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Raportul Consiliului Național al Femeilor

Cu planul semestrial îndeplinit

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Ieri, și-a început lucrările

CONFERINȚA
NAȚIONALA 
A FEMEILOR

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ÀNUL XXII, SERIA II, NR. 53Î8 4 PAGINI - 25 BANI VINERI 24 IUNIE 1966

Ieri, în Sala Palatului 

Republicii Socialiste 

România a avut loc

MITINGUL PRIETENIEI
4

încheierea 
convorbirilor 

oficiale 
intre delegațiile 

de partid 
și guvernamentale 
română și chinezăJoi la amiază, la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, s-au încheiat convorbirile oficiale între delegațiile de partid și guvernamentale română și chineză.Din delegația română au făcut pante tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Emil Bodna- raș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., și Aurel Duma, membru supleant al C. C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste România la Pekin.Din delegația chineză au făcut parte tovarășii Ciu En-lai, vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Ciao I-min, membru supleant al C. C. al P. C. Chinez, Ciao Guan-hua, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Tzen Iun-ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București.Din partea română, la convorbiri au participat Andrei Păcuraru, membru al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șefi
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Vizita de rămas bun 
a tovarășului 

Ciu fu lai 
la tovarășul 

Nicolae CeaușescuIn seara zilei de joi, 23 iunie, tovarășul Ciu En-lai, vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, împreună cu Ciao I-min, membru supleant al C.C. al P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, adjunct al ministrului afacerilor externe, au făcut o vizită de rămas bun tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.La întrevedere a luat parte tovarășul Paul Niculescu-Mi- zil, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Vizita s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, prietenească. (Agerpres)

Marea Sală a Palatului Republicii Socialiste România a găzduit, joi după-amiază, mitingul prieteniei româno-chi- neze, organizat cu prilejul vizitei în țara noastră a tovarășului Ciu En-lai, vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, în fruntea

delegației de partid și guvernamentale chineze.Sala are un aspect sărbătoresc. Pe fundalul scenei, alături de faldurile drapelelor de stat ale celor două țări, stă înscrisă, în limbile română și chineză, urarea: „Trăiască prietenia frățească dintre popoarele român și chinez !“.Asistența primește cu pu

ternice aplauze sosirea în sală a delegației de partid și guvernamentale chineze în frunte cu tovarășul Ciu En-lai și a conducătorilor de partid și de stat români, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. în prezidiu iau loc tovarășii Ciu En-lai, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Ciao I-min, membru

supleant al C.C. al P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, adjunct al ministrului afacerilor externe, Tzen Iun-ciuan, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. Chineze la București, membri ai delegației chineze, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădea-
(Continuare In pag. a III-a)

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvintul tovarășului
Ciu En-lai

Dragă tova
rășe Ciu En-lai,

Dragi oaspeți.
Dragi tova

răși și tova
rășe,Timp de cî- teva zile delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Chineze, condusă de tovarășul Ciu En-lai, a vizitat țara noastră. Țin, încă o dată, la acest miting al prieteniei româno- chineze, să-i salut pe oaspeții noștri dragi, și să le urez ca, în timpul pe care-1 mai au de petrecut în țara noastră, să se simtăcît mai bine în mijlocul poporului nostru.Poporul român cunoaște lupta eroică desfășurată de poporul chinez, sub conducerea Partidului Comunist, pentru răsturnarea vechiului regim reacționar, pentru înfrîn- gerea dominației imperialis-

Dragă tova
rășe prim - se - 
cretar al Comi
tetului orășe
nesc din Capi
tală,

Dragă tova
rășe Nieolae 
Ceaușescu,

Dragă tova
rășe Chivu 
Stoica,

Dragă tovară
șe Ion Gheor
ghe Maurer,

Dragi tovarăși 
și prieteni,Noi, delegația de partid și guvernamentală a Chinei, sîntem foarte bucuroși că a- vem acest prilej să ne -întîl- nim cu reprezentanții oamenilor muncii din Capitala Republicii Socialiste România. Aș dori ca, în numele întregului popor chinez, al Partidului Comunist Chinez, al guvernului Republicii Populare Chineze, să vă exprim dumneavoastră, și, prin dumneavoastră, oamenilor muncii din Capitala Republicii Socialiste România și

Iln marea sală a Palatului 
Republicii din Capitală s-au 
deschis joi dimineața, într-o

I atmosferă de puternică în- 
| suflețire, lucrările Conferin

ței Naționale a Femeilor.

ILa lucrări participă peste
3 000 de delegate și invitate 
din toate regiunile țării — 

(muncitoare, inginere și tehni- 
ciene, țărance cooperatoare, 
medici, profesoare și învăță- 

Itoare, cercetătoare, scriitoare 
și artiste, activiste pe tărîm 
obștesc, gospodine, reprezen- 

Itind milioanele de femei, care,
prin energia, priceperea și 

I spiritul lor gospodăresc, con
stituie o importantă forță so
cială, un factor de seamă în I

lupta pentru construirea so
cialismului în patria noastră.

La conferință sînt prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
organizații obștești și institu
ții centrale.

Iau parte, de asemenea, 
invitate reprezentînd organi
zații feminine din 33 de țări, 
precum și din partea Federa
ției Democrate Internaționa
le a Femeilor, Federației In
ternaționale a Femeilor de 
Carieră Juridică și a Confe
rinței Femeilor Africane.

Cu îndelungi și puternice 
aplauze sînt întâmpinați, la so
sirea în sală, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion

Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea
nu, Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Paul Nicules
cu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălă
jan, Ștefan Voitec, membri 
supleanți ai Comitetului Exe
cutiv și secretari ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri și ai Con
siliului de Stat, care iau loc in 
loja din dreapta a prezidiului.

Din împuternicirea Consi
liului Național al Femeilor, 
tovarășa Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului, rostește

(Continuale in pag. a III-a)

Cur in tarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

mului, pentru instaurarea puterii populare. Lupta de peste 20 de ani, în care se înscrie marele Marș desfășurat sub conducerea comuniștilor, a fost permanent urmărită cu viu interes și s-a
(Continuare in pag. a III-a)

întregului popor român, sentimentele noastre de înaltă considerațiune.Poporul român este un popor cu tradiții glorioase, revoluționare, poporul român este un popor entuziast, talentat și
(Continuare in pag. a III-a)

RECEPȚIE OFERITĂ DE TOVARĂȘUL CIU
Vicepreședintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Ciu En-lai, care face o vizită prietenească în țara noastră în fruntea unei delegații de partid și guvernamentale chineze a oferit joi seara o recepție în saloanele Consiliului de Miniștri.La recepție au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, A- lexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Petre Borilă, Constantin Dră-

gan, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Maxim Ber- ghianu, Petre Blajovici, Dumitru Coliu, Florian Dănălache, Janos Fazekaș, Petre Lupu, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, Manea Mănescu, Constanța Crăciun, Ilie Mur- gulescu, Gheorghe Gaston Marin, Roman Moldovan.Au luat parte Ciao I-min, membru supleant al C.C. al P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, adjunct al ministrului afacerilor externe, Tzen Iun-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la

București — membrii delegației de partid și guvernamentale chineze, precum și alți oaspeți chinezi care însoțesc delegația.Au participat, de asemenea, Aurel Duma, membru supleant al C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste România la Pekin și celelalte persoane oficiale române care însoțesc pe oaspeți în vizita lor.Au fost de față membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale
Toastul tovarășului

Ciu En-lai
Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Dragă tovarășe Chivu Stoica,
Dragă tovarășe Ion Gheorghe Maurer,
Dragi tovarăși și prieteni.
Stimate doamne și domni,Sîntem foarte onorați și bucuroși că în ajunul părăsirii țării dv. avem din nou posibilitatea să ne întîlnim aici cu dv. Vă rog să-mi permiteți să salut cu căldură prezența dv. pentru care vă mulțumim din inimă.Această vizită ne-a lăsat o impresie de neuitat. Peste tot ne-am bucurat de o întîmpinare caldă și solemnă. Am simțit profund sentimentele de adîncă prietenie ale poporului român față de poporul chinez. Am văzut cu proprii noștri ochi rodul aplicării consecvente de către poporul român a politicii de a construi în mod independent și de sine stă-

(Gontinuare in pag. « III-tr)

EN-LAI
și organizații obștești, oameni de știință și cultură, generali, ziariști români și chinezi, corespondenți ai presei străine.Erau prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.în timpul recepției, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, tovarășii Ciu En-lai și Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi. (Agerpres)

■ Stimate tovarășe delegate 
Iși invitate,Conferința Națională a Fe- I meilor are loc la începutul unei noi etape pe drumul României spre progres și prospe- ■ ritate. întregul popor este an- ! gajat, cu nestăvilit elan patrio- | tic, în munca pentru înfăptui- Irea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a operei de I construcție a socialismului.Această împrejurare conferă o însemnătate deosebită con- Iferinței dumneavoastră, chemată să generalizeze experiența dobîndită de comite- itele și comisiile de femei din țara noastră, să indice căile de sporire a participării femeilor Ila dezvoltarea și înflorirea orînduirii noastre socialiste.Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Parti-

dului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului, să adresez un salut călduros Conferinței Naționale a Femeilor, tuturor femeilor din Republica Socialistă România, să vă urez succes deplin în desfășurarea lucrărilor Conferinței. (Aplauze).De-a lungul timpurilor, femeile din țara noastră au luat parte activă la lupta pentru eliberarea socială și națională, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru o viață mai bună. Din rîndurile femeilor s-au afirmat figuri luminoase de luptătoare neînfricate pentru cauza progresului, proeminente personalități culturale, militante animate de patriotism înflăcărat, care și-au consacrat energia, puterea de muncă propășirii României.în marile bătălii revoluționare purtate de clasa muncitoare condusă de partidul nos-

tru comunist, în lupta maselor pentru răsturnarea vechii orînduiri și instaurarea puterii populare, pentru construirea socialismului, femeile au dat numeroase exemple de devotament, de eroism și spirit de abnegație.Orînduirea socialistă a adus schimbări radicale în situația femeilor din țara noastră ; ele se bucură azi de drepturi depline, găsesc condiții pentru dezvoltarea și afirmarea nestînjenită a capacităților și aptitudinilor, pot ocupa în societate un loc corespunzător muncii și pregătirii lor. Nu există domeniu important al vieții politice și sociale în care femeile să nu fie prezente, unde să nu se manifeste, prin energia, priceperea și spiritul lor gospodăresc, ca un însemnat factor de progres, aducîn-
(Continuare in pag. a III-a)

Toastul tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Ciu En-lai,
Dragi tovarăși.
Domnilor și doamnelor,Exprimîndu-ne satisfacția pentru prilejul pe care îl avem de a ne afla împreună la această recepție oferită de tovarășii și prietenii chinezi, doresc să vă mulțumesc dumneavoastră tovarășe Ciu En-lai, Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, guvernului Republicii Populare Chineze pentru vizita prietenească pe care ați făcut-o în țara noastră.Vă mulțumim totodată pentru cuvintele calde, de înaltă prețuire, și urările pe care le-ați adresat aici, la mitingul de astăzi,, precum și în tot cursul vizitei, poporului român, partidului și guvernului nostru. Acum, cînd vizita dv. se apropie de sfîrșit, putem spune că ea a fost rodnică și utilă. Am dat împreună o apreciere pozitivă desfășurării relații-

(idontinaat» in pag. • III-a)

| Vizita în Republica Socialistă 
I România a Excelenței Sale, 
j generalul Ne Win, 
i președintele Consiliului 
{ Revoluționar al Uniunii
! RirmaneILa invitația președintelui Consiliului deStat al Republicii Socialiste România, Chivu I Stoica, astăzi sosește în București ExcelențaSa, generalul Ne Win, președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, care va I efectua o vizită oficială în țara noastră între 24 și 27 iunie 1!)66.| Generalul Ne Win, președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, s-a născut la 24 mai 1911, în localitatea Paungdale, districtul Prome.A studiat la Universitatea din Rangoon, 
1 tncadrindu-se încă din timpul studenției în

mișcarea antiimperialistă, de eliberare națională, în cadrul organizației Dohbama Asiav one.
(Continuare In pag. a IV-a)
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RAPORTUL 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL FEMEILOR 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA, 
prezentat de tovarășa SUZANA GÂDEA

Cei '4 ani eare au trecut de la ultima Conferință Națională a Femeilor, se arată în raport, cuprind o muncă uriașă, pătrunsă de avînt patriotic, victorii de mare însemnătate ale întregului popor pe drumul dezvoltării continue a e- conomiei și culturii, creșterii bunăstării celor ce muncesc, consolidării noii orînduiri, înălțării și înfloririi României Socialiste. îndeplinind cu succes sarcinile planului de 6 ani, poporul nostru, însuflețit de încredere nestrămutată în minunatele perspective ale viitorului, a trecut la făurirea o- biectivelor mărețe trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, pentru continuarea pe o treaptă superioară a desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră.Femeile de pe întreg cuprinsul țării își exprimă sentimentele de adîncă bucurie pentru marile izbînzi repurtate de poporul român și, în același timp, mîndria că în toate a- ce9te cuceriri sînt însumate și munca, eforturile, contribuția lor conștientă și devotată.După ce a relevat realizările obținute de poporul nostru în opera de industrializare socialistă a țării, schimbările structurale ce au avut loc în viața satelor, în viața social-econo- mică, vorbitoarea a arătat că socialismul a adus, împreună cu celelalte adînci prefaceri revoluționare, și schimbarea radicală a situației femeii în societate. Au fost lichidate în întregime și pentru totdeauna rădăcinile inegalității și asupririi femeii. O dată cu deplina egalitate în drepturi, cu asigurarea respectării demnității de om și cetățean, în țara noastră s-au creat toate condițiile pentru dezvoltarea și afirmarea aptitudinilor și capacităților creatoare ale femeilor.Dezvoltarea impetuoasă a industriei a permis îndrepta- ■ rea în tot mai mare măsură a potențialului de energie al femeilor spre o muncă socială, productivă. în perioada șese- nalului numărul salariatelor a crescut o dată și jumătate. A- ceasta a dus la o creștere simțitoare a veniturilor în imensa majoritate a familiilor.Condițiile create de orîndui- rea socialistă au făcut posibilă creșterea impresionantă a prezenței femeilor în tehnică și știință, în întreaga viață spirituală în plin avînt a patriei noastre. In numai șase ani, numărul femeilor ingineri și tehnicieni a crescut cu 44 la sută. In învățămînt, cultură și artă, femeile reprezintă a- proape 58 la sută, iar în sfera ocrotirii sănătății publice și a culturii fizice peste 65 la sută din totalul salariaților. In în- vățămîntul superior — unde în trecut prezența femeii era o excepție — astăzi aproape 30 la sută din cadrele didactice sînt femei, iar în știință și cercetarea științifică ponderea lor se ridică la peste 36 la sută. Femeile intelectuale participă din plin la progresul continuu al economiei, la dezvoltarea culturii, științei și artei românești.Subliniind preocuparea permanentă a partidului și statului pentru apărarea sănătății și îmbunătățirea condițiilor de viață a mamelor și copiilor din patria noastră, raportul s-a referit Ia gratuitatea asistenței medicale, a medicamentelor și spitalizării pentru toate femeile gravide și lăuze, pentru toți copiii pînă la 16 ani, concediul de naștere plătit de 112 zile, alocațiile de stat pentru copii, dezvoltarea rețelei de creșe, cămine și grădinițe.Egalitatea în drepturi de care se bucură femeia se manifestă astăzi și printr-o participare tot mai activă la viața politică a țării. Este o cinste pentru noi că peste 340 000 de femei sînt membre ale Partidului Comunist Român, forța conducătoare a societății noastre, că un număr însemnat dintre ele fac parte din organele de conducere ale partidului nostru. Peste 40 000 de femei sînt deputate în sfaturile populare, 67 sînt deputate în Marea Adunare Națională, aducîndu-și contribuția activă la rezolvarea problemelor de stat și obștești.în semn de prețuire pentru munca depusă în diferite ramuri de activitate, peste 26 000 de femei au fost distinse cu diferite ordine, medalii și titluri onorifice ale Republicii Socialiste România.Amintind de situația grea pe oare au avut-o femeile în societatea bazată pe exploatare raportul subliniază că viața nouă de azi a femeii, schimbările radicale în poziția ei socială sînt rezultatul unui îndelungat proces revoluționar, parte integrantă a luptelor pline de jertfe purtate de poporul român pentru libertate, independență națională și progres social, la care au participat activ și masele de femei.

După ce a amintit vechile tradiții ale mișcării de femei din țara noastră, lupta organizațiilor de femei, sub conducerea Partidului Comunist Român, vorbitoarea a spus :Cu sentimente de profundă emoție și puternică bucurie am ascultat cuvîntarea rostită de la tribuna conferinței noastre de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sublinierea rolului femeilor ca un important factor de progres al societății noastre, înalta apreciere dată participării maselor de femei la construcția socialistă, orientarea clară a activității noastre de viitor spre principalele obiective ce ne stau în față, chemarea înflăcărată ce ne-a fost adresată de partid de a ne pune și pe viitor întreaga capacitate și e- nergie în slujba operei de de- săvîrșire a socialismului, pentru continua înflorire a patriei sînt expresia încrederii nestrămutate a partidului în forțele creatoare ale maselor de femei din țara noastră, a grijii sale neabătute pentru dezvoltarea multilaterală a personalității femeii, un îndemn însuflețitor pentru noi de a face totul ca să ne ridicăm la înălțimea misiunii de mare răspundere ce ne revine în viața nouă pe care și-o făurește poporul român în patria sa liberă și înfloritoare.în numele delegatelor și al tuturor femeilor din țara noastră, președinta Consiliului Național al Femeilor a mulțumit conducerii de partid și de stat pentru salutul adresat conferinței și a asigurat că și pe viitor femeile nu vor precupeți nici un efort pentru a contribui la înfăptuirea politicii partidului — chezășie a ridicării continue a patriei noastre spre culmile civilizației comuniste.Participarea tot mai intensă a milioanelor de femei din țara noastră, românce, maghiare, germane și de alte naționalități, înfrățite în muncă, la mersul înainte al societății, reflectă cu putere procesul de creștere a conștiinței lor socialiste, al înțelegerii importantelor îndatoriri ce revin femeii ca om al muncii și cetățean, ca mamă și soție. La promovarea și stimularea a- cestui proces — rezultat al uriașei activități multilaterale desfășurate sub conducerea partidului — și-au adus contribuția și Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor, numeroasele activiste ale mișcării de femei din orașe și sate. In perioada care a trecut de la Conferința Națională, ele au desfășurat o bogată muncă organizatorică și educativă în rîndurile femeilor, îndreptarea entuziasmului, a inițiativei creatoare, a hărniciei maselor celor mai largi de femei spre înfăptuirea cu succes a obiectivelor construcției socialiste a fost principala sarcină care a stat în centrul preocupărilor noastre.In rîndul clasei muncitoare — cea mai înaintată forță socială — numeroase muncitoare, tehniciene și inginere, care lucrează în toate ramurile industriei, contribuie la îndeplinirea și depășirea an de an a planurilor de dezvoltare a economiei naționale, la creșterea producției, a productivității muncii, reducerea prețului de cost, îmbunătățirea continuă a calității produselor.Pentru atitudinea lor înaintată față de muncă, pentru rezultatele deosebite obținute în producție, peste 35 000 de muncitoare au primit în anul 1965 titlul și insigna de fruntaș în întrecerea socialistă.Femeile din industrie sînt părtașe la realizările obținute în prima jumătate a acestui an de început al noului cincinal, dovedind hotărîrea ne- stămutată de a-și aduce aportul la înfăptuirea obiectivelor înălțătoare puse de Congresul al IX-lea al partidului în fața întregului popor.Comitetele regionale, raionale și orășenești ale femeilor, în colaborare cu consiliile locale ale sindicatelor, au organizat activități comune, menite să contribuie la ridicarea conștiinței femeilor din întreprinderi, în vederea participării lor tot mai active la înfăptuirea sarcinilor economice.Subliniind necesitatea ridicării neîncetate a nivelului de cunoștințe profesionale, științifice, tehnice și de cultură generală, raportoarea a arătat că anul trecut peste 75 la sută din numărul total al muncitoarelor erau calificate, iar numărul femeilor cu studii medii și superioare, al celor care urmează diferite forme ale învățămîntului de stat, seral și fără frecvență a sporit. Este pozitiv faptul că la cursurile fără frecvență ale fa-' cultăților — 40 la sută din totalul celor înscriși sînt femei. Totodată, raportul arată că procentul muncitoarelor calificate în unele ramuri, ca industria alimentară, este încă redus, iar prezența femeilor la liceele și facultățile serale este nesatisfăcătoare. Comisiile femeilor din întreprinderi și in

stituții trebuie să se ocupe în măsură mai mare de îndrumarea femeilor spre diferitele cursuri de calificare și ridicare a calificării, spre diferite forme ale învățămîntului de stat.Este cunoscută importanța deosebită pe care o acordă partidul și guvernul îmbunătățirii sistematice a calității produselor. Spiritul gospodăresc, gustul dezvoltat pentru frumos, atenția și răbdarea în muncă, însușiri firești ale femeilor, să fie dezvoltate și folosite în mai mare măsură pentru îmbunătățirea permanentă a calității produselor.Deservirea populației cu produse de cît mai bună calitate, trainice și frumoase, care să corespundă gustului și preferințelor oamenilor muncii, este o sarcină de onoare pentru lucrătorii și lucrătoarele din unitățile comerciale, din cooperația meșteșugărească. Numai în domeniul circulației mărfurilor, femeile reprezintă 42 la sută din totalul salariaților.Raportul arată că deși comisiile femeilor din întreprinderi și instituții și-au îmbunătățit munca, ele nu își îndeplinesc încă pe deplin menirea ce le revine din cauza insuficientei îndrumări primite atît din partea organelor sindicale, cît și din partea comitetelor orășenești și raionale ale femeilor. Unele dintre ele repetă în mod inutil o seamă de activități ale sindicatelor desfășurate pentru toți sala- riații, neglijînd problemele specifice femeilor, iar altele desfășoară o activitate sporadică.în vederea îmbunătățirii activității comisiilor femeilor din întreprinderi și instituții, pe baza înțelegerii intervenite între Consiliul Național al Femeilor și Uniunea Generală a Sindicatelor, comitetele orășenești și raionale ale femeilor și consiliile raionale și orășenești ale sindicatelor vor trebui pe viitor să asigure împreună îndrumarea sistematică a comisiilor femeilor din întreprinderi ; activitatea a- cestora va trebui îndreptată spre cunoașterea permanentă a problemelor și preocupărilor specifice femeilor, spre organizarea de acțiuni educative corespunzătoare. Ele trebuie să contribuie la rezolvarea problemelor sociale, profesionale, sanitare, să vegheze la respectarea prevederilor legislației muncii pentru femei, la îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață.înaltul spirit de răspundere și abnegație de care femeile din industrie, comerț și cooperație au dat dovadă pînă a- cum ne întăresc convingerea că ele vor contribui și pe mai departe, cu tot entuziasmul și puterea lor de muncă, la creșterea continuă a producției, a productivității muncii, la obținerea unor produse de calitate superioară, la deservirea plină de solicitudine și bunăvoință a populației, la îndeplinirea sarcinilor înălțătoare puse de partid pentru dezvoltarea continuă a economiei naționale.în continuare, raportul arată că prin hărnicia, iscusința și experiența lor, milioanele de femei de la sate aduc o valoroasă contribuție la înfăptuirea sarcinilor importante trasate de partid privind dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, sporirea producției agricole, consolidarea economică a cooperativelor agricole de producție, înflorirea satului socialist.Tot mai multe cooperatoare — aproape 40 000 față de 17 000 în 19Ș2 — au fost alese în consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție sau sînt brigadiere și șefe de echipă.în numeroase cooperative agricole, comisiile femeilor au organizat acțiuni care au contribuit la educarea femeilor, la participarea lor masivă la toate muncile din cooperative, la întărirea proprietății obștești, la obținerea de producții sporite la hectar.Consiliul Național și comitetele femeilor au făcut pași însemnați pe linia îmbunătățirii colaborării cu Consiliul Superior al Agriculturii, cu consiliile agricole locale. Au fost organizate în comun consfătuiri ale femeilor pe țară, pe regiuni și raioane care au avut drept scop generalizarea celor mai înaintate metode de muncă în legumicultură, în creșterea păsărilor și animalelor.In ultimii ani a crescut numărul femeilor cuprinse în învățămîntul agrozootehnic de masă. în anul școlar 1965 / 1966 la învățămîntul agrozootehnic de 3 ani, la ciclurile de lecții și cursurile de scurtă durată au participat 500 000 de femei. Apreciind aceste rezultate ca pozitive, în continuare, raportul subliniază că este necesar ca uniunile cooperatiste, consiliile agricole, precum și comitetele și comisiile femeilor, să acorde în viitor mai multă 

atenție antrenării femeilor muncitoare de la sate la diferite forme ale învățămîntului agrozootehnic. Pentru ca aportul femeilor la creșterea producției agricole să fie cît mai substanțial, va trebui ca în afara participării la toate muncile în sectorul cerealier, care are cea mai mare importanță și pondere în agricultură, să le îndrumăm mai mult și spre alte sectoare aducătoare de mari venituri cooperativelor : legumicultura, pomicultura și viticultura, creșterea păsărilor și animalelor. Pentru toate cooperatoarele este o datorie să lucreze cu grijă loturile personale pentru a obține cît mai multe produse.Comitetele și comisiile femeilor de la sate trebuie să manifeste și mai multă inițiativă în organizarea activității cultural-educative în rîndul țărancelor, să îndrume cooperatoarele să cunoască bine sarcinile planului de producție, și simțindu-se în cooperativă ca în propria lor casă, să participe din toată inima la dezvoltarea multilaterală a cooperativelor, la creșterea necontenită a averii obștești, principalul izvor al bunăstării țărănimii cooperatiste.Totodată, comitetele și comisiile femeilor trebuie să se preocupe nemijlocit de problemele condițiilor de muncă ale țărancelor cooperatoare, făcînd propuneri concrete consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole pentru ca, în raport cu posibilitățile existente, să ia măsuri pentru ușurarea muncii și creșterea rodniciei ei, prin extinderea mecanizării, să manifeste grijă mai mare față de femeile gravide și cele cu copii mici etc.Sîntem încredințate că femeile de la sate, cu energia lor clocotitoare, cu priceperea și hotărîrea lor, vor constitui și pe viitor un factor de seamă în realizarea politicii partidului și statului de ridicare pe o treaptă superioară a agriculturii noastre socialiste, pentru înflorirea vieții satelor de pe întreg cuprinsul patriei.Raportul arată în continuare că, reprezentînd peste jumătate din populația țării, femeile, cu aptitudinile lor gospodărești, au un rol de mare însemnătate în rezolvarea multiplelor probleme privind ridicarea nivelului de civilizație în viața orașelor și satelor.în ultimii ani, femeile din țara noastră au luat parte la importante acțiuni privind păstrarea și îngrijirea fondului de locuințe, a construcțiilor social-culturale, la extinderea și amenajarea spațiilor verzi și la alte acțiuni de bună gospodărire și înfrumusețare a localităților.Multe femei au primit insigna de fruntaș în întrecerea patriotică. Substanțială este și contribuția pe care o aduc femeile în cadrul echipelor de control obștesc, organizate de sindicate și sfaturile populare.înfățișînd rezultatele bune obținute în participarea femeilor la întrecerea patriotică, la controlul obștesc, s-a arătat totodată că unele comitete executive ale sfaturilor populare nu organizează munca în mod corespunzător, nu stabilesc din timp lucrările ce trebuie efectuate, nu asigură mijloacele de muncă și asistență tehnică, irosind, adesea fără folos timpul destinat cu toată bunăvoința de femei acestei activități, nu urmăresc cu perseverență aplicarea propunerilor juste făcute de echipele de control obștesc.După ce arată că documentele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român au subliniat necesitatea promovării femeilor în raport cu calitățile lor profesionale, politice și morale, vorbitoarea a spus : în spiritul politicii partidului, Constituția țării consacră deplina egalitate între bărbat și femeie, creează temeiurile so- cial-politice, morale și juridice ale promovării femeii în sfera producției materiale și spirituale, în activitatea so- cial-politică și de conducere a treburilor de stat și obștești. Din numărul total al cadrelor cu pregătire superioară, femeile reprezintă 32,5 la sută, iar al celor cu pregătire medie 48,1 la sută.Datorită competenței, conștiinciozității, rezultatelor obținute în muncă, un număr mare de femei au fost promovate în diferite funcții de răspundere. Totuși există încă suficiente motive pentru a socoti că mai sînt multe de făcut pentru promovarea femeilor în raport cu pregătirea lor.Există sectoare — sănătate și prevederi sociale, industria ușoară și alimentară, comerț 

și cooperație, în bună măsură și agricultura, învățămînt și cultură — în care, deși numărul femeilor este preponderent și influențează covîrșitor asupra desfășurării întregii activități, prea puține dintre ele sînt promovate în munci de conducere.Raportul apreciază că asemenea situații se datoresc existenței unor serioase rămășițe ale mentalității înapoiate față de femei la unii tovarăși care răspund de diferite sectoare de activitate, cît și faptului că Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor n-au urmărit îndeaproape modul cum se aplică indicațiile clare ale partidului în acest domeniu.în continuare, raportul s-a ocupat de cîteva aspecte privind ușurarea muncii casnice și asigurarea unor condiții mereu mai bune de muncă și viață, care ar permite participarea și mai activă a femeilor în producție și activitatea obștească, o viață tot mai armonioasă în familie. Prin grija partidului și guvernului s-au creat condiții, a căror deplină folosire ar asigura femeilor posibilitatea de a afecta un timp mai mare dezvoltării orizontului lor cultural și științific, îmbinării mai bune a preocupărilor profesionale cu cele de soții, mame și gospodine, pentru a putea face față cît mai corespunzător cerințelor vieții contemporane. O parte prea mare din timpul liber al femeii este încă ocupat în viața de familie cu treburi gospodărești, deoarece nu există suficiente unități de deservire casnică, cum ar fi spălătoriile, magazinele cu semipreparate culinare, canti- nele-restaurant, serviciile de prestare a muncii la domiciliu și altele. Ne exprimăm convingerea că Ministerele Comerțului Interior, Industriei Ușoare, Alimentare, industria locală, cooperația meșteșugărească vor acorda mai multă atenție găsirii de soluții noi, moderne, în această direcție. Ministerele de resort, sindicatele, cît și uniunile cooperatiste ar trebui să se preocupe mai stăruitor de buna funcționare a creșelor, căminelor și grădinițelor existente, de înființarea altora.Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor vor urmări cu mai multă perseverență respectarea întocmai a prevederilor legislației muncii privind femeile, vor veghea ca mijloacele tot mai însemnate pe care statul le alocă pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale tuturor oamenilor muncii să fie folosite rațional și eficient.în condițiile orînduirii noastre socialiste, a subliniat raportoarea, capătă o însemnătate tot mai mare activitatea organizațiilor de masă în domeniul educării politice și cetățenești, culturale și științifice a oamenilor muncii.Pe baza sarcinilor stabilite de Conferința precedentă, unul din obiectivele cele mai importante a fost cunoașterea de către femei a politicii partidului, a realizărilor obținute în construcția socialistă, a evenimentelor politice internaționale. Participarea femeilor la dezbaterea Documentelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român a prilejuit însușirea directivelor partidului nostru privitoare la dezvoltarea viitoare a țării.Pentru educarea patriotică și cetățenească a femeilor s-au organizat expuneri, simpozioane, concursuri, vizite și excursii la locurile istorice, la marile obiective industriale, în localitățile pitorești ale țării.Răspunzînd interesului viu manifestat de femei pentru lărgirea orizontului de cunoștințe generale, comitetele femeilor au colaborat mai intens cu comitetele de cultură și artă. Comitetele femeilor au dovedit mai multă inițiativă în organizarea unor manifestări diferențiate, în raport cu cerințele femeilor din întreprinderi, cartiere și sate. De o bună apreciere se bucură manifestările pe teme privind rolul femeii în societate, educarea tinerei generații, educația estetică a femeilor, etica socialistă. Au fost inițiate, de asemenea, acțiuni de propagare a cunoștințelor ateist-științifice care trezesc tot mai mult interes.în decursul a patru ani de funcționare, cele peste 3 200 de lectorate pentru femei de la orașe, organizate în colaborare cu comitetele de cultură și artă, și-au îmbunătățit conținutul, dovedindu-se a fi o formă adecvată de propagare în rîndul femeilor, la un nivel mai înalt, a cunoștințelor politice, culturale și științifice.în legătură cu cercurile de lectură, se consideră potrivit ca ele să-și continue activitatea la sate, sub îndrumarea căminelor culturale, cu un conținut îmbogățit, iar la orașe, 

pentru femeile casnice, numai acolo unde se va considera necesar. în schimb, se vor extinde lectoratele și se va îmbunătăți conținutul lor.Printre deficiențele în munca politică și cultural-educa- tivă în rîndul femeilor raportul menționează faptul că activitățile în acest domeniu nu se organizează încă în mod destul de diferențiat în raport cu profesiunile, preocupările și preferințele diferitelor categorii de femei și nu sînt adaptate la timp realităților mereu noi din viața femeilor de la orașe și sate. Din această cauză unele acțiuni nu sînt suficient de atractive, nu trezesc interesul femeilor. Eficacitatea multor acțiuni este încă slabă datorită repetării acelorași probleme ani de-a rîndul, adeseori în fața aceluiași auditoriu, tratării lor într-un stil șablon, stereotip, t calității scăzute a unor expuneri. îEsențialul în munca de răs- t pîndire a cunoștințelor politice, culturale, științifice — i subliniază raportul —- îl constituie conținutul de idei, t Grija pentru abordarea unei • problematici care să fie la > nivelul cerințelor actuale, să țină seama de schimbările profunde ce au loc în viața politică, economică și socială a țării, în structura profesiunilor și pregătirea politică și culturală a femeilor, preocuparea pentru tratarea diferențiată, corespunzător interesului manifestat de fiecare categorie de femei în parte, trebuie să stea în centrul atenției noastre.Va trebui să organizăm și să inițiem mai multe acțiuni educative care să contribuie la sădirea în conștiința femeilor de la orașe și sate, indiferent de naționalitate, a dragostei și devotamentului față de patria noastră socialistă, față de gloriosul partid al comuniștilor.Expunerea de însemnătate excepțională a tovarășului Nicolae Ceaușescu la cea de-a 45-a aniversare a partidului, care a avut un puternic ecou și în rîndurile femeilor, constituie un exemplu strălucit de abordare științifică a problemelor istoriei patriei, a legăturii strînse între trecutul, prezentul și viitorul poporului, o minunată expresie a patriotismului profund și internaționalismului consecvent ce caracterizează politica partidului nostru, o vibrantă chemare de a cultiva și continua glorioasele tradiții ale poporului, ale mișcării revoluționare, de a ne închina toate forțele măreței cauze a socialismului și comunismului, înfloririi continue a patriei, păcii și prieteniei între popoare. Va trebui să contribuim la studierea a- cestui important document, ajutînd astfel femeile de la orașe și sate să înțeleagă mai bine cele mai importante evenimente din trecutul și prezentul patriei noastre, din Istoria Partidului Comunist.Comitetele regionale, raionale și orășenești ale femeilor vor trebui să acorde cea mai mare atenție organizării sistematice a informării politice a maselor de femei, îndeosebi a celor casnice și a sătencelor, răspîndirii de noi cunoștințe de cultură, a unor noțiuni științifice generale, care să le ajute la interpretarea justă a fenomenelor complexe ale naturii și societății, în eliminarea unor rămășițe ale misticismului și ale influenței ideologiei străine.în cadrul activităților educative destinate femeilor, să acordăm în viitor un loc mult mai important problemelor referitoare la consolidarea familiei, la creșterea răspunderii acesteia față de educarea copiilor, a tineretului. O atenție deosebită trebuie a- cordată combaterii unor manifestări de ușurință în încheierea și desfacerea căsniciilor. Aceasta nu este numai o problemă de ordin personal; ea are o însemnătate socială.Orînduirea noastră socialistă oferă cele mai prielnice premize pentru consolidarea familiei ca celulă de bază a națiunii, a societății. Este adevărat că dezvoltarea armonioasă a familiei nu depinde numai de femei, ci, deopotrivă, și de bărbați. După ce arată caracterul dăunător pentru familie, pentru copii, pentru țară, a manifestărilor de lipsă de răspundere în desfacerea căsătoriilor, care duc la destrămarea familiilor, situație favorizată și de superficialitatea cu care uneori organele judecătorești examinează și rezolvă cazurile de divorț, raportul subliniază că este necesar ca activul mișcării de femei să ajute femeile, îndeosebi pe cele tinere, în înțelegerea însemnătății căsătoriei ca un moment crucial în viață, a rolului important pe care îl au în armonia și trăi

nicia familiei. Este necesar ca acestei probleme să-i acorde o atenție mai mare și sindicatele, U.T.C., celelalte organizații obștești și instituțiile educative de stat. Este, de a- semenea, necesar să fie depuse eforturi mai mari pentru a ajuta femeile — mai ales pe cele tinere — să devină bune gospodine.Raportul s-a referit apoi la rolul femeii, ca soție și mamă, în apărarea sănătății proprii, a familiei și a colectivității la contribuția comitetelor și comisiilor femeilor în activitatea de educație igieni- co-sanitară a femeilor de la orașe și sate.în legătură cu aceasta s-a apreciat că înmulțirea cazurilor de întrerupere repetată a sarcinii are influență deosebit de dăunătoare asupra sănătății multor femei și repercusiuni negative asupra creșterii normale a natalității populației, această situație fiind favorizată și de unele deficiențe ale legislației în vigoare. Aceste situații vor trebui remediate. Totodată, raportul subliniază necesitatea luării unor noi măsuri cu caracter economic, social și educativ, care să contribuie la creșterea natalității, la îmbunătățirea condițiilor de ocrotire a mamei și copilului.Ca femei, ca mame —■ se spune în raport — știm bine că a da viață și a crește cu grijă și dragoste copii sănătoși din punct de vedere fizic și moral este un izvor de mare bucurie și satisfacție, că prezența copiilor îmbogățește și înfrumusețează viața, consolidează familia.Dragostea și respectul pentru mamă a fost dintotdeauna o trăsătură caracteristică a poporului nostru. în trecut, femeile, înfruntînd greutățile, și-au crescut copiii, mulți la număr, au pregătit generații puternice, asigurînd continuitatea trainică a poporului nostru pe străvechile meleaguri ale patriei. Cu atît mai mult astăzi, cînd există condiții mai prielnice ca oricînd pentru a crește și educa copiii, pentru a le asigura o viață tot mai fericită, este de datoria noastră, a activului mișcării de femei, să desfășurăm împreună cu toți factorii răspunzători o intensă muncă educativă pentru întărirea responsabilității femeii față de una dintre cele mai nobile meniri ale ei, aceea de a da viață,- de a crește și educa copii viguroși, sănătoși la trup și suflet.Subliniind că una din misiunile de cea mai mare răspundere pe care le are intreaga generație matură este formarea și educarea tineretului, astfel ca aceasta să ducă mai departe tradițiile înaintate ale luptei glorioase de veacuri a poporului român, raportul relevă că, alături de școală, care constituie principalul izvor de instruire, un rol însemnat în această direcție îl au părinții, în special mamele, care sînt cei dintîi educatori ai copilului. De exemplul pe care îl oferă familia, de preocuparea a- cesteia pentru educație, depinde în mare măsură formarea trăsăturilor de caracter ale copiilor — cinstea, modestia, sinceritatea, dragostea de învățătură, de muncă, față de făuritorii bunurilor materiale și spirituale, simțul datoriei, respectul față de cei mai în vîrstă.După ce arată munca desfășurată de mișcarea femeilor împreună cu organizațiile sindicale și ale U.T.C. în scopul educării tineretului, raportul relevă că se simte mai cu seamă necesitatea asigurării unei colaborări sistematice între familie și școală, precum și a atragerii în mai mare măsură a pedagogilor la îndrumarea mamelor. Comitetele femeilor vor acorda tot sprijinul măsurilor preconizate de partid pentru îmbunătățirea activității organizației de pionieri.Relevînd intensa activitate politică și organizatorică, desfășurată în vederea cuprinderii și mobilizării maselor de femei la munca avîn- tată a întregului popor pentru desăvîrșirea construcției socialiste, raportul subliniază că rezultatele dobîndite în toate sectoarele de mișcarea femeilor se datoresc în primul rînd îndrumării permanente, pline de grijă a partidului, ajutorului practic primit din partea organelor și organizațiilor de partid.Consiliul Național al Femeilor a dat în acest timp un sprijin mai substanțial comitetelor regionale, raionale, orășenești ale femeilor, desfășu- rînd o muncă de îndrumare competentă și mai susținută, exercitînd un control mai eficient asupra îndeplinirii sarcinilor.

'Activul mișcării de femei este format astăzi din 450 000 de femei capabile, cu experiență și prestigiu în mase, constituind o puternică forță politică și organizatorică.Adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri care au precedat Conferința Națională, reunind peste cinci milioane de femei, au dovedit încă o dată creșterea influenței și a forței de mobilizare a comitetelor și comisiilor femeilor.Raportul arată că, pentru a putea îndeplini sarcinile tot mai mari care stau în fața mișcării de femei în etapa actuală, este necesară îmbunătățirea radicală a stilului și metodelor de muncă, începînd cu Consiliul Național al Femeilor. Să punem în centrul activității studierea temeinică și cunoașterea multilaterală a vieții și preocupărilor maselor de femei din întreprinderi și instituții, din agricultură, din cartiere, pentru a putea contribui cu competență la soluționarea diferitelor lor probleme privind condiția socială a femeii, satisfacerea tot mai deplină a cerințelor ei culturale.Avem create toate condițiile — subliniază raportul — ca, perfecționînd în permanență stilul și metodele noastre de muncă, repartizîndu-ne rațional forțele, ridicînd cu perseverență conținutul întregii activități, să ne afirmăm în mai mare măsură prezența activă în viața politică și socială, să ne îndeplinim în cele mal bune condiții rolul și sarcinile de mare însemnătate ce ne revin în noua etapă în care a pășit țara noastră — continuarea pe o treaptă superioară a operei de desăvîr- șire a construcției socialiste.Femeile din țara noastră, împletindu-și eforturile cu cele ale întregului popor în munca pașnică, constructivă, închinată înfloririi patriei — se spune în raport — sprijină unanim politica externă a statului român, care exprimă în modul cel mai fidel interesele fundamentale ale poporului, năzuința lui de a dezvolta colaborarea cu toate popoarele, de a contribui la consolidarea păcii în lume.împreună cu întregul poper, femeile din țara noastră condamnă cu indignare agresiunea Statelor Unite în Vietnam și își exprimă și cu acest prilej solidaritatea deplină cu lupta eroicului popor vietnamez, a bravelor femei vietnameze și le urează din toată inima noi victorii în lupta lor dreaptă pentru libertatea și independența patriei.Educate în spiritul internaționalismului socialist, femeile din România dezvoltă continuu relațiile de prietenie cu femeile din toate țările socialiste, legăturile de solidaritate cu femeile din toate țările lumii care luptă pentru drepturi, pentru libertatea națională și progres social, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru pace și înțelegere între popoare, pentru viitorul fericit al tuturor copiilor. în prezent, Consiliul Național al Femeilor are legături cu organizații de femei și personalități feminine din peste 70 de țări de pe toate continentele.Ca membră fondatoare a F.D.I F., mișcarea de femei din România a acordat și acordă un sprijin activ Federației în realizarea obiectivelor sale, menite să ducă la întărirea unității de luptă a femeilor pentru cucerirea și apărarea drepturilor lor ca mame, muncitoare și cetățene.în dorința de a sluji cauza unității de acțiune a femeilor de pretutindeni, Consiliul Național al Femeilor militează cu consecvență pentru promovarea în mișcarea mondială a femeilor a principiilor democratice, a relațiilor bazate pe egalitate și respect reciproc.Poporul român, a spus în încheiere tovarășa Suzana Gâdea, trăiește epoca de aur a marilor înfăptuiri pe care înaintașii noștri au întrezărit-o prin negura vremurilor trecute.Pentru condițiile de muncă, de creație și de continuă perfecționare și împlinire a personalității pe care ni le-a asigurat, pentru tot ce a zidit veșnic și luminos pe pămîntul românesc, pentru idealurile înălțătoare pe care ni le-a pus în față, gîndurile noastre de recunoștință se îndreaptă către Partidul Comunist Român, călăuza încercată a poporului român pe drumul socialismului și comunismului.Femeile din România asigură partidul nostru drag, că, însuflețite de mărețele înfăptuiri de pînă acum, de luminosul viitor al poporului nostru, își vor aduce întreaga contribuție, închinîndu-și cu abnegație capacitatea, talentul, hărnicia, toate forțele dezvoltării continue a economiei și culturii, înfloririi scumpei noastre patrii - Republica Socialistă România.



Conferința Națională a Femeilor Mitingul prieteniei româno-chineze

(Urmare din pag. ty du-șl contribuția la mersul înainta al construcției socialiste. (Vii aplauze).Femeile muncesc alături de bărbați în industrie, în agricultură, în transporturi, în toate sectoarele producției de bunuri materiale, participă la activitatea științifică și culturală, la formarea și educarea tinerei generații, la ocrotirea sănătății publice, la munca de înflorire a orașelor și satelor, într-un cuvînt, la efortul general îndreptat spre sporirea bunăstării, spre ridicarea nivelului de civilizație al poporului român. (Aplauze). Este semnificativ faptul că în economia națională lucrează peste un milion de femei salariate ; aproape trei sute de mii de femei sînt ingineri și tehnicieni, aproape patruzeci de mii de femei sînt în conducerea cooperativelor agricole de producție ; zeci de mii sînt deputate în sfaturile populare sau dețin posturi de răspundere în aparatul de partid și de stat, în organizațiile de masă și obștești.Consider demn de subliniat faptul că peste 340 000 de femei sînt membre ale Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a societății noastre — aflîndu-se în această calitate în primele rînduri ale luptei pentru înfăptuirea politicii de construire a socialismului. (Aplauze îndelungi).Manifestarea largă a capacității milioanelor de femei din țara noastră în sfera activității materiale și spirituale, în conducerea treburilor politice, este o expresie a superiorității democrației noastre socialiste în plină dezvoltare.în toate marile victorii do- bîndite de poporul român sub conducerea partidului în anii construcției socialiste, în toate transformările revoluționare înfăptuite, după eliberare, în viața economică, socială și politică a României se află cristalizată și munca harnică și entuziastă a femeilor, talentul și priceperea lor, dragostea de patrie, devotamentul lor pentru cauza socialismului. (A- plauze puternice).Partidul dă o înaltă prețuire rolului jucat de femei în asigurarea progresului țării, contribuției lor la înflorirea națiunii noastre socialiste. Pentru activitatea nobilă închinată fericirii patriei, pentru succesele obținute, felicit din inimă, în numele conducerii de partid și de stat, muncitoarele, tărăncile, intelectualele, gospodinele, toate femeile din Republica Socialistă România, fără deosebire de naționalitate, și le urez noi izbînzi în muncă și în viață, spre binele lor și al familiilor lor, spre binele țării și al întregului nostru popor. (Aplauze îndelungate).Stimate tovarășe,Programul elaborat de Congresul al IX-lea al partidului prevede continuarea neabătută a industrializării țării pe baza tehnicii avansate, dezvoltarea susținută a agriculturii socialiste, valorificarea superioară a bogățiilor țării, creșterea eficienței întregii activități e- conomice. în anii cincinalului vor cunoaște o puternică dezvoltare știința, învățămîntul, cultura, ocrotirea sănătății, se va ridica nivelul de trai material și spiritual al întregului nostru popor. înfăptuirea a-

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescuacestor prevederi — inaugurată cu succes în prima jumătate a anului în curs — cere o muncă intensă din partea clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, oferind teren nelimitat de afirmare a energiei și elanului patriotic al maselor largi populare.Femeilor, care reprezintă mai mult de jumătate din popula'ția țării, le revine un rol de mare însemnătate în realizarea cincinalului, în munca desfășurată în fabrici și uzine, pe șantiere, în cooperativele agricole de producție, în instituțiile de știință, învă- țămînt și cultură, în întreaga operă de desăvîrșire a construcției socialiste. Consiliul Național al Femeilor are îndatorirea de a-și aduce contribuția la studierea și adoptarea măsurilor care să asigure participarea tot mai intensă, la această activitate, a tuturor categoriilor de femei.Una din atribuțiile importante ale Consiliului Național este stimularea și organizarea participării femeilor la controlul obștesc în domeniul comerțului și al activității gospodă- rești-edilitare — formă democratică de exercitare a opiniei cetățenești în viața publică a țării. Comisiile sătești au un rol important în sporirea aportului femeilor la dezvoltarea cooperativelor de producție agricolă, la ridicarea generală a agriculturii, la acțiunile de înfrumusețare a satelor și buna gospodărire a tuturor localităților din mediul rural.Consiliul Național și comitetele locale trebuie să acorde o atenție deosebită asigurării unor condiții tot mai bune de muncă și viață pentru femei, să vegheze ca femeilor să li se încredințeze munci corespunzătoare cu aptitudinile și posibilitățile lor. Ele au datoria de a contribui la îndrumarea activității comisiilor de femei din întreprinderi și instituții, chemate să se preocupe, în colaborare cu organizațiile sindicale, de înfăptuirea tuturor prevederilor legislației muncii cu privire la ocrotirea femeii.Este necesar ca ministerele și organizațiile economice, în colaborare cu Consiliul Național al Fer.'.eilor, să elaboreze și să aplice măsuri pentru dezvoltarea producției de aparate și utilaje gospodărești, de prefabricate culinare, extinderea și perfecționarea sistemului de deservire publică. în felul a- cesta se vor ușura îndeletnicirile casnice ale femeilor., cre- îridu-se condiții mai bune pentru participarea lor la viața social-politică a țării.Tovarășe delegate și invitate,Orînduirea noastră socialistă acordă o atenție deosebită familiei, consolidării și întăririi ei continue, creșterii și e- ducării copiilor. Asigurarea egalității depline în drepturi a femeilor cu bărbații — una din marile înfăptuiri ale socialismului — cultivarea în societate a principiilor eticii comuniste, întemeierea căsniciei pe comunitate de idealuri și respect reciproc, sînt premize importante ale trăiniciei familiei, ale unei înalte ținute morale în viața familiară.în calitate de mame și educatoare, femeilor le revine un rol esențial în formarea și e- ducarea tinerelor vlăstare ale patriei. întotdeauna, chiar în 

vremurile de restriște, femeia a îndeplinit nobila misiune de a transmite noilor generații înaltele virtuți ale poporului nostru, tradițiile sale înaintate, dragostea înflăcărată pentru patrie, sentimentul demnității, al dreptății și adevărului. Poporul român a a- cordat și acordă o profundă cinstire femeii-mame ; literatura și arta, folclorul nostru i-au închinat nenumărate pagini, i-au cîntat cu căldură chipul luminos.Sub influența politicii partidului, a întregii ambianțe sociale noi, a muncii pline de răspundere a școlii și familiei, în țara noastră crește un tineret entuziast, harnic și talentat, dornic să-și dăruiască patriei întreaga putere de muncă. Una din cele mai importante îndatoriri ale femeilor mame și educatoare este a- ceea de a se consacra cu devotament creșterii noilor generații în spiritul patriotismului fierbinte, al respectului și prețuirii trecutului glorios al poporului, al dorinței de a-și consacra întreaga viață înfloririi patriei socialiste, idealurilor comunismului. (Vii aplauze). Femeile sînt chemate să modeleze cu grijă și răbdare personalitatea copiilor, să plămădească în conștiința lor înaltele principii etice ale societății noastre, să le dezvolte pasiunea pentru muncă și învățătură, trăsăturile omului nou, un caracter integru, o concepție înaintată despre lume și viață.Este necesar să fie combătute cu fermitate atitudinea retrogradă, manifestările de ușurință față de familie, care au drept consecință creșterea numărului divorțurilor, destrămarea unor cămine, neglijarea educației copiilor, a pregătirii lor pentru viață.Dezvoltarea continuă a avuției materiale, ridicarea nivelului de trai al maselor, permit familiilor să-și crească copiii în condiții tot mai bune, în țara noastră tuturor copiilor le sînt deschise larg porțile vieții, le este asigurată posibilitatea de a-și dezvolta și afirma aptitudinile, de a o- cupa în societate locul pe ca- re-1 merită corespunzător pregătirii lor. Cu toate acestea, în ultimii ani se constată o scădere a natalității, un ritm lent de sporire a populației țării.în legătură cu aceasta trebuie spus că legislația din țara noastră prezintă unele lacune care favorizează scăderea numărului nașterilor ; în instanțele judecătorești se manifestă .lipsă de exigență la desfacerea căsătoriilor, iar unele prevederi legale se dovedesc îngăduitoare față de atitudinea de desconsiderare a familiei și a educației copiilor. Țin să menționez că aceste stări de lucruri negative sînt dezaprobate și supuse unor critici pe deplin îndreptățite de către oamenii muncii. (Aplauze). Pe baza indicațiilor conducerii partidului se examinează măsuri privind îmbunătățirea legislației actuale, în sensul apărării integrității familiei, sporirii responsabilității față de cămin și față de creșterea copiilor, favorizării creșterii natalității.Ținînd seama de rolul cres- cînd al femeilor în întreaga viață social-politică a țării, comitetele regionale, raionale și orășenești de partid, toate organizațiile partidului nostru trebuie să acorde o atenție sporită activității desfășurate 

de comitetele și comisiile de femei, să le ajute să-și perfecționeze continuu munca, în scopul îndeplinirii în condiții tot mai bune a îndatoririlor legate de stimularea participării femeilor în producție și în activitatea obștească, de soluționarea diferitelor lor proble- E me de muncă și de viață.Din rî-ndul muncitoarelor, | țărănoilor, al intelectualelor, I al tuturor categoriilor sociale I se ridică tot mai multe femei | cu o temeinică pregătire pro- i fesională, cu un larg orizont I politic și cultural, energice, cu | spirit de inițiativă.Combătînd atitudinea de I desconsiderare a capacităților și posibilităților femeilor de a îndeplini munci de răspundere — atitudine care se mai manifestă pe alocuri — organizațiile de partid și de stat trebuie să promoveze cu îndrăzneală în funcții de conducere femeile care dovedesc o temeinică pregătire profesională, calități politice și organizatorice.Consiliul național, comite- I tele, comisiile de femei au în- S datorirea de a desfășura în I rîndurile femeilor din între- I prinderi și instituții, de la sate, ■ ale femeilor casnice o largă I activitate de răspîndire a cu- g noștințelor științifice și cultu- I rale, o intensă muncă de educație, în vederea dezvoltării conștiinței lor socialiste.Tovarășe,însuflețite de dorința arzătoare de a apăra liniștea căminelor, viața copiilor, animate de conștiința unei înalte răspunderi pentru viitorul omenirii, masele femeilor de pretutindeni militează cu ho- tărîre, alături de toate forțele democratice, pentru pace și B progres social. (Vii aplauze), I Consiliul Național al Femeilor | din Republica Socialistă Ro- I mânia participă activ la acțiu- | nile organizate pe plan inter- I național pentru apărarea drep- | turilor femeilor, își manifestă i solidaritatea cu lupta femeilor | care mai suferă încă consecin- g țele discriminărilor sociale, ex- I ploatării și oprimării. Organi- I zația de femei din țara noastră | dezvoltă legăturile de prietenie I cu femeile din țările socialiste, I din toate țările lumii, își adu- g ce contribuția la întărirea uni- | tații de acțiune a forțelor pro- | gresiste în lupta împotriva im- 9 perialismului, a reacțiunii și B războiului, pentru cauza liber- | tații și independenței popoare- I lor, pentru socialism și pace. I (Aplauze puternice).1 1 Desăvârșirea" construcției so- L cialiste deschide perspective B minunate în fața patriei noa- B stre. Fiecare cetățean — I bărbat sau femeie, tînăr I sau bătrîn, indiferent de B naționalitate — se simte păr- | taș la această operă măreață B de însemnătate istorică pentru dezvoltarea patriei socialiste. (Aplauze îndelungi). Aceasta îi înzecește puterea de muncă, îi sporește forțele creatoare.Sîntem convinși că femeile din țara noastră — constructoare. ale vieții noi — își vor îndeplini și de aici înainte, cu cinste, datoria ce le revine în viața socială, în educația tinerei generații, în familie, contribuind prin munca lor, cu energia și entuziasmul' ce le sînt caracteristice, la făurirea viitorului fericit al copiilor lor, la înflorirea Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice, întreaga asistență, în picioare. ovaționează îndelung).

(Urmare din pag. I)nu. Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Constantin Drăgan, Paul Niculescu-Mizil, Mihai Dalea, Dumitru Popa, Petru Enache, Suzana Gâdea, Aurel Duma, precum și acad. Șerban Țițeica, Ion Dumitru, muncitor la Uzinele „23 August“ și Olimpia Munteanu, textilistă.în loja oficială se află membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R. în sală sînt prezenți vicepreședinți ai Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, academicieni și alți oameni de știință, cultură și artă, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene, ziariști români, corespondenți și trimiși speciali ai unor agenții de presă și ziare de peste hotare.Sînt de față șefi ai misiuni-
Cuvîntul tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Toastul tovarășului

(Urmare din pag. I) bucurat de simpatia și solidaritatea comuniștilor, revoluționarilor, a tuturor oamenilor înaintați din România.Ne sînt cunoscute strălucitele realizări dobîndite de poporul chinez în anii de după cucerirea puterii politice și proclamarea Republici Populare Căineze, în dezvoltarea industriei, agriculturii, a științei, tehnicii, în ridicarea nivelului de trai, într-un cuvînt, rezultate mărețe pe care poporul chinez le-a obținut în construirea societății socialiste.Victoria revoluției chineze, ca și succesele obținute în construcția socialistă, sînt o mare contribuție la întărirea forței socialismului în lume, a cauzei păcii și progresului. Poporul român se bucură din inimă de marile succese pe care le-a obținut poporul chinez.Vizita pe care ați făcut-o în tara noastră, tovarășe Ciu En- lai, întîlnirile cu oamenii muncii de la orașe și sate, cu muncitorii, țăranii, intelectualii v-au putut da o imagine despre munca poporului român și despre rezultatele pe care el le-a obținut sub conducerea Partidului Comunist în construcția societății socialiste. 

lor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Se intonează imnurile de stat ale Republicii Populare Chineze și Republicii Socialiste România.Mitingul este deschis de tovarășul Dumitru Popa, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R. 'în numele muncitorilor din Uzinele „23 August“, al muncitorilor din orașul București, a adus oaspeților un călduros salut tovărășesc, muncitorul Ion Dumitru. După ce s-a referit la înnoirile pe care le trăiește Bucureștiul, ca urmare a înfăptuirii politicii partidului nostru de industrializare a țării, de ridicare necontenită a economiei, a nivelului de trai al oamenilor muncii, vorbitorul a spus : Noi privim succesele construcției socialiste în țara noastră, în Republica Populară Chineză, în celelalte țări socialiste, ca principala contribuție internaționalistă la

în decursul anilor, între partidele și țările noastre, între poporul român și poporul chinez s-au statornicit relații frățești de colaborare. Aceste relații se bazează pe idealul comun al construirii socialismului, pe respectul reciproc, pe neamestecul în treburile interne, pe egalitatea în drepturi și internaționalismul socialist.Vizita pe care ați făcut-o în România, întîlnirile și convorbirile pe care le-am avut, contactele cu oamenii muncii vor contribui, fără îndoială, la dezvoltarea continuă a prieteniei dintre popoarele, partidele și țările noastre, în interesul mersului înainte al socialismului în țările noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.întorcîndu-vă acasă, vă rog să transmiteți poporului frate chinez, partidului comuniștilor, sentimentele frățești de solidaritate ale poporului român și ale comuniștilor români și urări de noi succese în munca pentru construcția societății socialiste, pentru bunăstarea și fericirea poporului chinez.Trăiască prietenia dintre poporul român și poporul chinez, dintre partidele noastre frățești ! 

creșterea forțelor socialismului și păcii în lume.în încheiere, el a rugat pe tovarășul Ciu En-lai să transmită muncitorilor, întregului popor chinez, un salut cald de solidaritate muncitorească, urarea fierbinte de noi și însemnate izbînzi pe drumul luminos al făuririi socialismului.în continuare, acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei, în numele oamenilor de știință din Capitala Republicii Socialiste România, a a- dresat înalților oaspeți un călduros salut și cele mai cordiale urări de fericire și prosperitate oamenilor de știință, tuturor oamenilor muncii chinezi. După ce a arătat că oamenilor de știință români le sînt bine cunoscute realizările obținute de colegii lor din Republica Populară Chineză și se bucură din inimă de succesele pe care ei le-au dobîndit în domeniile matematicii, fizicii nucleare, energeticii, biologiei, medicinei și altor ramuri ale științelor, vorbitorul a evocat cîteva aspecte din

Ciu En-lai

(Urmare din pag. I)tător, am văzut înfățișarea prosperă a orașelor și satelor dv. între noi și conducătorii de partid și de stat ai României au avut loc convorbiri deschise și s-a făcut un schimb de păreri util asupra problemelor de interes comun, ceea ce a contribuit la cunoașterea noastră reciprocă. Mîine ne vom lua rămas bun de la dv. Vom duce cu noi, ca cel mai de preț dar poporului chinez, sentimente de sinceră prietenie ale poporului frate român față de poporul chinez. Urez încă o dată poporului român ca, sub conducerea Partidului Comunist Român, să înainteze mereu victorios pe calea socialismului. 
Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu

dezvoltarea vieții științifice românești. Apoi el a spus : împreună cu ceilalți oameni de știință, cu întregul popor român, am salutat cu satisfacție vizita dumneavoastră în România — manifestare vie a legăturilor de colaborare dintre popoarele și țările noastre, o nouă contribuție la întărirea prieteniei româno-chineze.în încheiere, vorbitorul a transmis oamenilor de știință, tuturor oamenilor muncii din China, un mesaj de prietenie, sincere urări de noi și mari succese în construcția socialistă.Un călduros salut din partea tineretului bucureștean a rostit Olimpia Munteanu, muncitoare la Fabrica de confecții și tricotaje din Capitală. Crescuți de partid în spiritul solidarității internaționaliste — a spus vorbitoarea ■— tinerii din Republica Socialistă România nutresc sentimente de prietenie și stimă față de tineretul Republicii Populare Chineze. Urmărim cu profundă simpatie aportul tineretului țării dumneavoastră, îndrumat și condus de Partidul Comunist Chinez, la înfăptuirea sarcinilor celui de-al III-lea plan cincinal, contribuția sa de seamă la întărirea patriei socialiste și făurirea viitorului ei luminos. Ea a transmis tineretului din Republica Populară Chineză sentimentele de prietenie, călduroase urări de fericire și prosperitate din partea tovarășelor ei de muncă.Primiți cu aplauze îndelungi și urale au luat apoi cuvîntul tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ciu En-lai.Cuvîntările au fost subliniate de asistență, în repetate rînduri, cu vii și puternice aplauze.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ciu En-lai și-au strîns călduros mîinile. (Agerpres)

Propun să ridicăm paharul pentru dezvoltarea și pe rnăi departe a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două partide, cele două țări și cele două popoare ale Chinei și României, pentru victoria măreței cauze a popoarelor lumii în lupta lor pentru pacea lumii, eliberare națională, democrație populară și socialism.In sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășului Chivu Stoica și a tovarășului Ion Gheorghe Maurer, în sănătatea celorlalți conducători de partid și de stat ai României, în sănătatea șefilor misiunilor diplomatice și a soțiilor lor, în sănătatea tuturor tovarășilor și prietenilor prezenți.

(Urmare din pag, I) 
cuvîntul de deschidere. Con
ferința noastră — a spus 
vorbitoarea — va analiză 
activitatea desfășurată de 
Consiliul Național al Feme
ilor, de comitetele și comisiile 
fismeilor în perioada care a 
trecut de la Conferința Na
țională din 1962 și pînă în 
prezent și va stabili sarcinile 
ce revin mișcării de femei în 
lumina hotăririlor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Sîntem pe deplin încredin
țate că delegatele participante 
la conferință — muncitoare, 
țărance, intelectuale, casnice — 
vor contribui la dezbaterea 
problemelor într-o atmosferă 
de lucru, de înalt spirit de 
răspundere și inițiativă, la 
stabilirea de măsuri care să 
ducă la ridicarea activității 
mișcării de femei la nivelul 
marilor sarcini puse de partid 
în fața întregului popor.

Permiteți-mi, dragi tovară
șe, ca în numele dv., să salut 
cu mare bucurie și recunoș
tință prezența la lucrările 
conferinței noastre a mem
brilor Comitetului Central, ai 
Comitetului Executiv și ai Se
cretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Aducem, de asemenea, salu
tul nostru membrilor Consi
liului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, tuturor con
ducătorilor organizațiilor de 
stat și obștești, activiștilor de 
partid care, răspunzînd invi
tației noastre, iau parte la 
lucrările conferinței. în conti
nuare, vorbitoarea a salutat cu 
căldură pe reprezentantele or
ganizațiilor feminine de peste 
hotare.

Au fost alese apoi prezidiul, 
alcătuit din 35 de persoane, și 
comisiile de lucru ale confe
rinței.

Conferința a aprobat în 
unanimitate următoarea or
dine de zi:

In timpul lucrărilor Sonferinjei Foto : AGERPRES

1. Raportul Consiliului Na
țional al Femeilor din Repu
blica Socialistă România cu 
privire la activitatea desfășu
rată de la ultima Conferință 
Națională și sarcinile ce revin 
mișcării de femei în lumina 
hotăririlor celui de al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român.2. I\.„portul comisiei de cen
zori.

3. Propuneri de îmbunătă
țire a normelor de organizare și funcționare a comitetelor și 
comisiilor femeilor.

4. Alegerea Consiliului Na
țional al Femeilor din Repu
blica Socialistă România și a 
comisiei de cenzori.

în aplauzele entuziaste ale 
întregii asistențe a luat cuvîn
tul secretarul general al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. Tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU a 
adus conferinței salutul Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliu

lui de Stat și al guvernului. 
Cuvîntarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată în repetate rînduri 
cu vii aplauze.

în continuare, tovarășa Su- 
zana Gâdea a prezentat rapor
tul la primul punct al ordinei 
de zi.

Raportul comisiei de cenzori 
a fost prezentat de tovarășa 
Natalia Cotoară. Au început 
apoi discuțiile la cele două 
rapoarte prezentate.

în ședința de dimineață, au 
luat cuvîntul tovarășele : Ma- 
ria Rădăvoi, președinta Comi
tetului regional al femeilor 
Bacău, Rada Chirculescu, 
muncitoare la Fabrica de con
fecții și tricotaje București, 
Gherghina Cojocaru, președin
ta cooperativei agricole de 
producție din comuna Cuza 
Vodă, regiunea București, 
dr. Constanța Gușiță, de la 
Inspecția de stat pentru igiena 
și protecția muncii din regiu
nea Suceava, Constanța Cion- 

tu, președinta Comitetului re
gional al femeilor Oltenia, 
Florica Andrei, judecător la 
Tribunalul Suprem, Maria 
Brănișteanu, președinta Comi
tetului orășenesc al femeilor 
din Petroșeni, Paraschiva Du
mitru, învățătoare, comuna 
Ungureni, regiunea Argeș.

După-amiază, lucrările con
ferinței s-au desfășurat în ur
mătoarele comisii: educația 
politică și cetățenească a fe
meilor ; contribuția mamelor 
la educarea copiilor; califi
carea și participarea femeilor 
în producție; participarea fe
meilor la activitatea de gospo
dărire a orașelor și satelor.

Lucrările conferinței conti
nuă.

★
Seara, participantele la con

ferință au asistat la un spec
tacol festiv prezentat pe sce
na Teatrului de vară din par
cul de cultură și odihnă He • 
răstrău.

(Agerpres)

Cuvîntul tovarășului 
Ciu En-lai

(Urmare din pag. I) curajos. Din vizita făcută la Muzeul de istorie a Partidului Comunist Român am cunoscut istoria poporului român, în special perioada după înființarea Partidului Comunist la începuturile secolului XX. Sub conducerea Partidului Comunist Român a fost înfăptuită insurecția armată din August 1944, care a răsturnat dominația sîngeroasă fascistă din România, creînd o bază politică solidă pentru construirea unei noi societăți. Poporul chinez este mîndru de tradițiile glorioase ale poporului român.în cursul vizitei noastre în țara dv. care a durat, pînă a- cum, șapte zile, delegația noastră s-a bucurat pretutindeni de o primire caldă. Tot timpul am trăit într-o mare a entuziasmului și prieteniei exprimate de poporul român față de delegația noastră. Pretutindeni unde am fost, în Capitală, în provincie, pe litoral, la sate, ne-am bucurat de o primire entuziastă din partea poporului român, oamenii umplînd străzile orașelor și satelor. Această primire plină de căldură ne-a lăsat o impresie de neuitat. La întoarcerea noastră în patrie vom transmite poporului chinez a- ceste sentimente de prietenie ale poporului român față de poporul chinez. Putem să vă asigurăm că poporul chinez nutrește aceleași sentimente de prietenie sinceră față de poporul român. Sîntem convinși că poporul chinez și poporul român, și în perioada revoluției, și în perioada construcției socialiste, și în greutăți și în bucurii, vor merge întoțdeauna umăr la umăr, împreună, înainte.în cursul vizitei am văzut 

fabricile dv., satele, cooperativele de producție agricolă, am văzut cu ochii noștri proprii realizările însemnate pe care le-ați obținut în construirea socialismului. Producția industrială crește într-un ritm rapid. Și agricultura se dezvoltă foarte bine. Aveți suficiente rezerve de cereale ; și în domeniul tehnicii și științei ați realizat succese remarcabile. Am văzut și sîntem convinși că în domeniile industrial, a- gricol și tehnico-științific sînt la dv. multe lucruri care merită să fie studiate și vizitate de către noi. Sîntem convinși că, sub conducerea Partidului Comunist Român, harnicul popor român va obține noi și mai mari succese în îndeplinirea noului plan cincinal și vă urăm cu căldură să le realizați.Mîine vom părăsi Bucureștiul. în ajunul plecării noastre, avem acest prilej să ne întîlnim cu reprezentanții oamenilor muncii din București. Ne simțim onorați și aș vrea să folosesc acest prilej pentru a vă invita, cu asentimentul conducerii partidului și guvernului dv., să trimiteți și dumneavoastră delegații, indiferent din ce domeniu, industrial, agricol, cultural, tehnico-științific, care să viziteze țara noastră. Salutăm cu multă căldură și așteptăm ca schimburile prietenești dintre poporul chinez și poporul român să se intensifice pe zi ce trece.Să trăiască în veci prietenia de nezdruncinat dintre poporul chinez și poporul român ! Trăiască marele și gloriosul popor român ! Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască Republica Socialistă România ! Trăiască marxism-leni- nismul !

(Urmare din pag. I)lor noastre prietenești și am exprimat dorința reciprocă de a dezvolta în continuare contactele pe liniile de partid și de stat, relațiile economice, politice, cultural-științifice, pe linia organizațiilor obștești — ceea ce va contribui la întărirea prieteniei și colaborării tovărășești româno-chineze. Convorbirile pe care le-am avut, schimbul de păreri asupra unui cerc larg de probleme, privind relațiile dintre partidele și țările noastre, viața internațională contemporană, au arătat încă o dată utilitatea unor astfel de întîl- niri între conducătorii de partid și de stat, desfășurate în spirit de stimă și respect reciproc, pentru promovarea colaborării, bunei înțelegeri și prieteniei. Sîntem bucuroși, stimați oaspeți, că ați avut prilejul să vizitați țara, să vă întîlniți cu oameni ai muncii de la orașe și sate, să cunoașteți nemijlocit preocupările noastre actuale, activitatea pe care o desfășoară întregul popor pentru propășirea României socialiste. A- ceste întîlniri au prilejuit tot
încheierea convorbirilor oficiale 

intre delegațiile de partid și guvernamentale

română și chineză
(Urmare din pag. I)de secție la C.C al P.C.R., Dumitru Lazăr, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef-adjunct de secție la C.C. al P. C. R., G.eorge Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Din partea chineză, la con

atîtea manifestări ale s*n- timentelor de caldă prietenie, care animă cele două popoare ale noastre.Exprimînd încă o dată prețuirea deosebită pe care poporul nostru o acordă poporului chinez, muncii și eforturilor sale, rezultatelor remarcabile obținute, sub conducerea încercată a Partidului Comunist Chinez, în toate domeniile de activitate, doresc să urez din toată inima poporului frate chinez, Chinei populare, noi și mari succese în opera de construire a socialismului, în ridicarea bunăstării materiale și culturale a poporului.Ridic paharul pentru aceste succese, pentru fericirea și prosperitatea Chinei populare, pentru Partidul Comunist Chinez, pentru Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Mao Tze-dun, pentru prietenia trainică și colaborarea frățească dintre popoarele chinez și român pentru pacea în întreaga lume. în sănătatea dv., dragă tovarășe Ciu En-lai, a tuturor tovarășilor din delegația de partid și de stat, în sănătatea tuturor celor prezenți la această recepție.

vorbiri a participat Iu Tzan, directorul direcției Uniunii Sovietice și țărilor din Europa de est din Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.



Vizita in Republica Socialistă România, 
a Excelenței Sale, generalul Ne Win, 
președintele Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane
(Urmare din pag. I)In timpul luptei revoluțio

nare pentru independența Bir- maniei, Ne Win a plecat în secret în străinătate, unde a urmat un curs intens de instrucție militară. Apoi, împreună cu Aung San și alți pa- trioți birmani, Ne Win a luat parte activă la lupta armată a poporului birmanez, care a culminat prin declanșarea, în martie 1945, a răscoalei armate antijaponeze pe scară națională.în urma reorganizării forțelor patriotice birmane în armata regulată, Ne Win îndeplinește importante funcții de comandă în cadrul armatei, fiind avansat la gradul de general de brigadă în 1947.După proclamarea independenței țării (4 ianuarie 1948), Ne Win este înaintat la gradul de general maior, iar în 1949 este numit șef al Statului Major al Armatei cu gradul de general-Iocotenent. în același an preia conducerea Ministerului de Interne și al Apărării, devenind, totodată, viceprim- ministru, post din care demisionează în 1950.în 1956, Ne Win este avansat la gradul de general colonel și numit comandant suprem al forțelor armate terestre, navale și aeriene ale U- niunii Birmane.în perioada octombrie 1958- aprilie 1960, generalul Ne Win a îndeplinit funcția de prim- ministru și ministru al apărării, fiind concomitent corn dant suprem al forțelor armate.Din martie 1962, generalul Ne Win este președintele Consiliului Revoluționar și al Consiliului de Miniștri al Uniunii Birmane.
Primirea de către tovarășul 

Alexandru Orăghici a tovarășului 
Evremond Gene, secretar general 

al P. C. din Guadelupaîn zilele de 22 și 23 iunie, tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit pe tovarășul Evremond Gene, secretar general al Partidului Comunist din Guadelupa, care a făcut o Vizită în țara noastră. Au fost de față tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., și Andrei Ștefan, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Schimbul de informații cu privire la activitatea celor două partide, care a avut loc

Generalul Ne Win este președintele Comitetului Central de Organizare al „Partidului Programul Socialist al Birma- niei“.în anii care au urmat, sub conducerea Consiliului Revoluționar au fost adoptate o serie de măsuri menite să întărească independența economică a Biț-maniei.Legăturile dintre România și Uniunea Birmană, statornicite în anii postbelici, au cunoscut o evoluție ascendentă. Relați- SS diplomatice între cele două ri au fost stabilite în 1956, ia nivel de legație. De comun acord, cele două guverne au hotărît în 1962 ridicarea reprezentanțelor lor diplomatice la rang de ambasadă.Vizitele reciproce care au a- vut loc între conducătorii de stat români și birmani au contribuit la promovarea prieteniei și colaborării între cele două țări și popoare. In ultimii ani, cooperarea româno- birmană s-a intensificat, în special în domeniul economic. Specialiștii români în domeniul petrolier, alături de specialiștii birmani, își aduc a- portul la dezvoltarea industriei petroliere a Birmaniei.Vizita în Republica Socialistă România a Excelenței Sale, generalul Ne Win, președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, va aduce o contribuție de seamă la întărirea relațiilor prietenești și la dezvoltarea colaborării între România și Birmania, în interesul popoarelor român și birman, al păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.Cu prilejul vizitei în România, tineretul nostru, alături de întregul popor român, urează înaltului oaspete bun sosit.

cu acest prilej, s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
★Joi după-amiază a părăsit Capitala tovarășul Evremond Gene, secretar general al Partidului Comunist din Guadelupa, care a făcut o vizită în țara noastră.La aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Ambasadorul român la Viena 

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

VIENA 23 — Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite: La 23 iunie, președintele Republicii Austria, Franz Jonas, l-a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România, Gheorghe Pele, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis un salut cordial președintelui Austriei din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica. Președintele Republicii Austria, Franz Jonas. a transmis la
Marșul 

populației 
de culoare

rîndul său un salut cordial președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.în fața Palatului Hofburg, o companie militară a dat onorul, fanfara intonînd imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Austria.La ceremonie au participat din partea austriacă dr. Lujo Toncic, ministrul afacerilor externe, dr. Karl Trescher, directorul cabinetului președintelui republicii, dr. Wilhelm Korab, șeful cancelariei prezidențiale, lt. col. Raimund Trux, șeful casei militare, precum și alți funcționari superiori de la președinție.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Austria a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Republicii Socialiste România.

UNIUNEA BIRMANĂ. — Ima

gine a vestitei pagode de aur 
de la Rangoon, capitala tării

Vizita președintelui

de Gaulle in U. R.S. S.
Locuitorii Nov o sibirs Icului, au 

făcut o primire festivă pre
ședintelui Franței, Charles de 
Gaulle, care a sosit joi în 
acest oraș. Generalul de Gaulle și Nikolai Podgornîi, care îl 
însoțește în călătoria prin 
Uniunea Sovietică, au fost 
salutați pe aeroport de condu
cătorii orașului și regiunii, de 
reprezentanți ai vieții publice, 
de numeroși locuitori.

Adresîndu-se președintelui 
Franței, Alexei Zverev, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sovietului regiunii Novosi-

Deschiderea 
Tîrgului 

internațional 
de la 

Copenhaga
Joi s-a deschis la COpenha 

ga cea de-a Vl-a ediție a Tir- 
gului internațional de produse 
alimentare A.I.D.A. (Asociația 
internațională pentru desiace- 
rea produselor alimentare) la 
care participă și Republica So
cialistă România cu o expozi
ție. tn cadrul expoziției sint 
prezentate sortimente variate 
de conserve de carne, fructe și 
legume, brinzeturi, vinuri și 
alte ’ produse alimentare.

După deschiderea oficială, 
care a avut loc in prezența, re
gelui Frederilr. al IX-lea, a re-' 
ginei Ingrid a Danemarcei, a 
primului ' ministru, Jens Otto' 
Krag, și a altor membri ai guver
nului danez, au fost vizitate 
expozițiile țărilor participante. 
La intrarea in expoziția Repu
blicii Socialiste România, regele 
Frederik al IX-lea, primul mi
nistru, Jens Otto Krag, și alte 
persoane oficiale, au fost in- 
timpinați de Constantin Băbea- 
nu, însărcinatul cu afaceri ad
iate rim al Republicii Socialiste 
România in Danemarca, Roma- 
lus Munteanu, șeful agenției 
economice române la Copenha
ga și Viorel Rada, directorul 
expoziției Republicii Socialiste 
România la Tirgul Internațional 
de la Copenhaga.

Din primele ore un numeros 
public a vizitat expoziția noas
tră, admirind originalitatea pre
zentării și varietatea mărfurilor 
expuse.

birsk, a arătat că siberienii 
acordă o înaltă prețuire pa
triotismului poporului f rancez, 
contribuției lui la cauza, vic
toriei țărilor coaliției antihitle
riste în cel de-al doilea război 
mondial, la cauza păcii în pe
rioada postbelică.

In cuvîntarea rostită pe 
aeroport, Charles de Gaulle a 
declarat că Siberia atrage 
atenția francezilor pentru efor
turile gigantice care se depun 
pentru valorificarea acestei 
regiuni, pentru a-i aduce pro
gres și bunăstare.

Miercuri se anunța la Paris că a început retragerea personalului francez din comandamentele N.A.T.O. din Franța, cifrat la peste 1700 militari. Surse N.A.T.O. au precizat că la 1 iulie, termen la care Franța va fi automat retrasă din toate unitățile strategice și de instrucție ale comandamentelor integrate ale N.A.T.O., ofițerii francezi își vor îijceta activitatea în cadrul S.H.A.P.E. (cartierul general suprem al forțelor aliate din Europa).Pas cu pas, Parisul își traduce în fapt voința Iui politică : neadmiterea niciunui element de integrare militară care ar putea duce Ia lezarea sau limitarea suveranității depline. Aceeași voință politică a fost reafirmată marți și în dezbaterile din Consiliul permanent al N.A.T.O. în legătură cu problema rolului trupelor franceze din Germania occidentală după retragerea acestora, la 1 iulie, din comandamentele integrate N.A.T.O. Ambasadorul francez Leusse a făcut o declarație în care a arătat că rolul trupelor franceze din R.F.G. constituie o problemă de ordin militar, care trebuie negociată între comandamentele militare ; se reia prin aceasta poziția exprimată de Franța în fața Consiliului ministerial al N.A.T.O., după care această problemă nu e de competența consiliului permanent. „Francezii — remarca publicația vest-germană DIE WELTWOCHE — nu doresc să lase „reintegrate“ pe ușa de serviciu nici trupele lor terestre staționate în Republica Federală, nici escadrilele lor de avioane de luptă din R.F.G. Aceasta pentru că printr-o astfel de situație politica independentă franceză ar fi lezată. Contactele tehnice propuse de francezi constituie tocmai o eschivare de la ipostaza de a pune în vreun fel forțe franceze sub un alt comandament decît cel francez“.Fermitatea cu care Parisul își continuă acțiunea de degajare din sistemul militar integrat al N.A.T.O. subliniază puternic caracterul vetust și anacronic al rîn- duielilor existente în acest bloc militar creat cu 17 ani în urmă, în alte condiții internaționale.Unul din teoreticienii de frunte al vieții politice a- mericane Henry Kissinger scria, referindu-se la politica S.U.A. în Europa occidentală: „Influența noastră, insuficient de puternică pentru a forța deciziile pe care le dorim, este destul de puternică pentru a bloca planurile pe care le dezaprobăm“. în fapt, Washingtonul n-a izbutit să „blocheze" acțiunea Franței. Eforturile diplomației americane de a înjgheba un „front comun" al celorlalte 14 țări membre ale N.A.T.O. — opus Franței și acțiunilor sale de dezangajare — nu au dus pînă acum Ia un rezultat. Dimpotrivă, își fac loc în rîndul unor țări vest-europene tendințe realiste în sensul aprecierii pericolelor pe care N.A.T.O., ca instrument al dominației, al strategiei americane, le comportă pentru interesele lor naționale. Țările vest- europene simt cu tot mai multă acuitate că adeziunea Ia N.A.T.O. lezează independența și suveranitatea lor națională, constituie o piedică serioasă în elaborarea unei politici externe conforme intereselor și aspirațiilor popoarelor respective. „încet dar sigur, ideile franceze sint recunoscute ca fiind realiste chiar de foarte mulți vest-europeni care pînă acum le criticau“ •— constată cu vădită amărăciune publicistul american Bochgrave după o călătorie îndelungată de documentare prin Europa. Explicația acestui proces trebuie căutată în convingerea mereu mai accentuată a opiniei publice, a unor cercuri influente și chiar a unor cercuri guvernamentale vest-europene, că blocurile militare de tipul N.A.T.O. nu slujesc intereselor securității popoarelor europene și operei de destindere în relațiile est-vest, constituind o frînă în realizarea unor pași eficienți spre instaurarea unei păci trainice.
EM. RUCÄR

Cu planul semestrial îndeplinit
Uzina de alumină din Ora

dea, Fabrica „Azbociment" și 
Fabrica chimică „Sinteza" 
și-au realizat sarcinile planu
lui semestrial. Cele 38 500 tone 
alumină, cit prevedea planul 
producției globale pe primul 
semestru, au fost realizate pînă 
astăzi. Secțiile calcinare și mă
cinare și-au depășit deja ca
pacitatea de producție proiec
tată. De asemenea, Ia fabricile 
„Sinteza" și „Azbociment" 
s-au obținut economii peste 
plan in valoare de 1 405 000 lei 
și beneficii care însumează 
2660 000 lei peste plan.

C. BEJAN

• Prima mare unitate in
dustrială din regiunea OLTE
NIA, care anunță realizarea 
planului semestrial, este în
treprinderea de foraj Craîova. 
Ultimii metri de foraj prevă- 
zuți tn planul pe șase luni au 
fost realizați cu o săptămînă 
Înainte de termen. In acest 
an, sondorii craioveni au spo

încă o linie tehnologică de șamotă

La fabrica de produse refractare de la Alba Iulia a început să producă cea de-a doua linie tehnologică de șamotă refractară silico-alumi- noasă. Aici se obține șamotă înnobilată de calitate superioară cu un conținut de 45 la sută oxid de aluminiu. Acest produs va servi, în cea mai mare parte, la producerea de materiale refractare cu rezistență mare, necesare lucrărilor de zidărie interioară a utiTeleviziune
Vineri 24 iunie 196619.00 — Telejurnalul deseară. 19.15 — Pentru copii și tineret: Sport la microscop : fotbal. Procesul golurilor celebre. 20.00 — Săptămînă. 21.00 Avanpremieră. 21.15 — Tele- glob — emisiune de călătorii geografice : Expediție pe Ama- 

rit viteza de foraj eu 17,5 la 
sută, obținind viteze record 
de foraj la sondele 536 și 73.

• Lucrătorii fabricii de a- 
glomerare nr. 1, de la combi
natul din HUNEDOARA, care 
au îndeplinit cu 10 zile mai 
devreme planul semestrial de 
producție, au prelucrat și li
vrat in plus de la începutul 
anului o cantitate de minereu 
de fier, din care se pot ela
bora peste 15 000 tone de fon
tă. In același timp, colectivul 
fabricii a înscris in agenda 
realizărilor și un alt important 
succes : peste 3 100 000 lei eco
nomii suplimentare Ia prețul 
de cost.

• Feroviarii Depoului de lo
comotive PITEȘTI au trans
portat pină acum 1400 000 
tone mărfuri peste prevederile 
planului semestrial. Acest re
zultat se datorește extinderii 
metodei de remorcare a tre
nurilor cu supratonaj.

(Agerpres)

lajelor și agregatelor siderurgice de la Hunedoara și de la alte întreprinderi de acest fel din țară.în prezent se lucrează intens la terminarea celui de-al doilea cuptor de ardere a produselor refractare și se montează o presă modernă, prima de acest fel fabricată în țara noastră, avînd o forță de presare de 1200 tone.(Agerpres)
zoane. 21.40 — Atlas folcloric: Delta Dunării și podișul dobrogean. Prezintă compozitorul Gheorghe Deriețeanu. 22.20 — Dicționar de personaje: Litera A. 23.00 — Telejurnalul de noapte. 23.10 — Buletinul meteorologic.

din Mississippi
Liderii mișcării integrațio- niste din S.U.A., participanți la „Marșul împotriva fricii“ spre Jackson — capitala statului Mississippi — au hotărît să trimită o parte din partici- panții la marș la Philadelphia, ca urmare a provocărilor de miercuri la care s-au dedat rasiștii cu prilejul mitingului organizat în memoria celor trei militanți integraționiști, uciși aici în urmă cu doi ani. Ceilalți participanți la marș, care se află la Benton (Mississippi), vor continua marșul spre orașul Tougalou, unde sînt așteptați să sosească sîm- bătă pentru a participa la o mare întrunire a luptătorilor pentru drepturile civile din localitate. Orașul Philadelphia cunoaște o puternică tensiune după incidentele de miercuri. Spre acest oraș se îndreaptă și alți lideri integraționiști hotărîți să organizeze lupta populației de culoare pentru a determina autoritățile locale să ia măsuri pentru a pune capăt practicilor rasiale. Unul din colaboratorii apropiați ai lui Martin Luther King — liderul populației de culoare din S.U.A. — a anunțat, potrivit agenției U.P.I., că i s-a cerut președintelui Johnson să ordone măsuri de protecție a particîpanților la marșul spre Jackson.

Congresul P.C. din S.U.A.
NEW YORK 23 (Agerpres). La New Yprk s-au deschis miercuri seara lucrările celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului Comunist dinS.U.A., la care participă 300 de delegați și numeroși invitați reprezentînd diferite organizații democratice. Ca urmare a refuzului Departamentului de Stat de a acorda vize de intrare reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din alte țări, aceștia nu au avut posibilitatea să asiste la lucrările Congresului.Raportul de activitate al P. C. din S.U.A. a fost prezentat de Gus Hali, secretar general al Partidului Comunist.

REPUBLICA SUD-AFRICANĂ. — Demonstrație a populației de culoare din R.S.A. împotriva 
politicii de apartheid promovată de guvernul de la Pretoria

EL a arătat că P.C. din S.U.A., urmînd o linie politică și o tactică adecvată, a ieșit din izolarea politică și a devenit un factor important în cadrul mișcărilor și curentelor de masă de stingă. Vorbitorul a spus în continuare că agresiunea S.U.A. împotriva poporului vietnamez epuizează mari resurse și macină valorile morale ale societății americane. El a chemat poporul american să lupte împotriva acestui război, pentru retragerea trupelor americane de pe pămîntul Vietnamului, pentru ca poporul vietnamez să obțină dreptul de a-și rezolva singur problemele interne. 

• GENERALUL Ne Win, pre
ședintele Consiliului revoluționar 
al Uniunii Birmane, împreună cu 
A. Novotny, președintele R. S. 
Cehoslovace, au vizitat joi regiu
nea Cehia de vest.

Cei doi conducători de stat au 
fost însoțiți de Krajcir, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ceho
slovace, V. David, ministrul afa
cerilor externe, și de alte persona
lități. Au. fost vizitate uzinele „V.I. 
Lenin" (Skoda) din Plezen, Repre
zentanții Comitetului regional de

partid și Comitetului national re
gional au ofetit un prînz în cinstea 
oaspeților.

După-amiază, generalul Ne Win 
și persoanele care l-au Insolit, s-au 
înapoiat la Praga. A. Novotny, 
președintele R. S. Cehoslovace, a 
oferit seara o recepție in cinstea 
generalului Ne Win.Patriarhul Justinian, care se află în Marea Britanie la invitația arhiepiscopului de Canterburry, . dr. Michael Ramsey, a făcut miercuri o vizită la Camera Lorzilor, iar la prînz, însoțit de arhiepiscopul de Canterburry a fost primit de regina Elisabeta a Il-a, la Palatul Buckingham.în cursul zilei de joi, patriarhul Justinian a fost însoțit de arhiepiscopul de Can- terburry într-o vizită la mînăstirea benedictină, Nash- 

dom, precum și la castelul Windsor. După-amiază, patriarhul împreună cu arhiepiscopul de Canterburry au fost primiți dp Sir Lionel Denny, lordul primar al Londrei, care a oferit apoi un dineu în cinstea oaspeților. Seara, la invitația lordului primar, patriarhul Justinian a inaugurat sistemul exterior de iluminație nocturnă la Catedrala Șf. Paul.
• Agenția B.T.A. informează că 

Todor Jivkov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
a primit miercuri pe membrii dele
gației guvernamentale australiene 
condusă de John Mc Ewen, vice
președinte al guvernului, ministrul 
industriei și comerțului, care se 
află în vizită în această tară. In 
cursul întrevederii, Ia care a fost 
de fată Stanko Todorov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri

Greva 
marinarilor 

britaniciJoi dimineața a avut loc o reuniune a Comitetului executiv al Uniunii sindicatelor marinarilor britanici, la care a participat și secretarul general al Congresului sindicatelor britanice (T.U.C.), George Woodcock. (Acesta din urmă a avut în prealabil o convorbire cu primul ministru, Ha- rold Wilson, și cu ministrul muncii, Ray Gpnter). în cadrul discuțiilor, Comitetul executiv a hotărît ca membrii Comitetului de negocieri al Uniunii sindicatelor marinarilor să aibă o nouă întrevedere cu reprezentanții armatorilor, în vederea găsirii unei soluții pentru satisfacerea revendicărilor marinarilor, aflați în grevă de 40 de zile.Joi, compania maritimă „Townsend Ferries", care asigură legătura între Dover și continent, pe Canalul Mînecii, a semnat un acord cu Uniunea sindicatelor marinarilor din flota comercială, urmînd să satisfacă cererile greviștilor. Această societate nu face parte din federația armatorilor, dar hotărîrea sa a făcut o breșă în frontul armatorilor. în urma acordului urmează ca marinarii de la „Townsend“ să-și reia lucrul sîmbătă.
al R. P. Bulgaria și alte persoane 
oficiale, s-a subliniat faptul că în
tărirea legăturilor comerciale din
tre Bulgaria și Australia va con
tribui la dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor dintre cele două țări.

• AGENȚIA TASS anunță că în 
perioada 0—22 iunie, la Moscova 
au avut loc convorbiri între o de
legație sovietică și o delegație ita
liană, referitoare la realizarea a- 
cordului cu privire la schimbul de 
mărfuri pe anii 1966—1969.

A avut loc un schimb de păreri 
cu privire la măsurile suplimenta
re a căror înfăptuire poale con
tribui la dezvoltarea continuă a 
comerțului dintre cele două țări.

A foit sefhnat, de ademenea, 
protocolul la acordul sovieto-ita- 
lian cu privire la livrările reci
proce suplimentare de mărfuti pe 
anul 1966.
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