a reușit să asigure
zintă circa 40 la sută din totalul
femeii un loc demn în rîndul fău
membrilor acestor birouri. în aritorilor de bunuri materiale și spi
propiatele alegeri de la 17 mar
rituale, o egalitate deplină cu
tie, în 133 de circumscripții elec
bărbatul, posibilități reale de afir
torale. din totalul de 369. candi
mare în viața politică, economică
dați! pentru locul de deputat în
și socială, în societate și familie.
Marea Adunare Națională sînt fe
Aceasta demonstrează cu putere că
mei. Numărul femeilor ce candi
numai în condițiile înlăturării ex
dează pentru locurile de deputat
ploatării și asupririi, ale lichidării
’
consiliile populare județene,
orînduirii bazate pe clase antago
nicipale, orășenești și comuna
niste, in condițiile socialismului,
le reprezintă peste 40 la sută din
cînd poporul devine cu adevărat
totalul candidaților de debutați în
stăpîn pe destinele sale, se poate
organele locale ale puterii de stat.
asigura o reală egalitate în drep
Mai mult de 16 000 de femei fac
turi a femeii, participarea ei efec
parte din consiliile oamenilor mun
tivă
la viața social-politică a țării,
cii, iar circa 22 000 din consiliile
la conducerea societății, a țării, în
de conducere ale cooperativelor ageneral. (Aplauze și urale puterni
gricole de producție. în conduce
ce ; se scandează „Ceaușescu —
rea activității economice din între
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!").
prinderi și centrale industriale,
Numai într-o asemenea -societate
peste 2 300 de femei dețin funcții
din care au fost înlăturate deplin
de director sau alte funcții de con
și definitiv inegalitatea și asuprirea
ducere.
se poate vorbi de asigurarea cu
în cadrul politicii generale de
adevărat a drepturilor fundamen
ridicare a nivelului de pregătire
tale ale omului — și în primul rînd
profesională și politică al oameni
dreptul la muncă și la retribuire
lor muncii, statul nostru socialist
egală — se poate vorbi de o de
asigură femeii largi posibilități de
mocrație reală în care toți cetățe
a-și însuși cele mai noi cunoștințe
nii, fără nici o deosebire și discri
din toate domeniile de activitate,
minare — bărbați și femei, tineri
de a-și lărgi continuu orizontul de
și vîrstnici — participă nemij-locit
cunoștințe tehnice, politice, cultu
la conducerea vieții economice și
rale, ceea ce asigură punerea tot
sociale, a societății, la făurirea
mai largă în valoare a capacită
conștientă a propriului lor destin
ților și aptitudinilor creatoare ale
liber, de bunăstare și fericire.
femeilor. Femeile pot fi întîlnite
(Aplauze și urale puternice. înde
astăzi pretutindeni, participînd ac
lungate). Situația și poziția femeii
tiv, în toate domeniile, alături de
din țara noastră ilustrează cu pu
ceilalți oameni ai muncii, la în
terea faptelor de netăgăduit supe
făptuirea programelor de dezvolta
rioritatea democrației noastre so
re economică și spirituală a țării,
cialiste, profundul umanism al so
la realizarea tuturor obiectivelor
cietății pe care o edificăm pe păstabilite de partid pentru dezvol
mîntul României.
tarea României pe calea socialis
înfăptuirea hotărîrilor Congre
mului și comunismului.
sului al XIII-lea, a Programului și
Se poate spune, pe drept cuvînt,
planului de dezvoltare economicocă nu există domeniu unde femei
socială pînă în 1990 și în perspec
le să nu . fie prezente in mod
tivă pînă în anul 2000 asigură ri
activ, că nu am fi putut obține
dicarea patriei noastre pe noi culmi
aceste mărețe realizări fără parti
de progres și civilizație. în acest
ciparea activă a femeilor ! (Aplau
cadru, întregul nostru popor, deci
ze și urale puternice, prelungite.
și femeile, vor dispune de tot ce
Se scandează îndelung „Ceaușescu
este necesar pentru o viață demnă,
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
liberă, de bunăstare și fericire.
porul !“).
(Aplauze puternice, prelungite ; se
Pornind de la aceste realități,, de
scandează „Ceaușescu., eroism —
la fapte — care nu pot fi con
România, comunism!").
testate de nimeni — se poate
spune, pe drept cuvînt, că asigura
rea deplinei egalități în drepturi
Stimate tovarășe,
pentru masele de femei, crearea
Congresul
al XIII-lea al parti
condițiilor pentru afirmarea lor în
dului a deschis noi și luminoase
toate domeniile de activitate con
perspective întregii țări, mersului
stituie una din cele mai mari cu
neabătut al României pe calea so
ceriri ale socialismului, ale socie
cialismului și comunismului. Pînă
tății socialiste multilateral dez
în anul 2000. România va deveni
voltate pe care o edificăm în
o țară socialistă multilateral dez
România.
voltată, in care toți oamenii mun
Realitățile lumii de azi arată că
cii, întregul popor se vor bucura
în nici o țară capitalistă, chiar și
de o înaltă civilizație materială și
în cele mai dezvoltate, femeia nu
spirituală.
se bucură de asemenea drepturi și
Potrivit orientărilor stabilite de
posibilități de afirmare. Un raport
al Ministerului pentru Probleme
Congres, în centrul întregii acti
Sociale din Austria arăta, recent,
vități vor sta dezvoltarea intensivă
a industriei și agriculturii, ridica
că în această țară femeile cîștigă
rea nivelului tehnic și al calității,
în medie cu 30—40 la sută mai

perfecționarea forțelor de produc
ție, a relațiilor de producție și so
ciale, adîncirea democrației muncitorești-revoluționare,
întărirea
autoconducerii
și
autogestiunii
muncitorești, gospodărirea cu ma
ximă eficiență a resurselor mate
riale și umane ale țării, sporirea
puternică a avuției naționale —
ceea ce va crea o temelie trainică
și sigură pentru creșterea continuă
a nivelului de trai, material și
spiritual, al întregului popor.
Avem, deci, un program clar de
dezvoltare a țării în actuala etapă
și în perspectivă. Acum esențial
este să ne organizăm cît mai bine
forțele, să asigurăm mobilizarea
energiilor și capacităților creatoare
ale întregului popor pentru reali
zarea în viață a acestui minunat
program.
împreună cu întregul nostru po
por, femeile vor trebui să-și aducă
contribuția activă la realizarea
planului unic de dezvoltare economico-socială a țării pe anul în curs
și pe întregul cincinal 1981—1985,
la înfăptuirea programelor spe
ciale privind ridicarea nivelului
tehnic și al calității producției,
creșterea productivității muncii,
reducerea consumurilor materiale
și energetice, aplicarea fermă a
principiilor noului mecanism economico-financiar, ale autocondu
cerii și autogestiunii muncitorești,
pentru sporirea tot mai puternică
a eficienței întregii activități, a
creșterii beneficiilor și a venitu
lui național — baza ridicării, în
continuare, a nivelului general de
trai, a dezvoltării țării, a bunăstă
rii materiale și spirituale a po
porului.
Congresul al XIII-lea al parti
dului a subliniat cu deosebită pu
tere necesitatea de a se acționa cu
fermitate pentru întărirea rolului
familiei în societate, în dezvoltarea
națiunii noastre socialiste. Așa
cum am stabilit la Congres, va tre
bui ca, în perioada următoare, să
ajungem, în cel mai scurt timp, la
realizarea unei natalități de circa
18—20 la mie, ceea ce va asigura
un spor natural corespunzător,
creșterea vigorii și tinereții între
gului nostru popor.
Acționînd în acest spirit, Consi
liul Național al Femeilor, comite
tele și comisiile de femei — îm
preună cu organizațiile de tineret,
cu sindicatele, cu alte organizații
de masă și obștești — vor trebui
să desfășoare o intensă activitate
politico-educativă în direcția întă
ririi și dezvoltării familiei. înde
osebi, este necesar să se acorde o
atenție deosebită cultivării marii
răspunderi ce revine familiei de a
crește cît mai mulți copii, de a-i
educa în spirit sănătos, ca viitori
cetățeni de nădejde ai patriei noas
tre, capabili să dezvolte și să ducă
mai departe minunatele opere ale
părinților lor, ale acestor ani de
adînci transformări revoluționare.
Nu există îndatorire mai no
bilă, mai de onoare a familiilor,
a femeilor, decît aceea de a asi
gura dezvoltarea, formarea și edu
carea noilor generații în cultul
muncii, în spiritul dragostei și
atașamentului față de patrie, partid
și popor, față de cauza socialismu
lui și comunismului în România !
(Aplauze și urale puternice; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!").

Stimate tovarășe,
Peste cîteva zile, la 17 martie,
vor avea loc alegerile de deputați
în Marea Adunare Națională, pre
cum și în consiliile populare jude
țene,- municipale, orășenești și co
munale. întreaga pregătire și des- .
fășurare a alegerilor va trebui să
constituie o puternică manifestare
a democrației muncitorești-revoluționare, a unității de neclintit a
întregului popor în jurul partidu
lui, a hotărîrii națiunii noastre so
cialiste de a asigura înfăptuirea
neabătută a programelor și orien
tărilor Congresului al XIII-lea al
partidului, care au fost adoptate
ca platformă electorală a Frontului
Democrației și Unității Socialiste.
Am ferma convingere că între
gul nostru popor va demonstra,
prin votul de la 17 martie, atașa
mentul său profund față de marile
realizări pe care le-am obținut, sub
conducerea partidului, în dezvol
tarea socialistă a patriei, hotărîrea
națiunii noastre de a face totul
pentru a întări statul socialist,
cuceririle sale revoluționare — în
tre care se înscrie și asigurarea
deplinei egalități între toți cetățe
nii patriei, fără deosebire de
sex sau naționalitate — pen
tru a asigura înălțarea Româ
niei
pe
noi
trepte
de ci
vilizație, bunăstare și progres.
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite; se scandează îndelung

„Ceaușescu deputat în al țării
mare sfat !“, „Ceaușescu, România
— stima noastră și mîndria !“,
„Ceaușescu și poporul !“).
Doresc să menționez, și cu acest
prilej, că în întreaga activitate de
construcție socialistă, realizînd ma
rile transformări revoluționare, a
trebuit să învingem multe greu
tăți. Au fost comise și unele gre
șeli, s-au manifestat și multe lip
suri, dar întotdeauna partidul nos
tru a știut să unească forțele în
tregului popor pentru depășirea
oricăror greutăți, a știut să gă
sească drumul cel mai bun pentru
ascensiunea patriei spre culmile
înalte, nestrăbătute, spre comu
nism ! Mai sînt și acum greutăți,
lipsuri. în anul acesta, spre exem
plu, am avut o iarnă grea, dar, cu
toate acestea, oamenii muncii au
înțeles că trebuie să facem totul,
în primul rînd să asigurăm pro
ducția, dezvoltarea țării — chiar
dacă temperatura în cameră a fost
■ mai mică cîteodată și s-a pus o
haină în plus — dar toți au înțeles
că trebuie să îfivingem și greută
țile naturii, și gerul, și seceta, și
să privim înainte, să avem încre
dere în forțele noastre, pentru că
numai așa vom asigura mersul
ferm înainte. Numai luptînd cu
greutățile, înaintașii noștri au
știut să învingă multe și multe
piedici ce le-au stat în cale, și-au
' dat viața pentru ca România să se
dezvolte, pentru formarea națiunii,
pentru ca patria noastră să înain
teze spre socialism și comunism.
(Aplauze și urale prelungite, înde
lungate; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“, „Vom
munci și vom lupta, pacea o vom
apăra !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !").
Adevărații patrioți și revoluțio
nari nu s-au temut niciodată de
greutăți, nu s-au plîns niciodată
de aceasta ! De altfel, un mare
poet ai țării noastre spunea că :
„Cei ce se luptă murmurind.
De s-ar lupta și-n primul rînd,
Ei tot atît de buni ne par,
Ca orișicare laș fugar !“

Nu avem nevoie de plîngărețî 1
(Aplauze îndelungate). Avem ne
voie de luptători revoluționari,
care să știe să facă totul pentru
patrie, pentru viitorul ei strălucit !
(Aplauze și urale îndelungate ; se
scandează J„Vom munci și vom
lupta, țara o vom apăra !“,
„Ceaușescu — România, stima
noastră și mîndria !“).
De altfel, în popor se spune
cam așa : că sînt unii care la plă
cinte sînt înainte, iar la război,
înapoi. (Aplauze, animație în sală).
Desigur, s-ar putea acum spune
că sînt unii care vor să aibă totul,
și cît mai mult, fără muncă ; să
fie primii la a avea avantaje cît
mai mari, dar să muncească cît
mai puțin și, dacă se poate, să nu
facă nimic. Nu de asemenea „re
voluționari" și „luptători" avem
nevoie-! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite).
Sînt încredințat că, împreună
cu întregul popor, și femeile pa
triei noastre își' vor aduce întrea
ga contribuție la desfășurarea cu
deplin succes a alegerilor de la 17
martie, a acestei importante ma
nifestări a
democrației noastre
muncitorești-revoluționare, la ale
gerea în Marea Adunare Naționa
lă și tn organele puterii de stat
locale a celor mai buni fii și fiice
ale țării, a acelora care, prin în
treaga lor activitate, au de
monstrat că știu să pună mai pre
sus de orice interesele poporului,
ale socialismului, că nu se tem de
greutăți, că știu să lupte ca adevărați revoluționari pentru cau
za bunăstării și înfloririi întregi!
națiuni, a independenței și suve
ranității României ! (Aplauze ți
urale puternice, prelungite ; se
scandează „Ceaușescu — pace!",
„Ceaușescu — România, pacea și
prietenia !“).

Stimate tovarășe,
în spiritul orientărilor Congre
sului al XIII-lea a! partidului,
România socialistă va desfășura și
în viitor o politică externă acti
vă, de pace și colaborare cu toa
te popoarele lumii, își va aduce
în mod nemijlocit contribuția la
soluționarea marilor probleme ce
confruntă omenirea, la făurirea
unei lumi mai drepte și mai bune
pe planeta noastră.
Vom acționa în modul cel mai
consecvent pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate țările socialiste —
în primul rînd cu vecinii noștri —
considerînd că întărirea colaboră
rii, solidarității și unității statelor
socialiste reprezintă un factor de
cea mai mare însemnătate pentru
dezvoltarea construcției noii orinduiri în fiecare țară, pentru creș

terea prestigiului și forței socia
lismului, pentru pacea și colabo
rarea internațională.
O atenție deosebită va fi acor
dată dezvoltării relațiilor cu țări
le în curs de dezvoltare, cu țări
le nealiniate, cu țările mici și mij
locii, care constituie marea majo
ritate a lumii și sînt nemijlocit
interesate într-o politică de colabo
rare, de independență și de pace.
în același -timp, vom extinde în
continuare relațiile cu țările capi
taliste dezvoltate, cu toate state
le lumii, fără deosebire de orînduire socială, în spiritul și pe baza
principiilor coexistenței pașnice,
vom participa activ la diviziunea
internațională
a
muncii,
la
schimbul mondial de valori, la
soluționarea constructivă a mari
lor probleme ale lumii contem
porane'.
Ca și pînă acum, țara noastră
va milita cu hotărîre pentru res
pectarea neabătută, în relațiile
dintre state, a principiilor depli
nei egalități în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc, pentru
renunțarea la folosirea forței și la
amenințarea cu forța, pentru res
pectarea dreptului sacru al fiecă
rui popor de a-și hq^ărî singur
destinele, fără nici un amestec din
afară.
Problema fundamentală a epo
cii noastre o constituie oprirea
cursei înarmărilor, și în primul
rînd a celor nucleare,
*
trecerea la
dezarmare Și asigurarea unei' păci
trainice în lume. România’ consi
deră că, în actualele împrejurări
internaționale, cînd uriașa cursă a
înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare, a sporit nemăsurat primej
dia unui nou război mondial, care
s-ar transforma inevitabil într-o
catastrofă nucleară ce ar distru
ge întreaga planetă, trebuie făcut
totul pentru oprirea actualului
curs periculos al evenimentelor,
pentru dezarmare, pentru reluarea
și afirmarea politicii de destinde
re, colaborare și pace. Uriașele re
surse umane și materiale ale omenirii trebuie să fie folosite nu
în scopul războiului și distrugerii
planetei, ci numai și numai în sluj
ba dezvoltării pașnice, a asigurării
progresului și bunăstării popoare
lor. (Vii aplauze ; se scandează în
delung „Dezarmare — pace !“.
„Ceaușescu, România — pacea și
prietenia !“).
în actualele împrejurări inter
naționale, considerăm că este mai
necesar ca oricînd să se acționeze
cu toată răspunderea, de către
toate statele, și in primul rînd de
către statele posesoare de arme
nucleare, pentru realizarea unor
măsuri reale de dezarmare și în
depărtarea primejdiei unei catas
trofe nucleare. în acest sens, con
siderăm că acordul realizat între
Uniunea Sovietică și Statele Unite
ale Americii privind începerea,
în prima parte a lunii martie, a
negocierilor privind dezarmarea
nucleară și oprirea militarizării
Cosmosului este un pas pozitiv,
foarte important. Considerăm însă
că numai acest acord — și chiar
începerea negocierilor — nu re
zolvă problemele
deosebit de
complexe ale dezarmării nucleare.
Trebuie să se depună toate efor
turile pentru ca aceste negocieri
să răspundă așteptărilor popoare
lor, să ducă la înțelegeri cores
punzătoare privind trecerea la
dezarmare. De aceea, România se
pronunță pentru trecerea de înda
tă la oprirea sau înghețarea înar
mărilor nucleare, și în primul
rînd la oprirea producerii de noi
arme nucleare, la încetarea am
plasării rachetelor americane în
Europa și a contramăsurjlor nu
cleare ale Uniunii Sovietice. Tre
cerea la asemenea măsuri, chiar
de la începerea negocierilor sovieto-americane, ar demonstra că
ambele părți participante la tra
tative sînt animate de dorința
reală de a se ajunge la un acord
corespunzător. Continuarea am
plasării și desfășurării rachetelor
și altor arme nucleare în Europa,
în timpul tratativelor, ar însemna,
de fapt, a folosi negocierile ca un
paravan pentru a liniști opinia
publică, la adăpostul căruia să se
desfășoare mai departe cursa înar
mărilor nucleare.
în același timp, considerăm că
toate țările europene — care sînt
nemijlocit interesate în elimina
rea armelor nucleare de pe con
tinent — trebuie să fie mai acti
ve, să participe, într-o formă sau
alta, la desfășurarea cu bune re
zultate a negocierilor sovieto-americane, să contribuie la realizarea
de acorduri corespunzătoare pri
vind armele nucleare și renunța
rea la orice planuri de militari
zare a Cosmosului. Noi pornim de

la faptul că orice acțiuni de mili
tarizare a spațiului cosmic, vor
duce, în realitate, la intensifica
rea cursei înarmărilor, la creș
terea pericolului unei catastrofe
nucleare.
Apreciem, de asemenea, că tre
buie intensificată activitatea in
organismele și conferințele inter
naționale consacrate dezarmări; și
întăririi securității și colaborării
pe continent. Am în mod deosebit
în vedere necesitatea de a se ac
ționa cu mai multă fermitate pen
tru desfășurarea în spirit con
structiv și cu bune rezultate a
Conferinței pentru încredere, co
laborare și pentru dezarmare de
la Stockholm. Mă refer, de ase
menea, la negocierile de la Viena
privind reducerea trupelor și ar
mamentelor în centrul Europei —
în cadrul cărora s-au făcut nu
meroase propuneri care pot con
stitui o bază pentru a se ajunge
la înțelegeri corespunzătoare —
precum și la dezbaterile din ca
drul Conferinței pentru dezarma
re de la Geneva. Toate acestea ar
putea influența pozitiv desfășura
rea negocierilor sovieto-americane, ar fi de natură să contribuie
la îmbunătățirea generală a cli
matului politic în Europa și în în
treaga lume.
In fața pericolului nuclear tre
buie făcut totul pentru ca — pe
deasupra oricăror deosebiri de
orînduire socială sau de ideologie
— toate țările continentului să ac
ționeze și să conlucreze cît mai
strîns pentru o Europă unită, a
păcii și colaborării, fără arme nu
cleare și fără nici un fel de arme
și războaie. în numele popoarelor,
al generațiilor de azi și de mîine,
al femeilor și copiilor, al tuturor
locuitorilor planetei noastre, tre
buie să acționăm — pînă nu este
prea tîrziu — pentru a se pune
capăt cursei înarmărilor și pentru
a se opri mersul omenirii spre
prăpastie, pentru a apăra dreptul
fundamental al națiunilor, al oa
menilor, la viață, la pace, la inde
pendență, la existență liberă și
demnă ! (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează îndelung „Dezar
mare — pace !“, „Ceaușescu —
pace !“. „Ceaușescu, România —
pacea și prietenia !“).
Vom acționa cu toată hotărîrea
pentru
dezvoltarea
conlucrării
multilaterale între țările din Bal
cani, pentru transformarea acestei
zone într-o regiune a păcii și co
laborării, fără arme nucleare și
fără baze militare străine. Susți
nem crearea unor astfel de zone
denuclearizate în nordul și centrul
Europei, precum și în alte regiuni
ale lumii.
Ținînd seama de interdepen
dența tot mai strînsă ce caracteri
zează evoluția evenimentelor in
ternaționale, România acționează
consecvent pentru soluționarea tu
turor conflictelor și problemelor
litigioase dintre state numai și nu
mai pe cale pașnică, prin tratative
— indiferent in ce zonă au loc
acestea — pentru renunțarea cu
desăvîrșire la forță și la folosirea
forței.
Viața a demonstrat că războaiele,
mai mari sau mai mici, așa-zis lo
cale, nu servesc decît forțelor im
perialiste. aduc mari daune și
pierderi popoarelor. Este în inte
resul fiecărui popor să facă totul
pentru a se renunța la calea mili
tară, pentru rezolvarea probleme
lor prin tratative, pentru convie
țuire pașnică, pentru relații de
bună vecinătate între națiuni. (Aplauze și urale îndelungate ; se
scandează „Ceaușescu — pace !“,
„Ceaușescu — România, pacea și
prietenia !“).
Poporul român a sprijinit întot
deauna și sprijină activ lupta de
eliberare a popoarelor, precum
și eforturile pentru consolidarea
independenței politice și economi
ce a fiecărei națiuni. în acest spirit
am acordat și acordăm sprijinul
nostru luptei poporului namibian
— sub conducerea S.W.A.P.O. —
pentru dobîndirea independenței
Namibiei.
Ne pronunțăm ferm împotriva
politicii rasiste, de apartheid, pen
tru asigurarea deplinei egalități și
participarea, cu toate drepturile, la
viața politică și socială a tuturor
cetățenilor Africii de Sud.
România se pronunță ferm și a
prezentat în diferite foruri inter
naționale numeroase propuneri în
vederea lichidării subdezvoltării, a
marilor decalaje dintre state — in
clusiv a problemei datoriilor (ex
terne care împovărează tot mai
greu țările în curs de dezvoltare —
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice mondiale. Noi apreciem că
soluționarea acestor probleme în
cadrul unor negocieri reale între
țările dezvoltate și cele în curs de
dezvoltare corespunde intereselor

generale ale depășirii crizei econo
mice mondiale, ale dezvoltării 'ar
monioase a tuturor statelor, politi
cii generale de colaborare și de
pace în lume.
Vom milita, în continuare, cu
toată hotărîrea pentru crește
rea rolului Organizației Națiunilor
Unite în viața internațională, pen
tru participarea, în condiții de de
plină egalitate, a tuturor statelor
la soluționarea problemelor com
plexe internaționale.
Omenirea este confruntată as
tăzi cu probleme deosebit de grele
și complexe. Avem convingerea
că, acționînd unite, popoarele pot
schimba cursul evenimentelor, pot
împiedica declanșarea unui nou
război mondial, pot impune dezar
marea și asigurarea unei păci
trainice în întreaga lume, în care
fiecare popor să se poată dezvol
ta în deplină securitate, să-și
făurească o viață liberă și ferici
tă, așa cum o dorește. Avem con
vingerea că popoarele — care con
stituie adevărata forță a progresu
lui — vor ști să pună capăt po
liticii imperialiste și să asigure
triumful rațiunii și păcii în lume.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu și poporul!",
„Ceaușescu — România, pacea și
prietenia !“).
Acționînd în spiritul politicii de
pace și colaborare a partidului și
statului nostru, Consiliul Național
al Femeilor, organizațiile de femei
din țara noastră trebuie să-și dez
volte și să-și întărească continuu
legăturile, contactele și conlucra
rea cu organizațiile de femei din
celelalte țări, cu alte organizații
similare de peste hotare, să acțio
neze tot mai strîns, împreună cu
acestea, cu organizațiile și forțele
democratice, progresiste de pretu
tindeni pentru triumful politicii de
pace și destindere, de dezarmare,
pentru întărirea încrederii, secu
rității și colaborării între toate
națiunile lumii. (Aplauze și urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu
— România, pacea și prietenia !“).
întotdeauna, aniversarea Zilei
internaționale a femeii a constituit
un minunat prilej pentru afirma
rea solidarității și hotărîrii de
luptă a femeilor • de pretutin
deni pentru apărarea și cucerirea
drepturilor lor, pentru democrație,
pentru pace. în împrejurările ac
tuale, ziua de 8 Martie trebuie să
ducă la intensificarea luptei femei
lor de pretutindeni, împreună cu
toate popoarele, pentru o politică
nouă, pentru cucerirea dreptu
rilor economice și politice, dar,
mai cu seamă, pentru pace, pen
tru respectarea drepturilor fiecă
rei națiuni la libertate și indepen
dență, la o viață demnă ! (Aplauze
și urale puternice, prelungite : se
scandează
„Vom munci și vom
lupta, pacea o vom apăra !“,
„Ceaușescu — pace !“).

Stimate tovarășe,
în încheiere, doresc să-mi ex
prim, încă o dată, convingerea că
dezbaterile din cadrul conferinței
dumneavoastră, hotărîrile pe care
le veți adopta vor contribui la
unirea și mai puternică a forțelor
și energiilor creatoare ale milioa
nelor de femei din România în în
făptuirea exemplară a planului
pe acest an și pe întregul cin
cinal, în realizarea istoricelor do
cumente ale Congresului al XIIIlea al Partidului Comunist Român,
a Programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și *de înaintare a României
spre comunism, a politicii de pace
și colaborare a partidului și statu
lui nostru socialist.
Cu această convingere, vă urez
dumneavoastră, tuturor femeilor
din patria noastră, succese și sa
tisfacții tot mai mari în întreaga
activitate consacrată progresului
și înfloririi României socialiste, în
făptuirii politicii partidului și sta
tului de făurire a socialismului, de
pace, înțelegere și colaborare cu
toate națiunile lumii. Vă doresc
tuturor multă sănătate și feri
cire 1
Urez succes deplin lucrărilor
Conferinței Naționale — înaltul
forum democratic al femeilor din
România ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu
și
poporul!",
„Ceaușescu. România — stima
noastră și mîndria !“, „Ceaușescu
— pace !“. întreaga asistentă se
ridică in picioare și ovaționează
îndelung, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, pentru Partidul
Comunist Român, pentru secreta
rul general al partidului, pre
ședintele
Republicii. tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU).
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A FEMEILOR
RAPORT
Importantă manifestare politică din
patria noastră, Conferința națională
a femeilor își desfășoară lucrările in
atmosfera de angajare plenară, de
puternic entuziasm revoluționar și
avint patriotic, de amplă mobilizare
a întregului popor la înfăptuirea
istoricelor hotăriri ale Congresului
al XIII-lea al partidului, pentru
realizarea unei noi calități a muncii
si a vieții, pe drumul înfloririi con
tinue a patriei noastre socialiste, al
afirmării ei, libere și demne, în
lumea contemporană.
In deplină unitate de gind, voință
ți acțiune cu întreaga noastră na-»
tiune, milioanele de femei de la
orașe și sate, fără deosebire de
naționalitate, iși reafirmă, și cu
acest prilej, profunda satisfacție și
nemărginita bucurie față de străluci
tul act politic înfăptuit de cel de-al
XIII-lea Congres prin realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in func
ția supremă de secretar general al
Partidului Comunist Român. Acest
act de conștiință națională s-a regăsit
firesc in realegerea celui mai iubit
fiu al poporului în funcția de pre
ședinte al Frontului» Democrației și
Unității Socialiste, precum și în
sprijinul unanim al tării pentru
candidatura sa, în apropiatele ale
geri. pentru organul suprem al
puterii de stat. Cu convingerea că
această opțiune politică fundamen
tală constituie garanția sigură a
propășirii libere și independente a
patriei pe noi culmi de civilizație și
progres, femeile din țara noastră dau
glas, din adincul inimilor, sentimen
telor lor de adîncă recunoștință, de
fierbinte dragoste și inaltă prețuire
pentru secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu — emi
nent conducător, revoluționar și
patriot înflăcărat, personalitate poli
tică de inalt prestigiu internațional,
neobosit luptător pentru triumful
idealurilor nobile ale independenței
și libertății, socialismului și comu
nismului. colaborării și -păcii in
lume.
Legate nemijlocit de numele și
activitatea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu. grandioasele Înfăptuiri
din anii socialismului, cu deosebire
după Congresul al lX-lea. atestă cu
putere justețea politicii partidului,
demonstrează forța de nezdruncinat
a unității tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, in
jutul secretarului său general, in
opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism.
La toate aceste mari izbinzi pe
drumul înfloririi continue a Româ
niei socialiste, o contribuție de cea
mai mare însemnătate au adus și
aduc, masele de femei din țâră noas
tră. Societatea noastră a creat con
diții optime pentru ca femeile să
îmbine armonios activitatea pe tărîm
politic, economic și social-cultural
cu menirea de soții și mame, cu
datoria nobilă de a păstra tinerețea
și vigoarea poporului, de a crește și
educa tinerele generații.
Prezente pretutindeni în munca
pentru dezvoltarea neîntreruptă a
patriei socialiste, in activitatea tu
turor organismelor democrației muncitorești-revoluționare. milioanele de
femei din țara noastră au in față
exemplul vieții și activității crea
toare, multilaterale
a tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent
militant in
conducerea partidului și statului,
strălucită personalitate a științei ro
mânești și mondiale. întruchipare a
celor mai alese virtuți ale femeii
române, care aduce o contribuție de
seamă la elaborarea și înfăptuirea
politicii interne și externe a parti
dului, la înflorirea tot mai puternică
a României socialiste. Pentru în
treaga activitate pusă cu dăruire in
slujba propășirii patriei, bunăstării
și fericirii poporului, pentru contri
buția deosebită la creșterea presti
giului internațional al României
socialiste, dorim, și cu acest prilej,
să exprimăm
tovarășei
Elena
Ceaușescu caldele noastre mulțu
miri, sentimentele de profundă stimă
și aleasă prețuire pe care le nutresc
femeile din tara noastră. întregul
popor.
Reafirmîndu-ne deplina adeziune
la documentele de excepțională va
loare ale Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român, ținem
să exprimăm, de la tribuna acestei
conferințe, voința fermă a tuturor
femeilor patriei noastre socialiste,
fără deosebire de naționalitate, de
a-și face intotdeauna cu cinste da
toria față de partid, patrie și popor,
de a-și consacra intreaga lor putere
de muncă si creație înfăptuirii isto
ricelor hotăriri ale marelui forum al
comuniștilor, deschizătoare de noi
și luminoase orizonturi tării noastre.
Relevind rolul și contribuția me
reu crescindă a femeilor la progresul
multilateral al patriei, la dezvol
tarea liberă și independentă a Româ
niei, raportul apreciază .că acest
fapt are la bază ponderea ridicată
pe care o dețin în populația activă
a tării. Femeile reprezintă astăzi
aproape 40 la sută din totalul perso

nalului muncitor, respectiv peste 3
milioane, față de numai un milion în
urmă cu 20 de ani. Prezenta impre
sionantă a femeilor în toate sectoa
rele de activitate — se arată în
raport — este însoțită de intensifi
carea participării lor la viața politică,
precum și în funcții de conducere.
Astăzi, în rîndurile Partidului Co
munist Român, forța politică condu
cătoare a societății noastre, acti
vează peste un milion de femei, de
trei ori mai multe decît în urmă cu
20 de ani. In mod corespunzător, a
crescut numărul femeilor care fac
parte din Comitetul Central al parti
dului. Comisia Centrală de Revizie,
organele de partid la toate nivelu
rile. Femeile reprezintă peste o
treime din totalul deputaților Marii
Adunări Naționale și 38 la sută din
numărul deputaților în consiliile
populare. Mai mult de 16 mii de
femei fac parte din consiliile oame
nilor muncii, iar circa 22 mii din
consiliile de conducere ale coopera
tivelor agricole de producție.
Referitor la acțiunile întreprinse
pină in prezent. în raport se arată
că, în lumina orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Consiliul Național s-a preocupat mai
susținut în ultimii ani de intensifi
carea și perfecționarea activității de
mobilizare a femeilor, alături de toți
ceilalți oameni ai muncii, la înde
plinirea planurilor și programelor de
dezvoltare economico-socială a țării,
pentru realizarea unei noi calități a
muncii și a vieții.
Pornind de la experiența acumu
lată, de la rezultatele bune obținute
pină in prezent, comitetele și comi
siile de femei au datoria patriotică
de a acționa cu mai multă perse
verență pentru stimularea capacită
ților creatoare ale maselor de femei,
pentru mobilizarea lor activă la în

tate de instruire, educare și formare
a tinerelor generații. în ultimul cin
cinal. in toate aceste direcții s-au
înregistrat importante realizări. Ra
portul reafirmă adeziunea deplină
a femeilor din țara noastră la acest
program de importanță vitală pentru
viitorul națiunii și hotărirea lor de
a acționa cu răspundere și stăruință
pentru a-și îndeplini cu cinste, la
nivelul încrederii și prețuirii acor
date de partid, înalta îndatorire pa
triotică ce le revine ca mame și
prime educatoare ale copiilor lor.
Subliniind că ampla activitate politico-ideologică și cultural-educativă
de formare și dezvoltare a conștiin
ței socialiste a maselor de femei s-a
desfășurat pe baza Programului
ideologic al partidului, a orientări
lor și indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, raportul relevă că, prin
conținutul invățămintului politic de
masă, strîns legat de cerințele și
specificul fiecărui loc de muncă, s-a
acționat în vederea însușirii proble
melor fundamentale ale politicii
partidului, cunoașterii legilor țării,
formării concepției materialist-dialectice despre lume și societate, pro
movării umanismului revoluționar și
a moralei socialiste, creșterii atașa
mentului neclintit față de partid, a
dragostei nețărmurite pentru scumpa
noastră patrie.
Obiectivul principal al muncii po
litice de masă l-a constituit mobili
zarea activă a femeilor din indus
trie, agricultură și din celelalte sec
toare la îndeplinirea și depășirea
sarcinilor planului economic, cu
noașterea de către masele de femei
a istoriei multimilenare a poporului
nostru, a luptei pentru libertate so
cială și națională, a marilor reali
zări obținute sub conducerea parti
dului. îndeosebi după Congresul al
IX-lea, în dezvoltarea economiei,
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făptuirea importantelor sarcini care
stau in fața economiei naționale.
Concomitent cu mobilizarea largă
a femeilor la realizarea sarcinilor
economice — se spune in raport —
Consiliul Național s-a preocupat de
calificarea lor profesională, organizînd. in colaborare cu Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor, Ministerul
Muncii și Ministerul Educației și
Invățămintului, studii și analize în
Întreprinderi, concluziile desprinse
ducînd la măsuri care au contribuit
la perfecționarea pregătirii femeilor
muncitoare corespunzător cerințelor
progresului tehnic, la mai buna
orientare a tinerelor fete spre me
serii cerute de noile obiective eco
nomice.
In spiritul Indicațiilor și orientări
lor secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Consi
liul Național, comitetele și comisi
ile noastre au desfășurat o susținută
activitate de mobilizare a femeilor
de la sate la realizarea măsurilor
privind creșterea producției agricole,
vegetale și animale, la înfăptuirea
planurilor și programelor de dezvol
tare a agriculturii, la transpunerea
In Viață a obiectivelor noii revoluții
agrare.
Conferința națională este chemată
să stabilească, pe baza unei temei
nice analize, căile și mijloacele da
îmbunătățire a activității comitete
lor și comisiilor de femei de la sate,
datoare să acționeze cu mai multă
fermitate și inițiativă pentru culti
varea unei atitudini înaintate față de
muncă. întărirea ordinii și discipli
nei in toate sectoarele, dezvoltarea
simțului de răspundere, astfel încît
femeile să aibă un rol din ce în ce
mai activ, o contribuție tot mal mare
la realizarea unor producții agricole
superioare.
In raport sînt înfățișate apoi pa
larg contribuția importantă a Jemeilor ce lucrează în domeniile educa
ției și invățămintului, ocrotirii sănă
tății. al culturii și artei, sarcinile
mobilizatoare ce le stau in. față în
viitor.
Dind expresie sentimentelor de
profundă recunoștință ale femeilor
fată de partid și secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
față de tovarășa Elena Ceaușescu,
pentru grija statornică acordată fa
miliei, creșterii și educării tinerei
generații, raportul ilustrează faptul
că politica umanistă a partidului și
statului nostru în acest domeniu este
confirmată, în modul cel mai con
vingător, de condițiile create în
România socialistă pentru ocrotirea
mamei și copilului, de sprijinirea
materială și morală a familiei în
îndeplinirea nobilei sale misiuni de
a asigura tinerețea și vigoarea na
țiunii. Se bucură de cea mai pro
fundă apreciere din partea femeilor,
din partea întregii societăți faptul
că- statul nostru socialist asigură
dreptul la asistență medicală gra
tuită, la concedii plătite pre și post
natal pentru îngrijirea copiilor, alo
cații pentru copii, posibilități nelimi

științei șl culturii, tn ridicarea nive
lului de trai material și spiritual al
maselor.
Comitetele și comisiile femeilor
și-au sporit, an de an, aportul la buna
organizare .jj desfășurare a Festi
valului național „Cintarea Româ
niei", stimulînd atît creația tehnicoștiințifică de masă și mișcarea de
invenții și inovații, cît și activitatea
artistică.
Arătindu-se. pe lingă rezultatele
pozitive, existența unor lipsuri și
neajunsuri în munca de organizare
și îndrumare, în orientarea tema
tică și in conținutul unor manifes
tări. în raport se evidențiază că,
pentru ridicarea întregii munci po
litico-educative . la nivelul exigențe
lor actuale, Consiliul Național, co
mitetele și comisiile femeilor vor
acționa cu mai multă fermitate In
vederea dezvoltării conștiinței revo
luționare, a trăsăturilor moral-politice ale omului nou. constructor
conștient al noii orînduiri.
Punînd în lumină intensa muncă
organizatorică desfășurată în scopul
cuprinderii și mobilizării mai active
a maselor de femei la înfăptuirea
politicii partidului nostru, raportul
apreciază că, in lumina sarcinilor
trasate, activitatea comitetelor și
comisiilor femeilor a înregistrat o
creștere calitativă, exprimată in îm
bunătățirea stilului și metodelor de
muncă, în colaborarea mai eficientă
cu celelalte organizații de masă și
obștești. Pe baza unor studii și ana
lize efectuate în toate județele, Con
siliul Național a dezbătut cu regu
laritate. in plenarele sale sau în șe
dințe de birou, probleme dintre
cele mai importante privind viața și
activitatea femeilor, stabilind, de
fiecare dată, măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea muncii comitete
lor și comisiilor de femei.
In raport sînt relevate succesele
Înregistrate în ultimii ani. evidentiindu-se, totodată, existența unor
lipsuri în stilul și metodele de
muncă ale comitetelor și comisiilor
de femei, care au făcut ca eficiența
unor acțiuni să nu atingă nivelul
cerințelor actuale.
In raport se arată că, tn conti
nuare, Consiliul Național va trebui
să acționeze cu mai multă hotărire
pentru eliminarea neajunsurilor ma
nifestate, pentru ridicarea întregii
activități la un nivel corespunzător
exigențelor pe care partidul, secre
tarul său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
Ie pun în fața organizațiilor de fe
mei în etapa actuală de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României
spre comunism.
Va trebui să se acorde o mai mare
atenție activității noilor comitete și
comisii ale femeilor, lărgirii activu
lui obștesc prin atragerea unui nu
măr tot mai mare de femei, în
deosebi muncitoare cu o bună pre
gătire profesională și politică — se
spune in continuare. Centrul de
greutate al întregii munci organiza
torice și politico-educative ce o

desfășurăm trebuie sa se afle la ni
velul comitetelor și comisiilor fe
meilor, pentru ca acestea să-și în
deplinească cît mai bine rolul și
atribuțiile cu care au fost învestite.
Repartizînd mai rațional forțele,
perfecționînd în permanență stilul și
metodele de muncă, respectind ne
abătut principiile muncii colective și
îmbunătățind cu consecvență conți
nutul întregii muncii, Consiliul Na
țional, comitetele și comisiile femei
lor vor trebui să se afirme într-o și
mai mare măsură ca o prezență ac
tivă în viața politică, economică și
socială a țării, să-și îndeplinească în
cele mai bune condiții rolul și sar
cinile de mare însemnătate ce le
revin în noua etapă de dezvoltare a
patriei.
Făcîndu-se ecoul deplinei și insuflețitei adeziuni a milioanelor de
femei din țara noastră la politica
externă de pace și colaborare a
partidului și statului nostru, care
își însușesc, cu totală convingere,
aprecierile realiste, lucide, profund
științifice cu privire la viața inter
națională, conținute în Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Congresul al XIII-lea al parti
dului, în raport se arată că orga
nizațiile de femei sprijină, în una
nimitate, strălucitele inițiative și
demersuri în direcția păcii și înțe
legerii internaționale ale secretaru
lui general al partidului, președin
tele Republicii.
Conștiente de faptul că principala
problemă a epocii contemporane o
reprezintă asigurarea păcii, femeile
din România se alătură cu hotărire
chemărilor
președintelui
Nicolae
Ceaușescu, adresate tuturor statelor,
tuturor popoarelor, forțelor progre
siste de pretutindeni, in vederea
înlăturării pericolului unei catastrofe
nucleare, pentru
oprirea cursei
înarmărilor, și în primul rînd a ce
lor nucleare, pentru trecerea la
dezarmare și statornicirea unei păci
trainice în lume. înscriem apelul
nostru fierbinte la agărarea dreptu
lui fundamental la pace, la viață al
omenirii, în larga chemare a locui
torilor întregii țări, adtesîndu-ne în
acest sens tuturor organizațiilor na
ționale și internaționale ale femei
lor, mișcărilor de femei de pe toate
meridianele globului.
Evidențiind contribuția activă a
Consiliului Național al Femeilor la
întărirea colaborării și unității miș
cării democratice și progresiste a
femeilor, In lupta pentru pace, de,mocrație și progres, in raport se
spune in continuare : Ziua de 8
Martie — „Ziua solidarității interna
ționale a femeilor" — ne oferă, sti
mate tovarășe, fericitul prilej de a
transmite, din partea tuturor femei
lor din România, un salut călduros
de prietenie și solidaritate militantă
femeilor din țările socialiste, celor
din țările in curs de dezvoltare și
din țările nealiniate, femeilor de pe
toate meridianele globului și de a
le adresa, în același timp, chemarea
fierbinte de a ne uni eforturile pen
tru asigurarea păcii, libertății și in
dependenței tuturor popoarelor, pen
tru un viitor fericit al copiilor
noștri, al generațiilor de azi și de
mîine, într-o lume mai bună și mai
dreaptă pe planeta noastră.
In încheiere, în raport se spune :
Ca organizație componentă a Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, mișcarea femeilor din patria
noastră a acționat și acționează, po
trivit Rezoluției
Congresului al
III-lea al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, pentru a-și aduce
întreaga contribuție la buna pregă
tire și desfășurare a alegerilor de
deputați în Marea Adunare Națio
nală șî consiliile populare. Biroul
Executiv al Consiliului
National,
comitetele și comisiile femeilor vor
trebui să facă totul pentru ca acest
act politic fundamental să constituie
o nouă și puternică expresie a adîncirii și perfecționării democrației
noastre socialiste, un important pri
lej de afirmare a satisfacției între
gului popor pentru rodnicia muncii
sale, a unității indestructibile a tu
turor cetățenilor țării în jurul Parti
dului Comunist Român, al iubitului
său conducător, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pe calea progresului ne
întrerupt al patriei, noastre.
De la înalta tribună a conferinței,
exprimăm, in fața partidului, a
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena
Ceaușescu, angajamentul solemn al
milioanelor de femei de la orașe și
sate, fără deosebire de naționalitate,
de a acționa neabătut pentru trans
punerea exemplară în viață a poli
ticii interne și externe a partidului,
de a depune toate eforturile și
de a folosi intreaga capacitate de
muncă și creație pentru sporirea pe
mai departe a contribuției lor la
dezvoltarea economico-socială a țării,
la înfăptuirea istoricelor hotăriri
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului și ale Congresului al III-lea
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste, la ridicarea pe noi culmi
de progres și civilizație a scumpei
noastre patrii — Republica Socialistă
România.

Lucrările comisiilor pe domenii de activitate
La lucrările Comisiei pentru

dezbaterea sarcinilor ce re
vin comitetelor și comisiilor
femeilor privind îndeplinirea
prevederilor de plan în in
dustrie, construcții, trans
porturi, creșterea mai ac
centuată a productivității
muncii, ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al produ
selor, sporirea eficienței în
tregii activități economice
au luat cuvintul : Magdalena Marica,
Aurelia-Melania
Forosigan,
Ana Elena Georgeta Milicin. Ileana
Fodoreanu. Maria Curcă. Cecilia
Relei. Constanta Docmanov, Florica
Comșa, Floarea Prunău. Minerva
Bîrlea, Maria Gentea, Mariana Sto-

ian, Victoria Piriu. Rodica Ene, Ma
ria Vîlceanu, Elena Harpă, Stela
Burghila. Maria Matei, Ecaterina
Fodor. Rodica Mereu, Elena Manole. Elena Nicolescu, Florica Pop,
Maria Lazăr. Stela Paraschiv, Ernestina Krnts, Georgeta Ghițău,
Profira Irimia, Nastasia Stoleru,
Cornelia Ana Dumbravă, Ana Gălățeanu. Teodora Dima, Adolfina
Dragomir, Floare Antal, Valeria
Teioșanu, Tincuța Ungureanu, Ma
ria Szabo, Domnica Sâbiescu, Flo
rica Ghinulescu, Maria Kovacs,
Ioana Pirvu, Stana Cojocaru, Elisabeta Iacob. Ana Siikosd, Margareta
Aurelia Sabina Bălan, Silvia An-,
drieș, Rozalia Borș, Teodora Ma
zăre, Draga Atanasiu, Letitia Bucurenciu, Iulia Cainamisir, Natalia
Băloiu. Maria Dragomirescu. Maria
Jilăveanu.
Vorbitoarele au relevat importan
ta deosebită a cuvîntării rostite în
plenul conferinței de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, document pro
gramatic care deschide noi orizon
turi afirmării femeilor tn viața po-

litică, economică, social-culturală a
tării.
în luările de cuvint a fost eviden
țiată contribuția adusă de comitetele
și comisiile de femei la îndeplinirea
sarcinilor de plan, realizarea ritmi
că a producției fizice și a producției
pentru export, creșterea productivi
tății muncii, încadrarea în normele
de consum și economisirea mate
riilor prime, combustibililor și ener
giei. ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, recuperarea și
reintegrarea in procesul de produc
ție a materialelor refolosibile.
în cadrul comisiei au fost dezbă
tute sarcinile ce revin comisiilor și
comitetelor de femei pentru ridica
rea calitativă a întregii activități
economice, precizîndu-se căile, for
mele și metodele de acțiune prin
care aceste organisme își pot aduce
o mai mare contribuție la transpu
nerea tn viață a sarcinilor ce decurg
din documentele Congresului al
XIII-lea al partidului, tn acest sens,
au fost făcute numeroase propuneri
vizlnd introducerea și generalizarea

unor forme mai bune de colaborare
intre organismele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, din care
fac parte și comisiile de femei, șl
unitățile economice, tn vederea ri
dicării calitative a muncii și spori
rii eficientei economice.
La lucrările Comisiei pentru

dezbaterea sarcinilor ce re
vin comitetelor și comisiilor
femeilor privind îndeplinirea
obiectivelor noii revoluții agrare, realizarea producții
lor vegetale și animaliere
planificate, a Programului
unic de dezvoltare a produc
ției agricole în gospodăriile
populației
au luat cuv,ntul:
Marla Clmpeanu,

Maria Trăistaru.

Elena Neacșu, Floare Btilboacă, Lu
cia Nistor, Ștefana Ciocan, Floarea
Crișan, Olimpia Marin, Ileana Uibaru,
Frosa Comana, Eva Dimeny, Maria
Chiriță, Elena Balica, Anastasia Tapicu, Maria Aniculăesei, Aurelia
Breazu, Elisabeta Josan, Maria Ion,
Maria Radu, Maria Constantin, Emi
lia Pascan, Floare Ardelean. Elena
Bivolaru, Maria Navruc, Steliana
Marin, Raruca Nicoară, Maria Dra
gan, Ștefana Tudorică, Ioana Marcu,
Dumitra Marin. Ileana Marincaș,
Maria Ganea, Maria Terba, Elena
Tudor, Elena Ivanov, Maria Grigorescu.
Dînd o înaltă apreciere ideilor șl
orientărilor cuprinse în cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită
la deschiderea Conferinței naționa
le a femeilor,
participantele
la
dezbateri au subliniat că grandioa
sele înfăptuiri din anii socialismu
lui, cu deosebire din ultimele două
decenii, sînt nemijlocit legate de
activitatea prodigioasă, profund no
vatoare a secretarului general al
partidului.
Participantele la dezbateri au ana
lizat pe larg activitatea desfășurată
de comitetele și comisiile de femei
pentru îndeplinirea obiectivelor noii
revoluții agrare, creșterea producției
vegetale și animaliere, realizarea
Programului unic de dezvoltare a
producției agricole in gospodăriile
populației. In acest cadru s-au evi
dențiat modalitățile practice de ac
țiune promovate de organizațiile de
femei pentru efectuarea la timp și la
un nivel calitativ superior a lucrări
lor din agricultură, ramură în care
femeile dețin un loc preponderent
In totalul forței de muncă. S-au fă
cut propuneri privind perfecționarea
întregii activități pentru asigurarea
unei mai complete valorificări a for
ței de muncă feminine și rezolvarea
unor probleme ale muncii și vieții
femeilor din mediul rural.
In numele colectivelor de muncă
pe care le reprezintă, al femeilor de
la sate, participantele la dezbateri
s-au angajat să desfășoare o activi
tate mai susținută în vederea mobi
lizării largi a celor ce muncesc în
agricultură pentru obținerea in acest
an a unor recolte record pe mari su
prafețe, îndeplinirea și depășirea
sarcinilor de plan în toata sectoarele
agriculturii.

La lucrării». Comisiei pentru

dezbaterea sarcinilor ce re
vin comitetelor și comisiilor
femeilor privind înfăptuirea
politicii demografice a parti
dului și statului nostru, întă
rirea familiei, creșterea și
educarea tinerei generații
au luat cuvîntul :
Elena Popa,
Smaranda Scorțeanu, Marilena Pe
trescu, Elena Drăghici, Elena Damache, Sinziana Migea, Marcela An
ton, Nagy Maria, Ecaterina Gruia,
Elena Georgescu, Maria Despina
Mihai, Mariana Drăgușin, Silvia Bălănescu, Maria Ecaterina Carte, Eva

Săcară, Aurica Gavriluță, Georgeta
Duță, Eugenia Gatea, Nicolița Dumitrache, Viorica Neacșu, Maria
Bodnaruc, Maria Adamescu, Lucreția
Aldea, Valeria Ciorbă, Iova Stoica,
Ilinca Predescu, Lucia Filimon, Ro
dica Lazăr, Ioana Ștefănescu, Viorica
Orneac, Emilia Goia, Kovacs Maria,
Nastasia Enache, Ileana Dragomir,
Aurora Ana Ion, Antoaneta Harnagea, Lucreția Nițu, Borbely Ana,
Elena Ana Bilanciuc, Szilagyi Mag
dalena, Lucia Șerbănica, Marga
Mărgineanu.
Participantele au dat o înaltă apre
ciere orientărilor și ideilor cuprinse
In cuvîntarea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu
în deschiderea
lucrărilor
conferinței,
subliniind
grija și atenția permanentă pe care
le acordă partidul și statui nostru,
secretarul general al partidului con
solidării și Întăririi familiei, rolului
esențial ce revine femeilor ca mame
și educatoare în formarea tinerelor
vlăstare ale țării.
Vorbitoarele au adus un cald oma
giu tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, militant de
seamă al partidului și statului, re
putat om de știință și savant de
renume mondial, nobil și însuflețitor exemplu de dăruire pusă în
slujba patriei și a bunăstării po
porului, pentru grija statornică acor
dată familiei, pentru sporirea rolu
lui femeii în societate.
Reprezentantele organizațiilor de
femei au relevat modalitățile prin
care comitetele și comisiile de femei
acționează pentru înfăptuirea hotărîrilor de partid și de stat privind
înfăptuirea politicii demografice și
răspunderile ce le revin, alături de
instituțiile sanitare, în vederea asi
gurării unei asistențe medicale pre
ventive și curative de înaltă cali
tate.
In cuvîntul lor, vorbitoarele au
scos în evidentă necesitatea intensi
ficării și diversificării muncii poli
tico-educative desfășurate în rîndul
populației. în mod deosebit al tine
retului, pentru formarea unei con
cepții sănătoase, înaintate și res
ponsabile, de angajare directă la în
făptuirea politicii demografice a
partidului și statului nostru.
în cadrul dezbaterilor s-au făcut
numeroase propuneri privind nece
sitatea creșterii contribuției comite
telor și comisiilor femeilor, a insti
tuțiilor sanitare, a tuturor organiza
țiilor de masă și obștești pentru
consolidarea familiei, creșterea nata
lității, pentru asigurarea vigorii și
tinereții poporului nostru.

La lucrările Comisiei pentru
dezbaterea sarcinilor ce re
vin comitetelor și comisiilor
femeilor privind activitatea
organizatorică, politico'-educativă și cultural-științifică, pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a
partidului și statului nostru,

au luat cuvîntul : Alexandrina Cornean, Vasilica Cristea, Georgeta
Daviduică, Doina Harda, Maria Dinulescu, Eva Tulkoș, Silvia Mocănașu, Niculina Moldoveanu, Olivia
Clătici, Ana Maria Munteanu, Marica Anghel, Augustina Codoban,
Maria Zsebe, Cornelia Ceacoschi,
Maria Cristian, Elena Savan, Iuliana
Bartok, Maria Tonciu, Ioana Ungu
reanu, Valeria Stoian, Elena DeIeanu, Tamara Măliguță, Georgeta
Apostol, Maria Stroe, Voichița lonescu, Ioana Tudor, Cornelia Brîndău și Frăsina Mocanu.
Participantele și-au exprimat de
plina aprobare față de ideile cu
prinse ’ în cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu rostită la deschi
derea lucrărilor marelui forum al
femeilor, document de excepțională
însemnătate, ce dă expresie celor
mai nobile aspirații de propășire ale
națiunii noastre, de progres econo
mic și social, de pace și colaborare
internațională.
Participantele la lucrările comisiei
au adus în deplin consens omagiul
lor de stimă și recunoștință tovară
șei Elena Ceaușescu, revoluționar și
militant politic, om de știință de
prestigiu internațional, \'-'ntru con
tribuția sa la elabora», ea și înfăp
tuirea politicii partidului și statu
lui nostru, la dezvoltarea științei,
invățămintului și culturii.
Dezbaterile au oglindit aspecte
semnificative ale amplei activități
organizatorice, politico-educative și
cuitural-științifice desfășurate de
comitetele și comisiile de femei din
întreaga țară pentru formarea și
dezvoltarea conștiinței socialiste a
maselor, în spiritul umanismului și
patriotismului revoluționar.
A fost subliniată importanța for
melor și metodelor muncii politice
de masă, care vizează obiectivele
prioritare ale activității femeilor din
industrie, agricultură, din celelalte
sectoare de activitate.
Un rol activ în realizarea acestor
deziderate l-au avut inițierea și ge
neralizarea unor acțiuni muncitorești
și întreceri profesionale cu eficien
tă economică și educativă. Consiliul
Național, comitetele și comisiile de
femei, s-a arătat cu același prilej, au
desfășurat o susținută muncă orga
nizatorică și politico-educativă pen
tru antrenarea femeilor la creația
tehnico-știintifică. la variatele forme
cultural-artistice' de masă. în cadrul
larg, stimulativ, oferit de Festivalul
național „Cintarea României".
In cuvîntul lor, participantele la
discuții s-au angajat să acționeze cu
fermitate pentru dezvoltarea con
științei socialiste, revoluționare, pen
tru formarea trăsăturilor moral-politice ale omului nou, a unei atitudini
înaintate fată de muncă și îndatori
rile social-cetățenești, a dragostei
față de patrie și partid, fată de cu
ceririle revoluționare ale poporului,
exprimîndu-și totodată adeziunea
la politica internă și externă a parti/ dului și statului nostru, politică pusă
în slujba păcii și colaborării cu toate
popoarele lumii.

Din cuvîntul participantelor la dezbateri
a

Conferința națională a femeilor —"
spus tovarășa Alexandrina

Diaconescu — ,e inscrie ca un
eveniment de importanță majoră în
viata țării, ca o nouă și vibrantă afirmare a democrației noastre mun
ci tocești-revoluționare.
De la această înaltă tribună, permiteți-mi să exprim, din partea fe
meilor prahovene, sentimentele de
adîncă stimă și prețuire fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, de încre
dere în strălucitele sale calități de
militant revoluționar șî Înflăcărat
patriot, eminent om de stat, marcan
tă personalitate a vieții politice in
ternaționale, care, în cele două de
cenii de cînd se află în fruntea
partidului și statului, a pus bazele
celei mai înfloritoare epoci din isto
ria patriei.
Doresc, de asemenea, să exprim
din inimă
sentimentele de aleasă
prețuire, de respect și caldă recu
noștință față de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent om politic, strălucită perso
nalitate a științei românești și in
ternaționale, pentru contribuția de
seamă ce o aduce la elaborarea și
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru, pentru preocuparea
permanentă în vederea creșterii ro
lului și contribuției femeii în socie
tatea românească, grija permanentă
ce o poartă întăririi familiei, crește
rii și educării tinerei generații.
După ce a evidențiat importantele
realizări obținute în activitatea eco
nomică, unele lipsuri care se mai
manifestă, vorbitoarea a spus : Pes
te cîteva zile vom păși tn fața urne
lor pentru a alege deputății în
Marea Adunare Națională și tn con
siliile populare. Votul pe care-1 vom
da candidaților Frontului Democra
ției și Unității Socialiste va consti
tui pentru noi o puternică angajare
civică și patriotică, de a ne face
pe deplin datoria, de a ne îndeplini
exemplar sarcinile încredințate.
Ca mame, ca soții, care am trăit
ororile ultimului război mondial, în
consens cu voința întregului popor
român, susținem șl aprobăm întru
totul inițiativele de pace și dezar
mare prezentate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru eliminarea pe
ricolului atomic care amenință lu
mea. Propunerile și chemările la ra
țiune adresate șefilor de stat și gu
vern prin glasul autorizat al pre
ședintelui României socialiste Blnt
apeluri la apărarea dreptului suprem
al popoarelor, dreptul la viată, la
pace și libertate.
In

cuvintul său,

mitra Antonie

tovarășa Du

• spus 1 s,ntem

fericiți că trăim in anii prodigioși
ai epocii celei mai dense, celei mai
bogate In înfăptuiri din milenara
noastră istorie, epocă pe care po
porul o denumește cu îndreptățită
mindrie „Epoca Ceaușescu". Sînt
anii In care și întreprinderea tn care
lucrez, Întreprindere de vîrf tn eco
nomia românească, „Electroputere",
a cunoscut o dezvoltare impetuoasă,
beneficiind de orientările și indica
țiile prețioase date de secretarul
general al partidului, fiecare vizită
de lucru a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu însemnînd pentru „Elec
troputere" o nouă etapă de dezvol

tare, de Introducere a progresului
tehnic. Motoarele electrice, transfor
matoarele, aparatajul electric de
înaltă tensiune, locomotivele sint
principalele produse ale întreprin
derii noastre, „Electroputere" con
tribuind direct la transpunerea în
viată a programelor prioritare ale
economiei naționale. Pentru a fi
competitivi, pentru a produce la ni
vel mondial, ne-am îndreptat efor
turile, investiția noastră de inteli
gentă spre modernizarea și înnoi
rea produselor, în vederea reducerii
importurilor.
în acest efort permanent. In care
sîntem antrenați cu totii. se află și
munca celor aproape 4 000 de femei
care lucrează în toate fabricile în
treprinderii. ca electricieni, sudori,
lăcătuși rectificatori, A.M.C.-iști, fi
zicieni, matematicieni, ingineri, eco
nomiști, într-un cuvînt în 54 de me
serii.
Așa cum s-a subliniat în străluci
ta cuvîntare rostită In conferința
noastră de către tovarășul Nicolae
Ceaușescu, numai socialismul a asi
gurat cu adevărat condiții de afir
mare femeilor, de realizare plenară
a personalității lor. Aceasta ne re
levă din nou superioritatea orînduiril noastre socialiste, care a în
lăturat pentru totdeauna inegalita
tea tn drepturi, șomajul In rîndul
femeilor, fenomene atit de frecvente
îm țările capitaliste.
Făcând
dovada
devotamentului
nostru nemărginit față de partid,
fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
față de mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, ne angajăm solemn ca,
răspunzînd înaltei încrederi pe care
ne-o acordă, să ne mobilizăm în
treaga noastră capacitate de muncă
și putere de creație, energia și spi
ritul gospodăresc pentru a ne în
deplini exemplar sarcinile asumate,
aducînd o contribuție sporită la con
struirea socialismului și comunis
mului pe pămîntul României.

Exprimînd sentimentele de fierbin
te dragoste și recunoștință ale oa
menilor muncii, ale tuturor femeilor
muncitoare, membre ale sindicate
lor din tara noastră, fată de cel mai
iubit fiu al poporului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru în
țelepciunea și cutezanța revolu
ționară cu care conduce destinele
tării și poporului spre culmile lu
minoase ale socialismului și comu
nismului. fată de tovarășa Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului și statului nostru, perso
nalitate de înalt prestigiu a științei
românești și mondiale, tovarășa

Maria Ciocan

“ arătat ca> ,n

spiritul orientărilor și indicațiilor
secretarului general al partidului,
sindicatele. In rîndurile cărora fe
meile muncitoare reprezintă astăzi
peste 3 milioane, au acționat, în co
laborare cu comitetele și comisiile
femeilor, pentru mobilizarea munci
toarelor. tehnicienelor și inginerelor
la o participare tot mai activă la
realizarea planurilor de dezvoltare
economico-socială a tării.
Sindicatele sînt însă conștiente că
mai există neajunsuri în activitatea
lor, că au datoria să acționeze mai
intens. în strînsă colaborare cu orga
nizațiile de femei, pentru afirmarea
mai puternică, în cadrul fertil al
autoconducerii și autogestîunii mun

citorești, a capacității creatoare, a
spiritului de inițiativă și gospodă
resc al femeilor muncitoare.
Referitor la activitatea viitoare,
vorbitoarea a relevat că un sprijin
mult mai substantial se va acorda
pregătirii și perfecționării profesio
nale a muncitoarelor, îndeosebi a
celor tinere, că se va desfășura o
mai intensă muncă politico-educati
vă pentru cultivarea unei atitudini
înaintate fată de muncă, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, a răs
punderii față de realizarea sarcini
lor de plan, de buna gospodărire,
păstrare si dezvoltare a oroprietăti'
socialiste.
In încheiere, vorbitoarea a dat ex
presie angajamentului sindicatelor de
a acționa cu întreaga energie, cu
răspundere revoluționară pentru mo
bilizarea puternică a capacității crea
toare a oamenilor muncii, a maselor
de femei muncitoare la realizarea
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, pen
tru obținerea unor noi și tot mai
importante succese in toate dome
niile construcției socialiste în patria
noastră.
La rîndul el, tovarășa Diaman-

ta Laudoniu ® spus: Așa cum 88
subliniază in cuvîntarea rostită de
secretarul general al partidului în
ședința inaugurală a conferinței,
participarea tot mai substanțială a
femeilor din tara noastră la dezvol
tarea armonioasă a economiei națio
nale, la înflorirea invățămintului,
științei și culturii, la lărgirea și
adîncirea permanentă a democrației
socialiste este rezultatul profundei
transformări în concepția privind
rolul femeii In societatea noastră so
cialistă. Imprimînd în toate dome
niile un spirit profund nova
tor, dinamizator, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a catalizat energiile și
forțele constructive ale întregului
popor, a urmărit permanent promo
varea consecventă a femeii în toate
sectoarele vieții economice, politice
și sociale.
în dezvoltarea științei și invățămîntului, ca și în celelalte sectoare
ale vieții materiale și spirituale din
tara noastră, o contribuție remar
cabilă are tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național pentru
Știință și Tehnologie și Consiliu
lui Național Român „Oamenii de
știință și pacea".
Datorită grijii permanente pe care
partidul și statul,
personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu le acordă cercetării
științifice, creației originale — a spus
vorbitoarea — dispunem astăzi de o
puternică rețea de institute cu o
bună dotare materială, cu cadre de
inaltă calificare.
în continuare, au fost înfățișate
preocupările colectivului unității de
cercetare și producție de materiale
ultrapure și semiconductoare pentru
asimilarea de produse cu caracteris
tici superioare care să asigure nece
sarul economiei naționale.
în încheiere, vorbitoarea a spus :
Noi, femeile care lucrăm în acest
important domeniu de activitate, ne
angajăm să nu precupețim nici un
(Continuare in pag. a V-a)
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efort pentru îndeplinirea sarcinilor
pe care le avem in acest an, să de
punem toate eforturile pentru con
tinua înnoire și modernizare a pro
duselor, pentru introducerea rapidă
în producție a celor mai noi și înalte
cuceriri ale științei și tehnicii, astfel
incit știința să se afirme tot mai
mult ca o forță principală de pro
ducție în toate domeniile de activi
tate ale economiei.

Jn cuvîntul său, tovarășa Aurica
Ichim a spus ; Prezența tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, cel mai iubit
fiu al poporului, mare ctitor al
României socialiste, la lucrările Con
ferinței naționale a femeilor, a to-,
varășei academician doctor inginer
Elena Ceausescu, eminent om politic,
savant de reputație internațională, ne
onorează in mod deosebit, reprezin
tă o nouă și grăitoare expresie a
grijii acordate pentru afirmarea tot
mai puternică a femeilor ca forță
socială importantă în dezvoltarea so
cietății noastre, în mersul ascendent
al României pe calea progresului, ci
vilizației, a bunăstării și propășirii.
Pentru noi. cei ce muncim la „Nicolina", vizitele de lucru ale secre
tarului general al partidului, pre
țioasele indicații date cu aceste pri
lejuri ne-au mobilizat exemplar in
obținerea unor rezultate bune in
producție, în creșterea răspunderii și
a spiritului revoluționar, pentru ca
aportul nostru la dezvoltarea eco
nomică a județului și, prin aceasta,
a țării să sporească.
In continuare, referlndu-se la re
zultatele obținute de Întreprinderea
„Nicotină" în cursul anului trecut,
vorbitoarea a spus : în toate aceste
rezultate, cu care ne mindrim, se
regăsește și munca depusă de femei
le din întreprinderea noastră, care
acționează cu înaltă conștiință revo
luționară și elan patriotic pentru în
deplinirea sarcinilor ce le revin în
tripla lor calitate de proprietari,
producători și beneficiari ai avuției
naționale.
Urmînd exemplul luminos al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, strălucitul
arhitect al României
moderne,
luptător neînfricat pentru înfăptui
rea năzuințelor și idealurilor poporu
lui român, al tovarășei Elena
Ceaușescu, chintesență a virtuților
celor mai nobile ale femeii române,
vă asigurăm că noi, femeile din ju
dețul Iași, vom acționa cu dăruire și
pasiune revoluționară, spori nd u-ne
contribuția la dezvoltarea generală a
tării, pentru înfăptuirea neabătută a
mărețelor obiectivfe stabilite de Con
gresul al XIH-lea al partidului, pen
tru ridicarea României pe noi culmi
de civilizație și progres — a spus,
în încheiere, vorbitoarea.
Mă aflu încă sub puternica im
presie a magistralei cuvintări rosti
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, la
conferința noastră, document ce ja
lonează cu clarviziune drumul pe
care milioanele de femei ale țării,
împreună cu întregul popor. îl vor
parcurge în viitorul cincinal și în
perspectiva următorului deceniu,
pentru
înfăptuirea
grandioaselor
obiective stabilite de Congresul al
XIH-lea al partidului — a spus to
varășa Maria Roșu.
După ce a arătat că femeile din
România socialistă sînt mîndre de a
fi participante la strălucitele înfăp
tuiri care marchează cea mai fertilă
epocă din istoria multimilenară a
patriei — Epoca» Ceaușescu — vor
bitoarea a spus : Noi, dobrogenii,
avem satisfacția că pe întinderea ju
dețului nostru a fost scrisă recent
una dintre cele mai grandioase pa
gini ale construcției socialiste, măr
turie a geniului creator al poporului
nostru, a forței și capacității indus
triei noastre socialiste, care va
dăinui peste veacuri — Canalul Du
năre — Marea Neagră.
Raportînd conferinței că In aceas
tă perioadă comitetele și comisiile
femeilor, sub conducerea organelor
și organizațiilor de partid, au desfă
șurat o activitate politico-educativă
eficientă pentru mobilizarea acestui
important potențial uman, în vede
rea îndeplinirii programelor de dez
voltare economico-socială a județu
lui, vorbitoarea a evidențiat hotărâ
rea de a se’acționa cu mai multă
fermitate pentru înlăturarea defi
ciențelor înregistrate pînă acum, pen
tru perfecționarea întregii activități.
In încheiere, vorbitoarea a expri
mat acordul deplin cu materialele
supuse dezbaterii, angajamentul or
ganizațiilor de femei din județul
Constanța de a nu precupeți nici un
efort pentru ca, Împreună cu toți
oamenii muncii, să îndeplinească
exemplar sarcinile ce le revin din
hotărârile celui de-al XlII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

In cuvîntul său, tovarășa Elisa-

beta Savu

* spus: Ca munci'

toare, sînt mîndră de statutul nos
tru, de condițiile de muncă și de
viață pe care le avem la dispoziție.
Numai într-o societate in care po
porul este stăpîn pe destinele sale
se poate asigura o reală egalitate în
drepturi a. femeii. Știm bine că in
țări capitaliste dintre cele mal dez
voltate femeile sînt primele victime
ale șomajului, că există încă mari
discriminări în repartizarea venitu
rilor, în participarea Ia activitățile
de conducere.
Acționînd cu hotărâre șl Înaltă răs
pundere patriotică pentru înfăptuirea
neabătută a istoricelor hotărâri ale
Congresului al XlII-lea al partidu
lui — a spus vorbitoarea — a indi
cațiilor și orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, numeroase co
lective de muncă din întreprinderile
județului Dîmbovița — din care fac
parte un mare număr de femei —
au raportat, în aceste zile premer
gătoare alegerilor de la 17 martie,
succese de seamă în sporirea pro
ducției, livrări suplimentare la ex
port, creșterea mai accentuată a
productivității muncii, asimilarea
de noi produse și tehnologii cu pa
rametri superiori, importante eco
nomii de materii prime, materiale,
combustibil și energie electrică. Și
pe viitor, conjugîndu-ne eforturile
cu organizațiile U.T.C., de sindicat și
O.D.U.S., vom acționa cu toată răs
punderea, așa cum a subliniat secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea ți
nută la conferința noastră, pentru
ca fiecare femeie să înțeleagă că fe
ricirea căminului o aduc copiii, că
trebuie să creștem generații sănătoa
se, cu o înaltă ținută morală, edu
cate în spiritul patriotismului revo
luționar, al dragostei față de patrie,
partid și popor.
Ne angajăm ca fiecare, la locul
nostru de muncă — a spus vorbi
toarea — să acționăm cu elan revo
luționar și responsabilitate muncito
rească, pentru a face din perioada
următoare o etapă a rezultatelor su
perioare în producție, in vederea asi.gurăril înfloririi necontenite și mul
tilaterale a patriei noastre — Repu
blica Socialistă România.
Dlnd glas stimei și recunoștinței
pe care femeile din comuna Pecica,
asemenea tuturor locuitorilor jude
țului Arad, le poartă tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, pentru sprijinul perma
nent acordat celor care trăiesc și
muncesc în această milenară vatră
românească, pentru Îndemnurile' și
orientările date cu prilejul vizite
lor de lucru, tovarășa Qqipq Vq8 aratat
femeile din
C.A.P. Ogorul, care reprezintă peste
90 la sută din totalul forței de mun
că, au lucrat cu răspundere și spirit
revoluționar, realizînd, an de an, în
acest cincinal, recolte tot mai bogate,
care au adus unității supremul titlu
de „Erou al Muncii Socialiste".
Mobilizate de indicațiile secretaru
lui general al partidului, conștiente
de posibilitățile pe care le avem —
a spus vorbitoarea — am analjzat cu
toată răspunderea în organizația de
partid; în consiliul de conducere și
in organizația femeilor sarcinile ce
ne revin în acest an, luînd măsuri
de a asigura obținerea unor recolte
sigure și stabile. Respect.înd intru
totul tehnologiile specifice, executmd lucrări de cea mai bună calitate,
avem asigurate condiții ca în acest
an să realizăm peste 9 000 kg grîu
la hectar. Așteptăm zilele bune de
primăvară pentru a intra Ia semă
nat. angajîndu-ne să nu precupețim
nimic spre a obține producții cit mai
mari și la celelalte culturi.
Acționind permanent. în lumina
indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, vom onora cu cinste che
marea la întrecere pe care am adre
sat-o tuturor cooperativelor de pro
ducție din tară, vom munci cu dă
ruire și răspundere pentru a ne adu
ce o contribuție tot mai însemnată
la înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare, la progresul șl prospe
ritatea patriei noastre dragi.

SlIeSCU

In cuvîntul său, tovarășa Pq|Îq-

na Cristescu a spusPuternica
emoție creată de prezența la deschi
derea lucrărilor Conferinței națio
nale a mult iubitului și stimatului
conducător al României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a mult stimatei
tovarășe Elena Ceaușescu este În
soțită de sentimentul că trăim un
moment istoric, cu strălucire contu
rat in programatica cuvîntare a to
varășului secretar general al parti
dului, document de excepțională în
semnătate ce consacră cu putere de
netăgăduit rolul femeilor într-o so
cietate în care dreptul, valoarea și
participarea lor la întreaga viață social-economică au căpătat, cu deo
sebire în ultimii 20 de ani, dimen
siunile unei pilduitoare realități,
care se Înscrie cu litere de aur în
rândul impresionantelor victorii ale

socialismului românesc din „Epoca
Ceaușescu".
Afirmarea plenară și multilaterală
a personalității femeilor în Româ
nia socialistă, creșterea respectului
și stimei pentru importantul lor aport material, moral, spiritual șl li
man la progresul și prosperitatea
patriei reprezintă consecința fireas
că a politicii realiste a partidului
și statului nostru, ilustrarea vie a
concepției revoluționare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind valo
rificarea deplină a resurselor de energie și inteligență feminină, îm
binarea prezenței active a femeii in
toate domeniile de activitate cu mi
siunea nobilă de soție și mamă, de
păstrătoare a tinereții și vigorii na
țiunii, de primă educatoare a noilor
generații.
In întreaga lor viață și activitate,
femeile din patria noastră sint pu
ternic însuflețite de exemplul stră
lucit pe care-1 oferă tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminentă personalitate
politică, remarcabil om de știință,
care, fără a-și precupeți forțele, se
dăruiește cu abnegație activității
desfășurate pentru binele și fericirea
întregului popor, stimulind cu ener
gie și impresionantă capacitate crea
toare știința și învățămîntul româ
nesc, înflorirea artei și culturii în
patria noastră.
Vorbitoarea a relevat că organi
zațiile de copii și tineret vor acționa
și in continuare, împreună cu toți
factorii educativi ai societății, pen
tru a forma copiii și tinerii ca adevărați revoluționari, pentru ca ge
nerația tînără de astăzi să fțe la
înălțimea sarcinilor și exigențelor
glorioasei epoci pe care o trăiește
România socialistă, a mărețelor per
spective de dezvoltare a patriei, pre
figurate cu clarviziune de documen
tele adoptate de marele forum al
comuniștilor români.

Așa cum, pe bună dreptate, s-a
subliniat in strălucita cuvîntare ros
tită de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la conferința noastră, printre mari
le transformări revoluționare petre
cute în anii socialismului se înscriu
la loc de cinste și schimbările
profunde înfăptuite în ce privește
viața și condiția femeii în societate
— a spus în cuvîntul său tovarășa

Georgeta Mecu.
Noile posibilități create, diversifi
carea profilurilor de formare profe
sională, calitatea pregătirii au favo
rizat accesul femeilor în aproape
toate sectoarele, implicit în cele re
zervate altădată, prin tradiție, băr
baților. Ca urmare — a arătat vor
bitoarea — numărul personalului
muncitor feminin încadrat în în
treprinderi și instituții a cres
cut de la 1,8 milioane în anul
1973 la aproape 3 milioane în pre
zent, ponderea femeilor în totalul
personalului muncitor sporind, in aceeași perioadă, de la 32,2 la sută la
aproape 40 la sută. Cele mai mari
creșteri au avut loc în construcțiile
de mașini, în chimie, materiale de
construcții, exploatarea lemnului și
altele. Nu este o simplă creștere nu
merică, ci, mai ales, calitativă, fe
meile reușind să-și însușească înal
te cunoștințe profesionale necesare
pătrunderii în domeniile de vîrf ale
tehnicii. Nu este pentru nimeni o
noutate faptul că produse de mare
finețe și precizie, cum sînt cele aie
mecanicii fine, electronicii și elec
trotehnicii, se realizează în secții de
fabricație predominant feminine. A
crescut considerabil ponderea lor in
cercetare si proiectare, dovada certă
a înaltei lor pregătiri profesionale,
inteligenței
tehnice și creativității
de care s-au dovedit capabile.
«In agricultură, sector de mare în
semnătate al economiei naționale,
munca femeilor are un rol hotărâ
tor. iar în domenii de mare impor
tanță, cum sînt învățămîntul, cultu
ra, ocrotirea sănătății, comerțul și
altele, prezența femeilor este pre
ponderentă.
Ne angajăm solemn în fața con
ducerii
partidului, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena
Ceaușescu, că noi, femeile, nu vom
precupeți nici un efort și vom munci
cu dăruire și abnegație, fiecare la
locul ei de muncă, spre a contribui
din plin la ridicarea patriei noastre
spre culmile de aur ale socialismu
lui și comunismului, pentru bună
starea și fericirea poporului — a
spus, în încheiere, vorbitoarea.
Puternicul detașament muncitoresc
al celor peste 14 000 de femei de la
întreprinderea de confecții și trico
taje București, care a încheiat anul
1984 cu o depășire a planului la producția-marfă de 59 milioane lei și
a obținut economii de materii pri
me. materiale, combustibili și ener
gie în valoare de peste 53 milioane
lei, a spus tovarășa Gherghina

loneSCU

acționează pentru reali

zarea în bune condiții a producției
fizice și nete, precum și a sarcini
lor de export, pentru reducerea con
sumurilor materiale, pentru creș

terea productivității muncii șl fabri
carea unor produse de înaltă ca
litate. In acest sens, a subliniat vor
bitoarea. o atenție deosebită este acordată de comisia femeilor din în
treprindere creșterii calificării și
perfecționării profesionale, acțiune
in care anul trecut au fost cuprin
se peste 13 000 de femei muncitoa
re. Vorbitoarea a evidențiat, totoda
tă, condițiile tot mai bune de mun
că si viată de care beneficiază fe
meile din această unitate, cadrul
creat pentru afirmarea plenară a
personalității lor.
Așa cum se subliniază In cuvîn
tarea de excepțională importanță
teoretică și practică rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu în des
chiderea lucrărilor conferinței, pre
zența impresionantă a femeilor in
toate sectoarele de activitate este în
soțită de intensificarea participării
lor la viața politică, precum și în
funcții de conducere. Această mare
a
glorioasei
„Epoci
realizare
Ceaușescu" — a spus vorbitoarea —
este demonstrată și de creșterea nu
mărului femeilor din- întreprinderea
noastră învestite cu funcții de răs
pundere.
în încheiere, vorbitoarea a spus :
împreună cu ceilalți oameni ai
muncii, noi. femeile din întreprin
derea de confecții și tricotaje Bucu
rești, prezentîndu-ne la alegerile de
la 17 martie, ne dăm votul primu
lui candidat al țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu hotărârea
fermă de a înfăptui neabătut isto
ricele hotărâri ale Congresului al
XlII-lea al partidului. In spiritul
acestui angajament, colectivul nostru
a luat hotărârea să realizeze o producție-marfă suplimentară de - pește,
60 milioane lei, aducîndu-și astfel
contribuția la înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială
a tării.

Oamenii muncii din întreprinde
rea de confecții Drobeta-Turnu Se
verin — a spus tovarășa Maloș

Maria — ne_au încredințat man
datul de a aduce omagiul lor
de adîncă și nemărginită recunoș
tință conducătorului partidului și
statului nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cel mal prețuit fiu al
poporului român, care încă din fra
gedă tinerețe își dedică Întreaga energie și capacitate de muncă îm
plinirii aspirațiilor de dreptate so
cială și libertate națională ale po
porului român, fericirii și prosperi
tății națiunii noastre socialiste.
Din adîncul inimilor mulțumim to
varășei Elena Ceaușescu, militant de
frunte al partidului, strălucit om de
știință, model de muncă și viață, de
spirit revoluționar pentru înfăptuirea
idealurilor comuniste pe pămîntul
patriei noastre.
In fabricile și combinatele. în uzi
nele și pe ogoarele plaiurilor mehedințene, în instituțiile noastre de
ocrotire a sănătății și de cultură. în
școli muncesc peste 167 000 de femei.
Contribuția lor trebuie să se regă
sească — așa cum a subliniat cu
îndreptățit temei in cuvîntarea sa to
varășul Nicolae Ceaușescu — într-o
și mai sporită implicare a femeilor
in îndeplinirea sarcinilor de plan, in
rezultatele activității viitoare. Comi
tetul județean al femeilor va con
tinua. și în perioada care urmează,
să pună un accent mai mare pe ge
neralizarea experiențelor înaintate acumulate în unitățile industriale și
agricole fruntașe, va acorda o aten
ție permanentă ridicării nivelului de
pregătire profesională, participării
mai active a femeilor la îndeplinirea
programelor speciale referitoare la
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, la creșterea pro
ductivității muncii. la reducerea
cheltuielilor materiale și de materii
prime, la utilizarea rațională și ju
dicioasă a combustibililor. Vom des
fășura o susținută muncă politică
pentru ca toate femeile să devină
cetățeni demni ai patriei, construc
tori de nădejde ai socialismului și
comunismului pe pămîntul românesc
— a spus în Încheiere vorbitoarea.
De la tribuna acestui larg forum
democratic al femeilor — a spus
tovarășa Veronica Ciobănete
— doresc să îmi exprim deplina ade
ziune la bogatul conținut de idei mo
bilizatoare pentru întreaga mișcare
de femei din' patria noastră, cuprins
in cuvîntarea secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de numele și personalita
tea căruia se leagă afirmarea tot mai
puternică a femeilor în viata econo
mico-socială a țării.
In contextul dezvoltării economicosociale fără precedent a țării noastre,
ocrotirea sănătății populației se
bucură de o atenție deosebită. Poli
tica profund științifică în acest do
meniu, concepută și promovată de
partid, sub îndrumarea directă a
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, are în vedere atit
dezvoltarea permanentă a unei pu
ternice și moderne baze tehnico-materiale, cît și perfecționarea întregii

activități desfășurate pentru perfec
ționarea continuă a asistenței medicosanitare a populației. Realizările ob
ținute în domeniul sanitar situează
România printre primele țări pe
plan mondial în ceea ce privește nu
mărul de locuitori la un medic sau
personal mediu sanitar, al unităților
sanitare și al paturilor de spital.
In lumina orientărilor izvorâte din
importanta cuvîntare pe care a
rostit-o astăzi, în deschiderea lucră
rilor conferinței noastre, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, va trebui să ac
ționăm cu mai multă fermitate pen
tru creșterea gradului de responsa
bilitate a cadrelor medicale în vede
rea îndeplinirii sarcinilor majore
trasate de Congresul al XlII-lea pri
vind întărirea rolului familiei în so
cietate, dezvoltarea națiunii noastre
socialiste.
Asigurăm conferința că noi, cei
implicați direct în înfăptuirea poli
ticii sanitare a partidului si statului
nostru, sîntem ferm hotărîți să ne
perfecționăm întreaga activitate, să
eliminăm neajunsurile din munca
noastră, să ne îndeplinim la cotele
cele mai înalte de responsabilitate
nobila misiune ce ne-a fost încredin
țată : apărarea stării de sănătate a
poporului, asigurarea vigorii și tine
reții națiunii noastre socialiste.

nesc, arta și cultura în patria
noastră.
După ce a prezentat pe larg con
tribuția femeilor clujene la obținerea
rezultatelor din industrie, agricultu
ră, știință și învățămint, în celelalte
sfere de activitate, vorbitoarea a
spus în încheiere : încredințez Con
ferința națională a femeilor că, ală
turi de toți oamenii muncii, mîndre
de a fi contemporane și părtașe la
inaugurarea unei etape noi, care
deschide drumul luminos spre o eră
nouă în devenirea patriei, vom
munci cu abnegație și devotament,
cu dăruire și pasiune revoluționară,
pentru îndeplinirea integrală a sar
cinilor pe acest an și pe întregul
cincinal, a mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al XlII-lea al parti
dului, sporindu-ne contribuția la în
florirea multilaterală a României, li
beră, independentă și suverană. *

Reprezint, la acest larg forum
democratic, femeile din județul Vas
lui, județ care ilustrează astăzi, ase
menea întregii țări, dimensiunile
ample ale prezentului socialist, pro
fundele prefaceri care au avut loc,
cu precădere, în ultimele două dece
nii, de cînd în fruntea partidului și
statului se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu — a spus, la rîndul său,
tovarășa Lenuța Tarhon.In acest
cadru, vorbitoarea a arătat că pro
ducția industrială a crescut continuu,
atingind anul trecut un nivel de 12
ori mai mare decit în 1968, cînd a
fost constituit județul. In perioada
1981—1984, ritmurile medii anuale au
Înregistrat creșteri substanțiale in
cadrul unul dinamic proces de în
noire și diversificare a producției,
la toate aceste realizări femeile adu
cîndu-și, sub conducerea organelor
și organizațiilor de partid, o contri
buție importantă.
Prin măsurile organizatorice și
politico-educative stabilite s-a asi
gurat participarea activă a femeilor
la transpunerea în viață a indica
țiilor secretarului general al parti
dului privind folosirea mai eficientă
a bazei tehnico-materiale, reducerea
consumurilor de materii prime, ma
teriale, energie și combustibil, utili
zarea pe scară largă a materialelor
recuperabile și refolosibile.
In domeniul agriculturii, unde fe
meile reprezintă aproape 80 la sută
din forța de muncă, comisiile femei
lor au acționat pentru mobilizarea
populației de la sate în vederea spo
ririi producțiilor vegetale și anima
le, creșterii fondului de autoaprovizionare și a fondului de stat. De
asemenea, în județul Vaslui s-a acordat o mare atenție aplicării pro
gramului unitar privind creșterea
mai accentuată a natalității și a Bporului natural al populației.
In numele tuturor femeilor din ju
dețul Vaslui, ne angajăm cu fermi
tate să depunem eforturi intense
pentru înfăptuirea neabătută a isto
ricelor hotărâri adoptate de Congre
sul al XlII-lea al partidului, pentru
înaintarea neabătută a României so
cialiste pe drumul bunăstării și pro
pășirii, al progresului și civilizației
— a spus vorbitoarea în încheiere.

care și-au adus contribuția la înăl
țarea acestei frumoase localități.
Vă rog să-mi permiteți să exprim
Înalta lor stimă, dragoste și recu
noștință față de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, conducătorul înțelept al
poporului și statului nostru, cel mai
iubit fiu al națiunii, personalitate
proeminentă a lumii contemporane,
care de două decenii se află la cirma destinelor patriei.
Permiteți-mi, totodată — a spus vor
bitoarea — să exprim de la această
înaltă tribună sentimentele de alea
să prețuire și nețărmurită dragoste
pe care femeile gorjene le nutresc
față de tovarășa Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidului și
statului, eminent om de știință de
reputație internațională, strălucit
model de activist revoluționar, exemplu luminos pentru toate femei
le României.
Vorbitoarea a prezentat apoi pe
larg contribuția femeilor din aceas
tă parte a țării la îndeplinirea im
portantelor sarcini puse de partid în
fata minerilor : de a da tării cit
mai mult cărbune.
Vă asigurăm că ne vom mobiliza
întreaga noastră capacitate pentru
îndeplinirea integrală a sarcinilor de
plan pe acest an și pe întregul cin
cinal, pentru înfăptuirea obiective
lor Congresului al XlII-lea al parti
dului, care deschide noi orizonturi
dezvoltării multilaterale a țării, fău
ririi unui viitor luminos pentru noi
și copiii noștri, patriei noastre so
cialiste, poporului român, a spus în
încheiere vorbitoarea.

Luînd cuvîntul, tovarășa |oana-

Maria

Bolba

Mateescu

*

spus : In cadrul înfăptuirilor isto
rice pe care poporul român le-a în
scris în opera construcției socialiste,
cu deosebire în ultimele două dece
nii, perioadă pe care cu mîndrie patriotică o denumim „Epoca
Ceaușescu", o componentă cu largi
semnificații și rezonanțe sociale și
politice o reprezintă modul superior
în care partidul, secretarul său ge
neral, au definit rolul și locul femeii
în societatea noastră, acordîndu-i un
statut demn, un cadru deosebit de
afirmare în toate domeniile vieții.
Femeile de pe străbunele melea
guri clujene, fără deosebire de na
ționalitate, își exprimă, și cu acest
prilej, profunda gratitudine pentru
concepția generoasă, profund uma
nistă, cu privire la necesitatea îm
binării prezenței active a femeii în
creația bunurilor materiale și spiri
tuale, în activitatea de conducere a
societății, cu misiunea ei nobilă de
soție și mamă, de păstrătoare a ti
nereții națiunii și primă educatoare
a noii generații.
Sentimente de aleasă recunoștință,
prețuire și dragoste exprimăm, tot
odată, față de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, emi
nentă personalitate politică, savant
de reputație mondială, care-și con
sacră întreaga viață binelui și feri
cirii poporului, conducînd cu energia
și impresionanta sa capacitate crea
toare știința și învățămîntul româ

Din Rovinarii Gorjului, unul din
cele maî tinere orașe ale României
socialiste, așezare menită să produ
că, prin cărbunele său, energie și lu
mină pentru nevoile țării, oraș cti
torit și devenit realitate datorită
gindirii vizionare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a șpus tovarășa Elena
Angelescu, aduc salutul femeilor

In cuvîntul său, tovarășa Olim

pia Solomonescu • gpua: Am
ascultat cu deosebită atenție vibran
ta cuvîntare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu rostită la Conferința
noastră națională. Ideile sale ge
neroase, excepționala putere de sin
teză, tezele și orientările de înaltă
valoare teoretică și practică repre
zintă o nouă și strălucită confirma
re a grijii statornice a partidului și
statului nostru, personal a secreta
rului general al partidului, mult sti
matul nostru conducător, pentru
noua condiție a femeilor, pentru
afirmarea lor plenară în întreaga
viață economică și socială, definind
în mod strălucit rolul lor în noua
etapă de dezvoltare a societății noas
tre socialiste.
Ca cetățene ale unei țări libere
și independente, știm prea bine că
planurile cutezătoare pe care ni
le-am propus pot deveni realitate
numai în condiții de pace, de largă
colaborare internațională. Iată de ce
prețuim și susținem cu toată ființa
politica externă a partidului și sta
tului, consacrată înfăptuirii dezar
mării, înlăturării pericolului unei ca
tastrofe nucleare, reluării cursului
destinderii, asigurării păcii, făuririi
unei lumi mai bune și mai drepte,
fără arme și războaie. Sîntem mîn
dre că marele arhitect și strateg al
acestei politici este secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ale cărui inițiative și eforturi consa
crate înfăptuirii aspirațiilor funda
mentale ale poporului român, ale
tuturor popoarelor lumii, de pace,
înțelegere și colaborare, se bucură,
pretutindeni în lume, de respect și
înaltă prețuire.
După ce a prezentat pe larg cu
prinderea femeilor de toate vîrstele
și profesiile la marile acțiuni și de
monstrații pentru pace ale poporului
român, vorbitoarea s-a referit pe
larg la intensa activitate internațio
nală desfășurată de Consiliul Națio
nal al Femeilor, exprimată prin con
lucrarea cu 120 de organizații simi
lare din peste 100 de țări de pe toa
te continentele, cu numeroase orga
nizații internaționale și regionale, cu

Federația Democrată Internațională
a Femeilor, prin participarea la ac
tivitățile O.N.U. și instituțiilor sale.
Din București, capitală a păcii și
prieteniei — a spus în încheiere vor
bitoarea — gindurile noastre, îm
preună cu sentimentele de prietenie
și solidaritate militantă, se îndreaptă
spre femeile de pretutindeni, asigunndu-le că noi, în România, vorti fi
și în viitor în primele rânduri ale
luptei pentru pace, pentru încetarea
cursei înarmărilor, pentru triumful
rațiunii, al democrației, libertății și
independenței popoarelor.

Prezente active în marele front al
edificării socialiste, unite în muncă
și idealuri, noi, femeile României
socialiste, fără deosebire de na
ționalitate, ne simțim puternic an
gajate în activitatea ce se desfășoa
ră in întreaga țară și acționăm cu
toată răspunderea pentru înfăptui
rea politicii interne și externe a
partidului și statului, dovedind prin
fapte că sîntem la înălțimea încrede
rii acordate de partid, a spus to
varășa
Kovacs Elisaveta. Ca
urmare a aplicării politicii științifi
ce a partidului de dezvoltare rațio
nală, echilibrată, a tuturor zonelor
tării, a arătat vorbitoarea, și județul
Harghita a cunoscut. în special în
ultimele două decenii. în epoca pe
care cu legitimă mîndrie patriotică
o numim „Epoca Ceaușescu". im
portante succese în toate domeniile
de activitate. Datorită ritmurilor ac
celerate de dezvoltare înregistrate,
producția industrială a județului
este în prezent de 5,4 ori mai mare
decît în 1968, iar cea agricolă de
aproape patru ori față de 1965.
în continuare, vorbitoarea a spus:
Sîntem mîndre că trăim în România
socialistă, că tuturor femeilor, fără
deosebire de naționalitate, le sînt asigurate condiții egale de muncă și
viată, că participăm cu aceleași
drepturi și îndatoriri la activitățile
organismelor democratice, la condu
cerea unităților economice și sociale,
la desfășurarea activităților cultura
le. Toate acestea se datoresc faptului
că. In România socialistă, partidul
și statul nostru au rezolvat deplin
și definitiv problema națională în
spiritul celei mai profunde omenii.
Iată temeiul unității noastre da
nezdruncinat. Iată pentru ce oricine
va Încerca să semene dezbinare între
noi se va lovi de unitatea de granit
a tuturor oamenilor muncii de pe
aceste meleaguri, fără deosebire de
naționalitate, care, laolaltă cu în
tregul popor, urmăm neabătut Parti
dul Comunist Român, pe secretarul
său
general, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. care reprezintă garanția
supremă a împlinirii năzuințelor
celor mai fierbinți ale națiunii noas
tre socialiste.
In cuvintul său, tovarășa Mafia

Costache

• spua: Cu cea mai

profundă emoție am ascultat strălu
cita cuvîntare a secretarului general
al partidului, nouă și puternică ex
presie a căldurii cu care sîntem în
conjurate, a concepției umanist-revoluționare care a determinat în
ultimele două decenii, în perioada
pe care cu mîndrie patriotică și înal
tă satisfacție o numim „Epoca
Ceaușescu", un progres uriaș în
participarea femeilor la Întreaga
viață economico-socială a tării, in
conducerea societății. Nouă, mișcării
de femei, ne revin mari răspunderi
în organizarea activității politicoeducative de masă, in desfășurarea
unor ample acțiuni, diversificate,
pentru cele mai largt categorii de
femei de la orașe și sate, în vederea
asigurării însușirii și aplicării în
viață de către toate femeile a do
cumentelor de partid, a marelui
tezaur de gîndire revoluționară din
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu,
pentru formarea conștiinței de pro
ducător, proprietar și beneficiar a
tot ceea ce se realizează în viața
materială și spirituală a țării.
Sarcini deosebite în această direc
ție revin și presei, întregii prese, nu
numai publicațiilor editate de Con
siliul Național al Femeilor. Răspunzind cerințelor formulate în repe
tate rânduri de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și noi, care lucrăm la
„România liberă", ne străduim să
facem din fiecare cuvînt tipărit un
instrument de modelare a conștiin
ței revoluționare. Știm însă că mai
avem încă mult de făcut, atît in ce
privește mesajul educativ al ziarului,
capacitatea lui generală de influen
țare, cît și în acțiunea directă de
educare a maselor largi de femei,
de mobilizare a lor la înfăptuirea
sarcinilor economice, a tuturor obiec
tivelor stabilite de partid.
Noi, care lucrăm în presă, tn același timp activiste ale mișcării de
femei,' ne angajăm în fața partidu
lui, a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu, să ne facem neabă
tut datoria, să acționăm ferm pen
tru transpunerea în viață a hotărâri
lor adoptata de Congresul al XlIIlea, a Programului partidului, să
contribuim cu toate forțele la pro
pășirea României socialiste.

---- Prima zi a lucrărilor
(Urmare din pag. I)

al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, strălucit conducător și
patriot înflăcărat, ce și-a dedicat
întreaga viată și activitate propăși
rii și prosperității patriei noastre,
înfăptuirii idealurilor de libertate și
independență ale poporului român,
cauzei păcii și înțelegerii in întrea
ga lume.
Totodată, participantele au expri
mat sentimentele de aleasă prețuire
ale milioanelor de femei din patria
noastră față de tovarășa Elena
Ceaușescu. militant de' frunte al vie
ții noastre social-politice, prestigioa
să personalitate a lumii științifice
contemporane, pentru activitatea sa
neobosită, plină de energie, ce o des
fășoară în conducerea partidului și
statului, activitate dăruită cu înalt
spirit patriotic cauzei progresului
neîntrerupt al patriei.
In prezidiul ședinței de deschidere
a lucrărilor Conferinței naționale a
femeilor au luat loc tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu,
tovarășii
Constantin
Dăscălescu. Emil Bobu, Lina Ciobanu.
Gheorghe Oprea, Ion Radu, repre
zentante ale mișcării de femei din
toate județele țării — muncitoare,
țârănci. intelectuale, casnice, cadre
din conducerea organizațiilor de
masă și obștești, reprezentanți ai
unor ministere și ai altor instituții
centrale.
La lucrările conferinței participă
800 de delegate ale femeilor din în
treprinderi industriale și de con
strucții. cooperative agricole de pro
ducție, întreprinderi agricole de stat.

unități comerciale și de servicii, din
învățămint. sănătate, știință, artă și
cultură, din alte sectoare de activi
tate. reprezentînd milioanele de fe
mei din întreaga țară, care, prin efor
tul lor, aduc o contribuție de seamă
la edificarea socialismului in patria
noastră.
Participă, de asemenea, ca invi
tate. reprezentante ale organizațiilor
de femei din țările socialiste, pre
cum și din partea Federației Demo
crate Internaționale a Femeilor, a
altor organizații internaționale.
A fost intonat Imnul de Stat al
Republicii Socialiste România.
Lucrările conferinței au fost des
chise de tovarășa Ana Mureșan,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor. care a spus :
In numele Consiliului Național,
declarăm deschise lucrările Confe
rinței naționale a femeilor din Re
publica Socialistă România —- eve
niment de o deosebită importanță
în viața milioanelor de femei din
patria noastră, manifestare politică
majoră în sistemul democrației muncitorești-revoluționare din România
socialistă.
In acest moment solemn, dlnd glas
sentimentelor de aleasă stimă și
profundă prețuire ale tuturor parti
cipantelor la acest forum național,
ale tuturor femeilor din patria noas
tră. salutăm cu sentimente de înal
tă stimă și adine respect pe cel mai
iubit fiu al poporului român, ctito
rul României moderne, erou strălu
cit între eroii neamului. înflăcărat

patriot și neînfricat revoluționar,
militant de frunte al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. luptător neobosit pentru cau
za socialismului și a păcii, secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
Salutăm, de asemenea, cu respect
și înaltă considerație prezenta la lu
crările conferinței noastre naționale
a mult iubitei și stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu. căreia îi aducem
un cald și respectuos omagiu pen
tru activitatea sa neobosită de pres
tigios om politic și savant de re
nume mondial, dedicată binelui si
fericirii poporului român, idealurilor
sale de progres și prosperitate, de
pace, înțelegere și colaborare cu
toate națiunile lumii.
Salutăm, cu deosebită căldură, pe
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului prezenți la lu
crările Conferinței naționale a fe
meilor.
Adresăm, de asemenea, un cald
salut tovărășesc tuturor delegatelor
și invitatelor la Conferința naționa
lă a femeilor.
Ne face o deosebită plăcere să adresăm un cordial salut delegațiilor
de femei de peste hotare, care au
binevoit să răspundă invitației de a
participa la acest important eveni
ment al femeilor din România, al
întregului postru popor.
Conferința națională a femeilor
își desfășoară lucrările într-o pe
rioadă de muncă plină de avînt a
întregului nostru popor pentru
transpunerea exemplară în viață a

istoricelor hotărâri ale Congresului
al XlII-lea al Partidului Comunist
Român, pentru îndeplinirea cu suc
ces a prevederilor actualului cincinal
și trecerea la înfăptuirea obiective
lor viitorului plan cincinal 1986—
1990.
Ne aflăm în anul în care întrea
ga noastră națiune, într-o deplină
unitate de acțiune și conștiință,
sărbătorește, cu înaltă și îndreptă
țită mîndrie patriotică, împlinirea a
douăzeci de ani de la istoricul Con
gres al IX-lea al Partidului Comu
nist Român.
De Ia această înaltă tribună, vă
rog să-mi permiteți să dau glas,
încă o dată, sentimentelor noastre
de deplină satisfacție și de gratitu
dine față de mult stimatul conducă
tor. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru contribuția inestimabilă pe
care a adus-o și o aduce la elabora
rea și înfăptuirea politicii interne
și externe a partidului și statului, a
luminosului Program de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.
Femeile României socialiste își
exprimă. în acest moment solemn,
înalta prețuire față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care de două de
cenii conduce cu strălucire, cu în
țelepciune și clarviziune destinele
României spre cele mai înalte culmi
de progres și civilizație, înscriind în
cartea de aur a multimilenarei noas
tre istorii perioada cea mai rodnică
în împliniri pe care întregul nostru
popor o denumește, cu aleasă recu
noștință și deplin temei, „Epoca
Ceaușescu".

După alegerea organelor de lucru
ale conferinței, delegatele au apro
bat următoarea ordine de zi :
1. Raport cu privire la activitatea
desfășurată de Consiliul Național, de
comitetele și comisiile femeilor și
sarcinile ce le revin in mobilizarea
maselor de femei la înfăptuirea orientărilor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu. a hotărârilor Con
gresului al XlII-lea al Partidului Co
munist Român.
2. Raportul Comisiei de Cenzori.
3. Alegerea Consiliului Național a)
Femeilor și a Comisiei de Cenzori.
In numele participantelor la lu
crări, al milioanelor de femei din
patria noastră, a fost adresată secre
tarului general al partidului rugă
mintea de a lua cuvîntul.
In aclamațiile și uraiele entuziaste
ale asistentei, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România.
Cuvîntarea conducătorului partidu
lui și statului a fost urmărită cu
deosebită atenție, fiind subliniată în
repetate rînduri cu vii și puternice
aplauze.
Adresîndu-se tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președinta Consiliului
Național al Femeilor a spus :
Mult stimate tovarășe secretar ge
neral, vă rugăm să ne îngăduiți ca,
în numele participantelor la Confe
rința națională, al milioanelor de
femei de pe tot cuprinsul patriei, să
vă exprimăm, din adîncul inimilor,
cele mai calde mulțumiri și profun
da noastră gratitudine pentru strălu

cita dumneavoastră cuvîntare. docu
ment de excepțională valoare teo
retică și practică, luminos și însuflețitor program în munca și viața fe
meilor României socialiste.
Puternic mobilizate de aprecierile
dumneavoastră față de contribuția
femeilor la construcția socialismului
și comunismului pe pămîntul patriei,
de îndemnurile și indicațiile deose
bit de prețioase ce ni le-ați dat, na
angajăm să acționăm cu toată fer
mitatea și capacitatea de muncă
pentru creșterea în continuare a
participării maselor largi de femei
la îndeplinirea cu înalt simț de răs
pundere a sarcinilor ce le revin în
industrie, agricultură, în celelalte
domenii, a nobilelor lor îndatoriri de
mame și soții, de educatoare, de
cetățene ale României socialiste.
Cu inimile pline de mîndrie și
Imensa bucurie de a vă avea în
fruntea partidului și a tării, vă
asigurăm pe dumneavoastră. mult
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, pe mult iubita
și stimata tovarășă Elena Ceaușescu.
că noi, milioanele de femei din
patria noastră, indiferent de na
ționalitate, vom acționa cu înflăcărare
și abnegație, împreună cu întregul
popor, pentru a ne spori contribuția
la vasta operă de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism,
pentru ridicarea el continuă pe
culmile cele mai înalte de progres
și civilizație.
în continuare. în cadrul dezbateri
lor asupra problemelor înscrise pe
ordinea de zi, au luat cuvîntul to

varășele : Alexandrina Dlaconescu,
delegată a județului Prahova, Dumi
tra Antonie, delegată a județului
Dolj, Maria Ciocan, delegată a ju
dețului Bacău, Diamanta Laudoniu,
delegată a municipiului București,
Aurica Ichim, delegată a județului
Iași.
Conferința a aprobat, cu unanimi
tate de voțuri. Raportul Comisiei de
Validare, prezentat de tovarășa Zoe
Dumitrescu.
Au luat apoi cuvîntul tovarășele :
Maria Roșu, delegată a județului
Constanta, Elisabeta Savu. delegată
a județului Dîmbovița, Doina Vasilescu, delegată a județului Arad, Poliana Cristescu, delegată a municipiu
lui București, Georgeta Mecu, dele
gată a județului Bihor, Gherghina
lonescu, delegată a municipiului
București, Maria Maloș, delegată a
județului Mehedinți, Veronica Cio
bănete, delegată a județului Galați,
Lenuța Tarhon, delegată a județului
Vaslui, Ioana-Maria Bolba Mateescu,
delegată a județului Cluj, Elena An
gelescu, delegată a județului Gorj,
Olimpia Solomonescu, delegată a ju
dețului Maramureș. Kovăcs Elisave
ta, delegată a județului Harghita,
Maria Costache, delegată a județu
lui Teleorman.
Delegatele au aprobat, în unanimi
tate, Comisia de propuneri pentru
Consiliul Național al Femeilor și
pentru Comisia de Cenzori.
In cursul după-amiezii, lucrările
s-au desfășurat în cadrul celor pa
tru comisii pe domenii de acti
vitate.
Lucrările conferinței continuă.
(Ager
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru bunele urări pe care ați avut
amabilitatea să mi le transmiteți cu prilejul survolării teritoriului grec și
vă rog să primiți urările mele cele mai bune de fericire pentru dumnea
voastră personal și de prosperitate pentru poporul român prieten.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă mulțumesc călduros pentru emoționantul dumneavoastră
mesaj de condoleanțe pe care ați avut amabilitatea să mi-1 adresați in
legătqră cu tragicuj accident de aviație care a avut loc lingă Bilbao.
Cu înaltă considerație și stimă,

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-CEHOSLQVACE
Joi au început la București con
vorbirile prilejuite de intilnirea de
lucru dintre președinții celor două
părți in Comisia mixtă guverna
mentală româno-cehoslovacă de co
laborare economică și tehnicoștiințifică — ' tovarășul
Nicolae
Constantin.
viceprim-ministru al
guvernului, și tovarășul Ladislav
Gerle. vicepreședinte al Guvernului
R.S. Cehoslovace, care se află intr-o
vizită în tara noastră.

SIRIA:

tn cadrul convorbirilor au fost abordate. în spiritul înțelegerilor și
hotăririlor convenite cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt, aspecte pri
vind dezvoltarea relațiilor de coope
rare dintre România și Cehoslova
cia. posibilitățile creșterii și diver
sificării schimburilor bilaterale de
mărfuri.
La întrevedere a fost de fată Jan
Papp, ambasadorul R.S., Cehoslovace
la București.
(Agerpres)

„ZIUA REVOLUȚIEI”

In istoria contemporană a Siriei,
ziua de 8 martie 1963 marchează
un moment cu profunde semnifi
cații- Sub conducerea Partidului
Baas Arab Socialist, forțele popu
lare au preluat puterea, punînd ca
păt unei îndelungate perioade de
instabilitate și deschizind o nouă
pagină în lupta pentru progres și
independentă a poporului sirian.
Anii care au trecut de atunci, și in
mod deosebit după victoria mișcă
rii de redresare, inițiată de pre
ședintele . Hafez Al-Assad, au con
semnat adinei și înnoitoare schitnbări în peisajul Siriei. De la un
capăt la altul al țării au apărut
numeroase obiective economice și
sociale. La Damasc, Banias, Lata
kia, Alep, Homs și Tartus s-au
înălțat fabrici moderne, care pun
în valoare importantele resurse de
petro.l, fosfați și minereu de fier
ale țării.
în prezent, eforturile poporului
sirian sint concentrate în direcția
realizării prevederilor celui de-al
cincilea cincinal (1981—1985), al că
rui principal obiectiv îl reprezintă
consolidarea rezultatelor obținute
in etapele anterioare ale dezvoltă
rii și diversificarea economiei na
ționale. Numai în ultimii ani au
foșt date în exploatare peste o
sută de mari unități industriale, a
fost încheiată electrificarea unor
regiuni. Paralel cu extinderea pro
cesului de industrializare, au fost
alocate importante fonduri pentru
agricultură, ramură unde lucrează
două treimi din populație și care
contribuie cu 16 la sută la forma
rea produsului intern brut.

Cronica

Repere ale muncii creatoare, aceste realizări sint urmărite cu in
teres și simpatie de poporul român,
care nutrește sentimente de pro
fundă prietenie și solidaritate fată
de popoarele arabe.
întemeiate pe stimă și respect
reciproc, relațiile de strînsă prie
tenie și colaborare pe blanuri mul
tiple dintre Republica Socialistă
România și Republica Arabă Siria
nă cunosc o continuă dezvoltare.
Un rol determinant în evoluția as
cendentă a raporturilor românosiriene revine intilnirilor și con
vorbirilor de la București și Da
masc dintre președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele Hafez
Al-Assad, încheiate de fiecare dată
cu rezultate rodnice, care au des
chis ample perspective conlucrării
dintre cele două țări. Intre nume
roasele dovezi concrete ale coope
rării fructuoase dintre România și
Siria la loc de frunte se află rafi
năria de la Banias — una din cele
mai mari din Orientul Mijlociu,
complexul de îngrășăminte pe bază
de fosfați de la Homs. fabrica de
ciment de la Shaik Said, ca și lu
crările de hidroameliorații de pe
valea Eufratului.
Convorbirile la cel mai înalt ni
vel purtate în primăvara anului
trecut în capitala Siriei au dat o
nouă expresie dorinței comune de
a extinde și adinei colaborarea din
tre partidele și țările noastre în
to’ate domeniile, atît pe plan bila
teral, cît și în viața internațională,
în interesul ambelor popoare, al
cauzei destinderii. înțelegerii și pă
cii în întreaga Iunie.

zilei

Joi a sosit la București, lordul
Wilson, fost prim-ministru al Marii
Britanii, care, împreună cu un grup
de membri ai Camerei Lorzilor, Ca
merei Comunelor și oameni de afa
ceri britanici, întreprinde o vizită în
țara noastră.
In cursul după-amiezii, ministrul
afacerilor externe, tovarășul Ștefan
Andrei, a avut o întrevedere cu oas
peții britanici.
In cadrul convorbirii au fost discu
tate unele aspecte ale dezvoltării ra
porturilor bilaterale româno-britanice și unele probleme ale vieții in
ternaționale actuale.

★
La Muzeul Țării Crișurilor din Oradea s-a deschis, joi, expoziția
„Arta sticlei din Finlanda". înscrisă
in cadrul relațiilor de colaborare
cultural-artistice dintre România și
Finlanda. La vernisaj au luat parte
reprezentanți ai organelor locale de

stat, oameni de artă și cultură, un
numeros public.
Au participat Jussi Montonen. am
basadorul Finlandei la București, și
Heikki Matiskainen. directorul Mu
zeului sticlei din Helsinki.

★

La Muzeul colecțiilor de artă din
Capitală a fost deschisă, joi, expo
ziția de sculptură și grafică a artis
tului Idei Ianchelevici din Belgia.
Cele peste 200 de lucrări prezentate
evidențiază valoarea creațiilor artis
tului, arta sa fiind dedicată omului
și eforturilor lui constructive.
La vernisaj, care a avut loc în
prezența artistului, au luat parte re
prezentanți ai Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii artiștilor
plastici, oameni de artă și cultură,
un numeros public. A participat Jan
Frans Maes, ambasadorul Belgiei la
București.
(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal • Agendă electorală
20,20 Femeile — importantă forță a
progresului economico-social al
patriei. Documentar
20.35 Omagiul țării femeilor țării. Spec
tacol
literar-muzical-coregrafic

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins între 8 martie, ora
20 și 11 martie, ora 20. în țară : Vreme
în general rece și închisă. Vor cădea
precipitații slabe locale, mai ales sub
formă de ninsoare.
Vîntul va sufla
slab pînă la moderat. Intensificări lo
cale se vor produce în sudul și estul

cinema
• Rămășagul : SCALA (11 03 72) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA. (47 46 75) — 8; 10; 15; 17; 19, STU
DIO (59 53 15) — 9.30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe
Indianul :
GRIVITA
(17 08 58) — 9; 12; 15.15; 18,30.
• Revanșa : GIULEȘTI (17 55 46) —
9‘ 11' 13* 15* 17* 19.
• Rideți ca-n viață : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11: 13; 15: 17.
•
Serbările galante : VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17; 19.
• Raliul : POPULAR (35 15 17) — 15:
17; 19.
• Fapt divers : MUNCA (21 50 97) —
15; 17; 19.
• Nemuritorii : TOMIS (21 49 46) — 9;
11; 13; 15; 17; 19.
• Adela: ARTA (213186) — 8; 11:
13; 15; 17; 19.
• Ripa : SALA MtCA A PALATU
LUI — 16.45; 19,30.
• Tatăl meu pe termen scurt — 15;
17, Vară scurtă — 19 : COTROCENI
(49 48 48).
• Departe de Tipperary — 9, Jan
darmul și extraterestrii — 11; 13; 15;
17; 19; UNION (13 49 04).
•
Miliția
intervine :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
Cea mai frumoasă soție : CAPIT. (16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

21,15
21,30
21.50
22,00

realizat de Consiliul Culturii 81
Educației Socialiste în colaborare
cu Casa Centrală a Pionierilor si
Șoimilor patriei, Uniunea Genera
lă a Sindicatelor si Radioteleviziunea română
Cadran mondial. România 81 pro
blemele lumii contemporane
Un cîntec, o floare. Melodii popu
lare
Telejifrnal
închiderea programului

țării, predominînd din sectorul estic.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 10 și zero grade, mal scă
zute în centrul și nord-estul țării, dar
mai ridicate în sud-vest, iar maximele
între
minus 4 și
plus 6 grade, pe
alocuri mai ridicate în vest. Ceață
locală. La București : Vreme in gene
ral rece și închisă. Vor cădea precipi
tații slabe, mai ales sub formă de
ninsoare, vînt moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 6
și minus 2 grade, iar maximele între
minus 1 și plus 2 grade. Condiții de
ceață.

• Pirații secolului XX : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cind dragostea se întoarce: LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11: 13; 15; 17; 19.
• Pe urmele
șoimului :
DOINA
(16 35 38) — 9;
14,45;
18,45,
LIRA
(31 71 71) — 15: 17: 19.
• Program de desene animate: DOI
NA — 11.15; 13; 17.
• Nick Carter superdetectiv : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17: 19.
•
Neînvinsul 1
DRUMUL
SĂRII
(3128 13) — 15: 17; 19.
• Vraciul : PACEA (60 30 85) — 16; 19.
• Amintiri despre trecut : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15: 17; 19.
• Un șerif extraterestru : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,30,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11: 13:
16: 17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9;
11; 13: 15; 17; 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
8.45: 11,45; 15; 18,15.
• Aventuri in Marea Nordului : FA
VORIT (45 31 70) — 8; 10: 15; 17; 19.15.
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Rocky II : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11.30: 14; 16,30; 19, FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17; 19.
• Imperiul contraatacă > BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 12: 15; 18.
• Polițist sau delincvent : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Kramer contra Kramer : VOLGA
(79 71 26) — 9: 11,30: 14; 16,30: 19.
• Ali-Baba și cel 40 de hoți : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19.
• Ghețuri pe Înălțimi : FLACARA
(20 33 40) — 14,30: 16,30; 18,30.
• Iubirea are multe fețe t COSMOS
(27 54 95) — 9: 12; 15; 18.

„Remarcabilă contribuție la dezvoltarea
științei, la mobilizarea ei in folosul
progresului și păcii in lume"
EXPOZIȚIE ORGANIZATĂ LA NAPOLI CUPRINZIND LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE
ALE TOVARĂȘEI ACADEMICIAN DOCTOR INGINER ELENA CEAUȘESCU
ROMA 7 (Agerpres). — La sediul Institutului de Cercetări pentru Teh
nologia Polimerilor din Napoli — cea mai importantă instituție de acest
profil din Italia, coordonată de Consiliul Național Italian al Cercetării —
a fost organizată o expoziție de carte cuprinzind lucrările științifice ale
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu apărute in limba
italiană. Cu prilejul inaugurării expoziției, directorul institutului-gazdă.
profesorul Ezio Martuscelli, a făcut o amplă prezentare a personalității și
operei autorului cărților, a remarcabilei sale contribuții la dezvoltarea
chimiei, la mobilizarea științei in folosul progresului și păcii in lume.
După ce a evocat onoarea care
i-a fost rezervată — de a prezen
ta, la Academia Română din Roma,
volumul „Polimerizarea stereospecifică a izoprenului", cu ocazia
apariției acestuia — vorbitorul a
abătat :
„îndeplinind sarcini politice de
mare
răspundere
în
țara
sa,
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu s-a făcut în primul rind
cunoscută ca un om de știință de
valoare mondială, unanim admira
tă și prețuită. Cercetările sale în
domeniul sintezei stereospecifice a
izoprenului sint de o importanță
fundamentală pentru chimia macromoleculară.
Eminentul
sa
vant desfășoară nemijlocit o vastă
activitate de cercetare, de orien
tare a efortului național de pro
gres în domeniul chimiei, acțiomnd. totodată, ca îndrumător de
frunte al dezvoltării întregii activi
tăți de cercetare din România".

„Ca prim viceprim-ministru ai
guvernului și președinte al Consi
liului Național pentru Știință și
Tehnologie — misiuni de mare în
semnătate — precum și in calita
tea sa de fondator, director gene
ral și. in prezent, președinte al Con
siliului științific al Institutului
Central de Chimie, academicianul
Elena Ceaușescu a dat un impuls
deosebit întregii chimii, care repre
zintă sectorul cel mai avansat al
industriei românești.
Intre Institutul Central de Chi
mie — pe care l-a creat și format
ca pe o unitate etalon a cercetării
românești — și institutul nostru
există importante afinități, ce de
curg dintr-o concepție comună
asupra scopurilor și sarcinilor cer
cetării, în sensul că ambele institu
te nu întreprind numai cercetări

fundamentale, ci și cercetări fina
lizate în obiective industriale. Aș
dori să subliniez că țelul Institutu
lui Central de Chimie, al activită
ții desfășurate de academician
doctor inginer Elena Ceaușescu a
fost și rămîne nu numai sporirea
cunoștințelor de bază pe tărîmul
chimiei, îndeosebi al chimiei macromoleculare, ci și asigurarea unui
puternic avîiit și a unei orientări
moderne pentru întreaga industrie
românească de profil, echiparea
acesteia cu toate tehnologiile de
bază necesare".
„Țin, de asemenea, să evidențiez
— mai ales în acest moment politic
internațional — activitatea desfă
șurată pe multiple planuri de
academicianul Elena Ceaușescu în
favoarea păcii, a promovării unei
concepții de un inalt umanism, în
temeiată pe convingerea că știința
este predestinată a fi un promotor
al păcii, ce poate și trebuie să fie

folosit pentru depășirea tuturor
barierelor pe planul gîndirii și ac
țiunii, care, din nefericire, mai
divid încă lumea și frămîntatul
nostru continent. întreaga operă pe
care savantul român o consacră
păcii se constituie într-una din di
mensiunile de o deosebită relevanță
ale activității sale".
Tn continuare, referindu-se la
volumele „CERCETĂRI IN DOME
NIUL SINTEZEI ȘI CARACTERI
ZĂRII COMPUȘILOR MACROMOLECULARI",
„NOI CERCETĂRI

In

domeniul

compușilor

MACROMOLECULARI" și „POLI
MERIZAREA STEREOSPECIFICA
A IZOPRENULUI" — volume afla

te în expoziție — vorbitorul a sub
liniat :
„Problematica tratată de volume
le expuse se structurează firesc in

jurul temei majore a polimerizării
stereospecifice a izoprenului. a sis
temelor catalitice necesare, indicînd căile de transfer al cunoștin
țelor de la nivelul laboratorului - la
stadiile de pilot tehnologic și in
dustrial, pentru realizarea unor in
stalații de producție pe scară
mare".
„Constituie un merit deosebit al
operei științifice a academicianului
doctor inginer Elena Ceaușescu
faptul de a fi extins preocuparea
pentru dezvoltarea fondului de cu
noaștere și competență In dome
niul chimiei din țâra sa prin grija
permanentă pentru valorificarea
acestora în sfera producției mate
riale. Activitatea savantului român
a dat o temeinică fundamentare
științifică programelor de dezvol
tare a industriei chimice și, in
special, petrochimice, punînd din
plin in valoare îndelungata tradiție
a României in domeniul petrolu
lui".
„Această manifestare — a arătat
in continuare vorbitorul — consti
tuie o ocazie fericită de reîntiinire
cu o țară prietenă ca România,
care, ca și Italia, acționează pen
tru depășirea obstacolelor ce stau
în calea deplinei înțelegeri și con
lucrări între națiuni, pentru in
staurarea păcii în lume. Astfel de
întâlniri sînt. de asemenea, impor
tante pentru că permit o mai bună
cunoaștere a celor două .țări ale
noastre. Să ne dorim ca evenimen
tul de astăzi să se înscrie pe linia
unei colaborări mereu mai intense".
In încheiere,, prof. Ezio Martus
celli a mulțumit pentru volumele
care au fost donate Institutului de
Cercetări pentru Tehnologia Poli
merilor, exprimindu-și dorința ca
expoziția de carte și reuniunea ști
ințifică pe care inaugurarea aces
teia a prilejuit-o să reprezinte în
ceputul unei fructuoase conlucrări
pe plan profesional cu instituții
românești similare.
Manifestarea de la Napoli a re
unit oameni -de știință, profesori,
cercetători, specialiști în domeniul
chimiei din organizații academice
și industrie, un numeros public.

IN CADRUL UNEI MANIFESTĂRI CULTURALE LA MANILA

Omagiu adus personalității tovarășei
Elena Ceaușescu pentru prodigioasa
activitate de eminent savant și om politic
MANILA 7 (Agerpres). — La
Manila, in cadrul unei manifestări
culturale consacrate Zilei interna
ționale a femeii, participanții au
reliefat personalitatea multilatera
lă a tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, eminent
savant și om politic de largă re
cunoaștere și prețuire internaționa
lă, marile sale merite pe tărimul
progresului științei, al mobilizării
acesteia in folosul dezvoltării economico-sociale a națiunilor, al pă
cii. într-o lume mai bună și mai
dreapta.

întregul nostru popor a urmărit
cu viu interes, prin intermediul pre
sei și radioteleviziunii, desfășurarea
vizitei oficiale de prietenie între
prinse de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele
Republicii
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Jamahiria Arabă Libiana Populară Socia
listă, la invitația colonelului Moammer El Geddafi, conducătorul Marii
Revoluții de la 1 Septembrie. In această importantă acțiune politică
iși găsește o nouă concretizare ori
entarea consecventă a partidului și
statului nostru de extindere conti
nuă a relațiilor de prietenie, cola
borare și,solidaritate cu țările arabe,
cu toate statele în curs de dezvol
tare, în interesul reciproc, al edifi
cării unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale. Primirea căl
duroasă rezervată solilor poporului
român la sosirea la Tripoli, ca și
pe tot parcursul vizitei, reflectă o
dată mai mult înaltul prestigiu de
care se bucură în Libia, ca și pe
toate meridianele globului, președin
tele Nicolae Ceaușescu, sentimente
le de caldă prietenie care leagă po
poarele român și libian.
Prin rezultatele rodnice, prin
întreaga sa desfășurare, noua intil
nire dintre conducătorii celor două
țări a pus în evidență importanța
hotăritoare a contactelor și convor
birilor la cel mai înalt nivel pen
tru întărirea continuă a raporturi
lor de prietenie și colaborare dintre
România și Jamahiria Libiană. Așa
cum se știe, fiecare din aceste Întâl
niri a dat puternice impulsuri și a
deschis noi perspective colaborării
româno-libiene pe diferite planuri
— politic, economic, tehnico-științific și cultural, in spiritul Tratatu
lui de prietenie și cooperare semnat
în 1983.
O expresie elocventă a rezultate
lor rodnice înregistrate pe linia tra
ducerii în viată a înțelegerilor la cel
mai înalt nivel o constituie coopera
rea în producție. Cu sprijinul con
structorilor români, in ultimii ani
la Tripoli au fost înălțate cartiere
noi, cuprinzind un mare număr de
locuințe, așezăminte culturale, ca și
alte impunătoare edificii ale orașu
lui. Asemenea însemne caracteristi
ce ale colaborării româno-libiene pot
fi întâlnite însă nu numai în peri
metrul capitalei, ci și în numeroase
alte localități, tncepînd de pe coas
ta Mediteranei și mergînd pînă in
inima nisipurilor sahariene. Specia

La manifestare au luat parte He
lena Benitez, ministru de stat pen
tru educație și cultură, președinta
Consiliului Universității feminine
din Manila și membru al parla
mentului, Leticia Guzman, pre
ședinta Asociației orașelor înfrăți
te, Julieta Benedicto, președinta
Federației cluburilor femeilor din
Filipine, alte personalități.
Au fost evocate momentele vizi
tei oficiale de stat a președintelui
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în

liștii români au construit un port
pescăresc, au amenajat mii de ki
lometri de șosele și au participat,
sub diferite forme, la acțiunile de
fertilizare și dezvoltare a agricul
turii.
Toate aceste realizări, care ilus
trează cursul continuu ascendent al
relațiilor româno-libiene, au fost
salutate — așa cum se relevă și in
Comunicatul comun dat publicității
— cu vie satisfacție de conducătorii
celor două țări. In acest sens, tova
rășul NICOLAE CEAUSESCU sub
linia : „Relațiile dintre România și
Jamahiria

Libiană au

cunoscut o

Filipine. cind tovarășei Elena
Ceaușescu i-au fost conferite ordi
nul „Gabriela Silang" și titlul de
doctor honoris causa ai Universi
tății feminine din Filipine.
Personalitățile prezente au mani
festat un deosebit interes față de
expoziția de carte inaugurată cu
acest prilej, care omagiază, printr-o
colecție de lucrări reprezentative,
opera științifică a tovarășei Elena
Ceaușescu. prezentind. totodată,
publicații ce evidențiază prezența
sa activă in viața socială și politi
că a României.

dare a cooperării reciproc avanta
joase. O deosebită însemnătate .in
acest sens are Acordul general de
cooperare economică, științifică și
tehnică intre Republica Socialistă
România și Jamahiria Arabă Libia
nă Populară Socialistă, semnat de
președintele Nicolae Ceaușescu și
colonelul Moammer El Geddafi. care
prevede intensificarea cooperării in
construcții, agricultură, industrie,
geologie, petrol. transporturi etc.
Acest acord. împreună cu celelalte
documente semnate în timpul vizi
tei. conturează un cuprinzător pro
gram de acțiune pentru promovarea

Intilnirea secretarilor Comitetelor Centrale
ale partidelor frățești din unele țări socialiste
MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 6
martie 1985 a avut loc la Moscova
o intilnire a secretarilor cu proble
me ideologice și de propagandă ai
Comitetelor Centrale ale partidelor
comuniste și muncitorești din unele
țări socialiste.
In deschiderea reuniunii a rostit
o cuvintare M. S. Gorbaciov. mem
bru al Biroului Politic, secretar al
C.C. al P.C.U.S.
La intilnire au luat parte : din
partea Partidului Comunist Bulgar —
S. Mihailov, secretar al C.C. al
P.C.B. ; din partea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia — J. Fojtik,
membru supleant al Prezidiului, se
cretar al C.C. al P.C.C. ; din partea
Partidului Comunist din Cuba — J.
Risquet, membru al Biroului Politic
și al Secretariatului C.C. al P.C.C. ;
din partea Partidului Socialist Unit
din Germania — J. Herrmann, mem
bru al Biroului Politic, secretar al
C.C. al P.S.U.G. ; din partea Parti
dului Popular Revoluționar Laoțian
— S. Vignaket, secretar al C.C. al
P.P.R.L. ; din partea Partidului

Plenara C. C. al U. C. I.
BELGRAD 7 (Agerpres). — La Bel
grad s-au încheiat lucrările plena
rei C.C. al U.C.I. consacrate, analizei
proiectului de concluzii elaborat de
C.C. al U.C.I. cu privire la înfăptui
rea rolului conducător al partidului
în societate si consolidarea unității
ideologice și de acțiune a acestuia.
Au fost analizate, de asemenea, pro
bleme privind situația politică și economică din tară — relatează agen
ția Taniug.
La încheierea lucrărilor, Aii Șukria,

Pornind, de la aceste premise fa
vorabile, noua întâlnire la nivel
inalt — a cincea în ultimii zece ani
— a prilejuit o analiză aprofundată
a stadiului relațiilor bilaterale și. pe
această bază, evidențierea unor noi
posibilități de extindere și aprofun

pe o treaptă superioară a relațiilor
româno-libiene, reciproc avantajoase,
în cadrul convorbirilor de la Tri
poli, un loc important l-a ocupat
schimbul de păreri în problemele
vieții internaționale. A fost expri
mată cu acest prilej profunda îngri
jorare față de menținerea unei în
cordări deosebit de grave în viața
internațională, ca urmare a politicii
de forță și dominație, a intensifică
rii fără precedent a cursei înarmă
rilor, îndeosebi nucleare, ca și a po
liticii colonialiste și neocolonialiste,
de consolidare și reîmpărțire a sfe
relor de influență. In mod deosebit,
cei doi conducători au evidențiat
pericolele pe care le generează es
caladarea înarmărilor nucleare, apre
ciind că aceasta este de natură să
sporească riscurile unei catastrofe
nucleare, care ar duce inevitabil la
distrugerea a inseși condițiilor vie
ții pe planeta noastră. De aceea,
problema fundamentală a epocii
contemporane este asigurarea păcii
și securității popoarelor, oprirea
cursei înarmărilor și înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare,
în primul rind de dezarmare nu
cleară.
Este o realitate că trecerea la am

președintele Prezidiului C.C. al
U.C.I.. a rostit o cuvintare, in care
a arătat că dezvoltarea in continua
re a sistemului de autoconducere.
Consolidarea unității politico-ideologice a U.C.I.. depășirea dificultăți
lor economice, in principal. . prin
bizuirea pe forțele proprii, repre
zintă liniile principale ale activității
comuniștilor iugoslavi in perioada
de pregătire a Congresului U.C.I.,
programat să se desfășoare in vara
acestui an.

Apel al secretarului general al 0. N. U.
adresat președinților Iranului și Irakului
NEW YORK 7 (Agerpres). — După
cum a anunțat un purtător de cuvint
al Națiunilor Unite, secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, a adresat mesaje președin
ților Iranului și Irakului în care iși
exprimă îngrijorarea profundă fată
de evoluția conflictului dintre cele

două țâri. „Chem guvernele Iranu
lui și Irakului să respecte in conti
nuare obligațiile pe care și le-au
asumat la 12 iunie 1984 și acordul
privind abținerea de la atacuri asu
pra populației din centrele civile din
Iran și Irak" — se arată in declara
ția secretarului general al O.N.U.

Atacuri ale forțelor israeliene
din sudul Libanului
BEIRUT 7 (Agerpres). — Un co
municat militar difuzat la Beirut și
citat de agențiile A.P. și U.P.I. re
levă că forțe israeliene au incercat
să înainteze peste linia zonei lor de
ocupație din sudul Libanului in di
recția pozițiilor libaneze, sub aco
perirea unui baraj de artilerie diri
jat asupra localității Kawthariet AsSiyad. Forțele armate libaneze din
zonă au ripostat, oprind înaintarea
trupelor
israeliene.
Comunicatul
menționează că tirul artileriei israe
liene a provocat pagube materiale
importante.

Pe de altă parte, agențiile de presă
menționează că forțele israeliene de
ocupație au întreprins joi un raid
împotriva a două localități libaneze
din sudul tării — Hallousiyeh și Tair
Filsay, situate la est de orașul Tyr,
in zona aflată sub controlul Forței
interimare a O.N.U. din Liban
(UNIFIL). efectuuid percheziții și
interogatorii.
Agenția A.P. relatează, totodată, că
in Beirutul de vest s-a desfășurat
o demonstrație de protest împotriva
practicilor represive ale forțelor is
raeliene de ocupație din sudul
Libanului.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: 1
VIZITA IN POLONIA. Vicecan
celarul și ministrul afacerilor ex
terne al R.F.G., Hans-Dietrich
Genscher, care a efectuat o vizită
in R.P. Polonă, a fost primit de
Wojciech Jaruzelski. președintele
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, și a avut convorbiri cu Stefan
Olszowski, ministrul afacerilor ex
terne.

CAMERA
URUGUAY

DEPUTĂȚIILOR

DIN

a aprobat un proiect de
lege privind amnistierea generală a
deținuților politici.
PREȘEDINTELE STATELOR UNITE, Ronald Reagan, a recurs la

dreptul de veto pentru a respinge

plasarea rachetelor nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune in
unele țări vest-europene, inclusiv in
zona Mării Mediterane, ceea ce a
determinat luarea contramăsurilor
nucleare sovietice, a dus la creșterea
tensiunii in regiune, ca și pe plan
internațional. In lumina acestor evo
luții, în cursul convorbirilor de la
Tripoli s-a subliniat necesitatea de a
se depune toate eforturile pentru în
cetarea amplasării de noi rachete
nucleare, pentru retragerea și distru
gerea celor existente și eliberarea
completă a Europei și a zonei Mării
Mediterane de orice arme nucleare.

Noi perspective de dezvoltare a relațiilor
de prietenie și colaborare româno-libiene
dezvoltare
continuă și. de fiecare
dată, intilnirile la nivel inalt, con
vorbirile dintre delegațiile noastre,
ale celor două țări, au dat noi im
pulsuri dezvoltării
acestei colabo
rări. Iată de ce doresc să menționez
și eu, cu multă satisfacție, bunele
relații dintre țările noastre și să
exprim
convingerea că și această
vizită, convorbirile pe care le-am
început astăzi vor contribui la dez
voltarea in continuare a colaborării
multilaterale".
La rîndul său. colonelul MOAM
MER EL
GEDDAFI a declarat :
„Prețuim foarte mult această vizită
in care vedem un nou prilej pentru
dezvoltarea mai aprofundată a bu
nelor relații existente între țările
noastre, pentru
impulsionarea lor
intr-o nouă etapă. Constatăm cu sa
tisfacție dezvoltarea relațiilor dintre
țările noastre, care a cunoscut rea
lizări
deosebit de importante in
toate domeniile".

Popular Revoluționar Mongol — Ț.
Balhajaav, secretar al C.C. al
P.P.R.M. : din partea Partidului
Muncitoresc Unit Polonez — H. Bednarski. secretar al C.C. al P.M.U.P. ;
din partea Partidului Comunist Ro
mân — Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R, ; din
partea Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar — M. Ovari, membru al
Biroului Politic, secretar al C.C. al
P.M.S.U. ; din partea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice — M. V.
Zimianin, secretar al C.C. al
P.C.U.S. : din partea Partidului Co
munist din Vietnam — Hoang Tung,
secretar al C.C. al P.C.V.
Participanții la intilnire au efec
tuat un schimb de păreri in proble
me actuale ale activității ideologice
și de propagandă, in primul rind in
legătură cu apropiata aniversare a
40 de ani de la victoria asupra fas
cismului in cel de-al doilea război
mondial.
Intilnirea s-a desfășurat înt.r-o at
mosferă de lucru, prietenească.

in acest context, s-a apreciat pozitiv
acordul privind începerea negocieri
lor sovieto-americane de la Geneva
și s-a relevat necesitatea intensifi
cării eforturilor și a participării tu
turor popoarelor, a tuturor țărilor la
consolidarea climatului de pace.
Și de această dată, ca in atitea
alte ocazii, s-a auzit cuvintul prin
cipial al României privind necesita
tea renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța in relațiile interna
ționale, pentru lichidarea demonstra
țiilor de forță și provocărilor mili
tare, pentru afirmarea și promovarea
tratativelor în rezolvarea diferende
lor. Așa cum demonstrează viața,
este in interesul tuturor popoarelor
— pentru a-și apăra independența și
suveranitatea — să găsească soluții
politice problemelor dintre ele. Tot
odată, a fost reafirmată necesitatea
renunțării definitive la practicile amestecului în treburile interne ale
altor state, care, după cum se relevă
și în Comunicatul comun, reprezintă
o amenințare la adresa păcii, a dez
voltării libere și suverane a po
poarelor.
în mod firesc, in cadrul convor
birilor dintre conducătorii celor două
țări a fost examinată situația din

un proiect, de lege adoptat de am
bele camere ale Congresului S.U.A.
in care se prevede o reducere a
dobinzilor la datoriile fermierilor
americani. El a spus că legea va
agrava deficitul bugetului federal,
fără însă să-i ‘ajute in realitate pe
fermieri. Legea cerea ca guvernul
să compenseze băncile creditoare
din fondurile publice dacă acestea
acceptă să diminueze cu 2 la sută
dobînda fermierilor. Sectorul agrar
din S.U.A. are o datorie globală de
circa 212 miliarde dolari și aproxi
mativ 30 la sută din ferme (mai
ales cele familiale, neaparținînd
marilor, corporații agrare) sint amenințăte cu falimentul.

Orientul
Mijlociu.
Președintele
Nicolae Ceaușescu a reafirmat și cu
acest prilej poziția realistă, consec
ventă și constructivă a României
socialiste privind necesitatea regle
mentării situației din zonă pe calea
tratativelor, in vederea instaurării li
nei păci globale, trainice și juste,
care să ducă la retragerea Israelului
din teritoriile ocupate, la soluționa
rea problemei poporului polestinian
pe baza dreptului său Ia autodeter
minare.. inclusiv la realizarea undi
stat palestinian independent. Așa
cum a subliniat conducătorul statu
lui român, aceasta rămine și acum
singura cale eficientă de rezolvare
globală a conflictului. Un rol impor
tant in reglementarea situației din
Orientul Mijlociu ar avea, în opinia
țării noastre, organizarea unei confe
rințe internaționale sub egida O.N.U..
cu participarea tuturor țărilor intere
sate, inclusiv a Organizației pentru
Eliberarea Palestinei. Șeful statului
român s-a pronunțat, de asemenea,
pentru o soluție politică și in ce pri
vește conflictul dintre Iran și Irak,
ca și in reglementarea situațiilor
conflictuale din alte zone ale lumii.
în cadrul dialogului la nivel inalt
au fost abordate, de asemenea, alte
aspecte importante ale actualității
internaționale, - relevîndu-se marea
însemnătate pe care o prezintă in
tensificarea eforturilor -pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale, solidaritatea cu lupta pentru
lichidarea colonialismului, neocolonialismului și a politicii de apart
heid, cu lupta poporului namibian,
sub conducerea S.W.A.P.O.. pentru
cucerirea independenței, rolul im
portant al mișcării de nealiniere, ne
cesitatea întăririi solidarității și uni
tății de acțiune a țărilor in curs de
dezvoltare pentru creșterea contribu
ției lor la soluționarea problemelor
generate de criza economică, a ce
lorlalte probleme care confruntă omenirea contemporană.
Opinia publică din România salut*
cu satisfacție rezultatele fructuoase ale
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, în Jamahiria Libiană,
care marchează un nou și important
moment în dezvoltarea relațiilor de
prietenie și colaborare româno-li
biene, în interesul ambelor popoare,
al cauzei păcii, independentei și co
laborării in întreaga lume.

Nicolae N. LUPU
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