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cooperatoare, 
și învăță- 

scriitoare 
pe tărîm 
reprezen-

In marea sală a Palatului 
Republicii din Capitală s-au 
deschis joi dimineața, într-o 
atmosferă de puternică însu
flețire, lucrările Conferinței Na
ționale a Femeilor.

La lucrări participă peste 
3 000 de delegate și invitate 
din toate regiunile tării — 
muncitoare, inginere și tehni- 
ciene, țărance
medici, profesoare 
toare, cercetătoare, 
și artiste, activiste 
obștesc, gospodine,
tind milioanele de femei, care, 
prin energia, priceperea și spi
ritul lor gospodăresc, constituie 

70 importantă forță socială, un 
factor de seamă în lupta pen
tru construirea socialismului 
în patria noastră.

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

Iau parte, de asemenea, invi
tate reprezentînd organizații ie-

minine din 33 de țări, precum 
și din partea Federației Demo
crate Internaționale a Femei
lor, Federației Internaționale a 
Femeilor de Carieră Juridică 
și a Conîerinței Femeilor afri
cane.

Cu îndelungi și puternice a- 
plauze sint întîmpinați, la so
sirea în sală, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Birlădeanu, 
Emil Bodnăraș, Alexandru Dră- 
ghici, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Radulescu. Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, membri supleanți ai 
Comitetului Executiv și secre
tari ai C.C. al P.C.R., vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniș
tri și ai Consiliului de Stat, 
care iau Ioc in loja din dreap
ta a prezidiului.

Din împuternicirea Consiliu
lui Național al Femeilor, tova
rășa Suzana Gâdea, președin-

(Continuare in pag. 3-a)

CUVIHTAREA TOVARĂȘULUI 
ESCUNICOLAE CEAUȘ

Stimate tovarășe delegate și in
vitate.

Conferința Națională a Femeilor 
are Ioc la începutul unei noi etape 
pe drumul României spre progres 
și prosperitate. întregul popor este 
angajat, cu nestăvilit elan patrio
tic, în munca pentru înfăptuirea 
programului elaborat de Congresul 
al IX-lea al partidului, pentru ridi
carea 
perei 
lui. 
feră

împrejurare con- 
însemnătate deosebită 

dumneavoastră, che-

pe o treaptă superioară a o- 
de construcție a socialismu- 
Această
o

conferinței 
mată să generalizeze experiența 
dobîndită de comitetele șl comi
siile de femei din țara noastră, să 
indice căile de sporire a participă
rii femeilor Ia dezvoltarea și înflo
rirea orinduirii noastre socialiste. 

Permiteți-mi ca în numele Comi
tetului Central al Partidului Co-

MITINGUL PRIETEI
ROMÂNO-CHINEZE

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Ciu En-lai,
Dragi oaspeți.
Dragi tovarăși și tovarășe.
Timp de cîteva zile, delegația de 

partid și guvernamentală a Repu
blicii 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 
î. mai au de petrecut în țara noas
tră, să se simtă cît mai bine în 
mijlocul poporului nostru.

Poporul român cunoaște lupta e- 
roică desfășurată de poporul chinez, 
sub conducerea Partidului Comu
nist, pentru răsturnarea vechiului 
regim reacționar, pentru înfrîngerea

Cuvîntul tovarășului 
Ciu En-lai

tovarășe Chivu Stoica, 
tovarășe Ion Gheorghe

tovarăși și prieteni,

Dragă tovarășe prim-secretar al 
Comitetului orășenesc din Capitală, 

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Dragă 
Dragă 

Maurer,
Dragi
Noi, delegafia de partid și gu

vernamentală a Chinei, sîntem foar
te bucuroși că avem acest prilej 
să ne întîlnim cu reprezentanții oa
menilor muncii din Capitala Repu
blicii Socialiste România. Aș dori 
ca, în numele întregului popor chi
nez, al Partidului Comunist Chinez, 
al guvernului Republicii Populare 
Chineze, să vă exprim dumneavoas
tră și prin dumneavoastră, oameni
lor muncii din Capitala Republicii

Marea Sală a Palatului Republi
cii Socialiste România a găzduit, 
joi, după-amiază, mitingul prieteniei 
româno-chineze, organizat cu pri
lejul vizitei în țara noastră a to
varășului Ciu En-lai, vicepreședinte 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, în 
fruntea delegației de partid și gu
vernamentale chineze.

Sala are un aspect sărbătoresc. 
Pe fundalul scenei, alături de fal
durile drapelelor de stat ale celor 
două țări, stă înscrisă, în limbile 
română și chineză, urarea : „Trăias
că prietenia frățească dintre popoa
rele român și chinez I".

Asistența primește cu puternice 
aplauze sosirea în sală a delegației 
de partid și guvernamentale chineze 
in frunte cu tovarășul Ciu En-lai și 
a conducătorilor de partid și de stat 
români în frunte cu tovarășul Ni-

munist Român, al Consiliului de 
Stat și al Guvernului, să adresez 
un salut călduros Conferinței Na
ționale a Femeilor, tuturor femei
lor din Republica Socialistă Româ
nia, să vă urez succes deplin în 
desfășurarea lucrărilor Conferinței. 
(Aplauze).

De-a lungul timpurilor, femeile 
din țara noastră au luat parte ac
tivă la lupta pentru eliberarea so
cială și națională, pentru drepturi 
și libertăți democratice, pentru o 
viață mai bună. Din rindurile fe
meilor s-au afirmat figuri luminoa
se de luptătoare neînfricate pentru 
cauza progresului, proeminente 
personalități culturale, militante a- 
nimate de patriotism înflăcărat, ca
re și-au consacrat energia, pute
rea de muncă propășirii României.

In marile bătălii revoluționare 
purtate de clasa muncitoare con
dusă de partidul nostru comunist, 
in lupta maselor pentru răsturna
rea vechii orinduiri și instaurarea 
puterii populare, pentru construirea 
socialismului, femeile au dat nu
meroase exemple de devotament, 
de eroism și spirit de abnegație.

Orînduîrea socialistă a adus 
schimbări radicale in situația le- 
meilor din țara noastră; ele se 
bucură azi de drepturi depline, gă
sesc condiții pentru dezvoltarea și 
afirmarea nestînjenită a capacități
lor și aptitudinilor, pot ocupa în 
societate un loc corespunzător mun
cii și pregătirii lor. Nu există do
meniu important al vieții politice 
și sociale in care femeile să nu 
fie prezente, unde să nu se mani
feste, prin energia, priceperea și 
spiritul lor gospodăresc, ca un în
semnat factor de progres, 
du-și contribuția la mersul 
al construcției socialiste, 
plauze).

Femeile muncesc alături
bați în industrie, în agricultură, în 
transporturi, în toate sectoarele 
producției de bunuri materiale, par
ticipă la activitatea științifică și 
culturală, la formarea și educarea 
tinerei generații, la ocrotirea sănă
tății publice. Ia munca de înflorire

Comunist 
politică conducă- 
noastre — aflîn- 
calitate, in prl- 

luptei pentru în
de construire a

(Continuare in pag. 2-a) (Continuare în pag. 2-a) (Continuare în pag. 2-a)

încheierea convorbirilor oficiale
intre delegațiile de partid

și guvernamentale română și chineză
Joi la amiază, la Comitetul Cen

tral al Partidului Comunist Român, 
s-au încheiat convorbirile oficiale 
între delegațiile de partid și guver
namentale română și chineză.

Din delegația română au făcut 
parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Emil 
Bodnăraș. membru al Comitetulm 
Executiv, a! Prezidiului Permanent 
■1 CC. al P.C.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi-

tetului Executiv, secretar al C.C. ai 
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., 
sadorul Republicii Socialiste 
nia la Pekin.

Din delegația chineză au 
parte tovarășii Ciu En-lai, 
președinte al Comitetului 1 
al Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al Repu
blicii 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 Repu
blicii Populare Chineze la București.

amba- 
Româ-

făcut
, vice-
Central

Din partea română, la convorbiri 
au participat Andrei Păcuraru, mem
bru al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., Du
mitru Lazăr, membru supleant al 
C.C. al P.C R., șef-adjunct de secție 
la C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Din partea chineză, la convor
biri a participat Iu Tzan, directorul 
Direcției Uniunii Sovietice și țări
lor din Europa de est din Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

aducîn- 
inainte 

(Vii a-

de băr-

a orașelor și satelor, într-un cu- 
vînt. Ia efortul general îndreptat 
spre sporirea bunăstării, spre ridi
carea nivelului de civilizație al po
porului român. (Aplauze). Este sem
nificativ faptul că în economia na
țională lucrează peste un milion de 
femei salariate; aproape trei sute 
de mii de femei sînt ingineri și teh
nicieni, aproape patruzeci de mii 
de femei sînt în conducerea coope
rativelor agricole de producție, zeci 
de mii sînt deputate în sfaturile 
populare sau dețin posturi de răs
pundere în aparatul de partid și 
de stat, in organizațiile de masă și 
obștești.

Consider demn de subliniat fap
tul că peste 340 000 de femei sînt 
membre ale Partidului 
Român — forța 
toare a societății 
du-se în această 
mele rinduri ale 
făptuirea politicii
socialismului. (Aplauze îndelungi).

Manifestarea largă a capacității 
milioanelor de femei din țara noas
tră în sfera activității materiale și 
spirituale, in conducerea treburilor 
politice este o expresie a superio
rității democrației noastre' socia
liste în plină dezvoltare.

In toate marile victorii dobîndite 
de poporul român sub conducerea 
partidului în anii construcției so
cialiste, în toate transformările re
voluționare înfăptuite, după elibe
rare, în viața economică, socială 
și politică a României se aîlă cris
talizată și munca harnică și entu
ziastă a femeilor, talentul și price
perea lor, dragostea de patrie, de
votamentul lor pentru cauza socia
lismului. (Aplauze puternice).

Partidul dă o înaltă prețuire ro
lului jucat de femei în asigurarea 
progresului țării, contribuției lor la 
înflorirea națiunii noastre socialis
te. Pentru activitatea nobilă închi
nată fericirii patriei, pentru suc
cesele obținute, felicit din inimă, 

numele conducerii de partid și 
stat, muncitoarele, țărăncile, wi

(Continuare In pag. 3-a)
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MITINGUL PRIETENIEI 
ROMÂNO-CHINEZE
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CUI EN-LAI
Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. l-a)

■oniaației imperialismului, pentru 
hssLaararea puterii populare. Lupta 
de peste 20 de ani, în care se în
sene Marele Marș desfășurat sub 
cwadmcerea comuniștilor, a fost ur
măriți permanent cu viu interes și 
s-a kmcnrat de simpatia și solidari
tatea comuniștilor, revoluționarilor, 
a tațater oamenilor înaintați din Ro-

Ne tini cunoscute strălucitele tea- 
Ezâri dobîndite de poporul chinez, 
ia anii de după cucerirea puterii 
pefitke, și proclamarea Republicii 
■epatare Chineze, în dezvoltarea in- 
dfctitei, agriculturii, a științei, teh- 

la ridicarea nivelului de trai, 
Mr-un Cuvint, rezultatele mărețe pe 
Cwe poporul chinez le-a obținut in 
CDmsbtrirea societății socialiste.

Victoria revoluției chineze, ca și 
■accesele obținute în construcția 

socialistă, sînt o mare contribuție 
la întărirea forței socialismului in 
lume, a cauzei picii și progresului. 
Poporul român se bucuri din inimă 
de marile succese pe care le-a 0b 
ținut poporul chinez.

Vizita pe care ați ilcut-o in țara 
noastră, tovarișe CIU En-lai, întil- 
nirile cu oamenii muncii de la o- 
rașe și sate, cu muncitorii, țăranii, 
intelectualii v-au putut da o ima
gine despre munca poporului ro
mân și despre rezultatele pe care 
el le-a obținut sub conducerea 
Partidului Comunist in construcția 
societății socialiste.

In decursul anilor, intre partide
le șl țările noastre, intre poporul 
român și poporul chinez s-au sta
tornicit relații frățești de colabora
re. Aceste relații se bazează pe 
idealul comun al construirii socia
lismului, pe respectul reciproc, pe 
neamestecul in treburile interne, 

pe egalitatea in drepturi și inter
naționalismul socialist.

Vizita pe care ați făcut-o in 
România, intilnirile șl convorbirile 
pe care le-am avut, contactele cu 
oamenii muncii vor contribui fără 
îndoială lâ dezvoltarea continuă a 
prieteniei dintre popoarele, parti
dele și țările noastre, in interesul 
mersului înainte al socialismului in 
țările noastre, al Cauzei socialismu
lui și păcii in lume.

Intorcîndu-vă acasă, vă rog să 
transmiteți poporului frate chinez, 
partidului comuniștilor, sentimente
le frățești de solidaritate ale po
porului român și ale comuniștilor 
români și urări de noi succese iu 
munca pentru construcția societății 
socialiste, pentru bunăstarea și feri
cirea poporului chinez.

Trăiască prietenia dintre poporul 
român și poporul chinez, dintre 
partidele noastre frățești I

Vicepreședintele Comitetului
Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze, Citi 
En-lai, care face o vizită priete
nească in țara noastră în fruntea 
unei delegații de partid șl guverna
mentale chineze, a oferit joi seara o 
recepție in saloanele Consiliului de 
Miniștri.

La recepție au luat parte tovară
șii Nicolae CeapșsSCU, Ghivu Stoi
ca, Ion Gheorghe MaUrer, Gheor- 
ghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil BOdnSraș, Alexandru Drăghici, 
Petre Boriia, Constantin Drăgan, 
Paul Niculescu-Mlzil, Gheorghe Ra
dulescu, Leonle Rfiutu, Leontin Să- 
lăjan. Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Maxim BergJiianu, Petre Blajovici, 
Dumitru Collu, Florian Dănălache, 
Janos Fazekaș, Petre Lupu. Iile Ver- 
deț, Vesilc Vîlcu, Mihel Dalea, Ma
nea Mănescu, Constanța Crăciun, 
Ilie Murgulescu, Gheorghe Gaston 
Marin, Roman Moldovan.

Au luat parte Ciao I-min, membru 
supleant al C.C. al P.C. Chinez, Ciao 
Gvan-hua, adjunct al mlnittrulul a- 

faceriior externe, Tzen Iun-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bu
curești — 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.G.R., ambasadorul Republicii So
cialiste România la Pekin și cele
lalte persoane oficiale române care 
însoțesc pe oaspeți în vizita lor.

Au fost de față membri ai C.G.
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
oameni de știință și cultură, gene
rali, Ziariști români și Chinezi, Co
respondenți ai presei străine.

Erau prezențl șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

In timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășii Ciu En-lai și 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi. ,

(Agerpres)

Cuvîntul tovarășului Ciu En-lai Toastul tovarășului 
Ciu Eir-lai

(Urmate din pag. i-a>

Socialiste România șl Întregului po
por român sentimentele noastre de 
Malta considerațiune.

Poporul român este un popor 
cn tradiții glorioase, revoluționare, 
poporul român este un popor entu
ziast talentat și curajos. Din vizi
ta făcută la Muzeul de istorie a 
Partidului Comunist Român am cu
noscut istoria poporului român, in 
special perioada după Înființarea 
Partidului Comunist la începuturile 
secolului XX. sub conducerea Parti
dului Comunist Român a fost Înfăp
tuită Insurecția armată din August 
1944, cate a răsturnat dominația 
slngeroasâ fascistă din România, 
creind o bază politică solidă pentru 
construirea unei noi societăți. Popo
ral Chinez este mîndru de tradițiile 
glorioase ale poporului român.

In cursul vizitei noastre în țara 
dv. care a durat, pină acum, șapte 
zile, delegația noastră s-a bucurat 
pretutindeni de o primire caldă. Tot 
timpul am trăit într-o mare a en
tuziasmului și prietenie) exprimate 
de poporul român față de delega
ția noastră. Pretutindeni unde am 
fost, in Capitală, în provincie, pe 
litoral, la sate, ne-am bucurat de o

(Urmare din pag. i-a)

colee Ceaușescu. In prezidiu iau 
loc tovarășii Ciu En-lai, Nicolae 
Ceaajescu, Chivu Stoica, Ion Gheor
ghe Maurer, Ciao I-min, membru su
pleant al C.C al P.C. Chinez, Ciao 
Guan-hua, adjunct al ministrului a- 
Iacarilor externe, Tzen Iun-ciuan, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P, Chineze la Bu
curești, membri ai delegației chineze, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bir» 
lădeanu, Emil Bodnăraș, Alexandru 
Drăghici, Constantin Drâgan, Paul 
Nlculescu-Mizil, Mihal Dalea, Du
mitru Popa, Petru Enache, Suzana 
Gâdea, Aurel Duma, precum și 
acad. Șerban Țițeica, Ion Dumitru, 
muncitor la Uzinele „23 August", 
și Olimpia Munteanu, textilistă.

In loja oficială se află membri 
$i membri supleanți ai Comitetului 
Executiv $1 secretari ai C.C. al 
P.C.R. In sală sînt prezenți vice
președinți ai Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
CC al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
$i al guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali și . ofițeri supe
riori, academicieni și alți oameni 
de știință, cultura și artă, numeroși 
oameni ai muncii din întreprinde
rile șl instituțiile bucureștene, zia
riști români, corespondenți și tri
miși speciali al unor agenții de 
presă și ziare de peste hotare

Sînt de față șed ai misiunilor dl* 
pioaiatice acreditap la București și 

primire entuziastă din partea po
porului român, oamenii umplind 
străzile oareșelor și satelor. Aceas
tă primire plină de căldură ne-a 
lăsat o impresie de neuitat. La În
toarcerea noastră în patrie vom 
transmite poporului chinez aceste 
sentimente de prietenie ale poporu
lui român față de poporul chinez. 
Putem să vă asigurăm că poporul 
chinez nutrește aceleași sentimen
te de prietenie sinceră față de po
porul român. Sintem convinși că 
poporul Chinez și poporul român, 
și in perioada revoluției, și in pe
rioada construcției socialiste, și in 
greutăți și ” în bucurii, vor merge 
întotdeauna umăr la umăr, împre
ună, Înainte.

In cursul vizitei am văzut fabri
cile dv., satele, cooperativele de 
producție agricolă, am văzut cu o- 
Chii noștri proprii realizările însem
nate pe care le-ați obținut in con
struirea socialismului. Producția in 
dustrlală crește într-un ritm rapid 
Și agricultura se dezvoltă foarte 
bine. Aveți suficiente rezerve de 
cereale; și în domeniul tehnicii si 
științei ați realizat succese remar
cabile. Am văzut și sîntem convinși 
că în domeniile industrial, agricol 
și tehnico-științific sint la dv. mul-

★ ★ ★

alți membri ai corpului diplomatic.
Se intonează imnurile de stat ale 

Republicii Populare Chineze și Re
publicii Socialiste România.

Mitingul este deschis de tovară
șul Dumitru Popa, membru al C.C 
al P.C.R,, prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.C.R

In numele muncitorilor din Uzi
nele „23 August", al muncitorilor 
din orașul București, a adus oaspe
ților un călduros salut tovărășesc, 
muncitorul Ion Dumitru. După ce 
s-a referit la înnoirile pe care ie 
trăiește Bucureștiul, ca urmare a în
făptuirii politicii partidului nosttu 
de industrializare a țării, de ridi
care necontenită a economiei, a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii, vorbitorul a spus; Noi privim 
succesele construcției socialiste în 
țara noastră, în Republica Populară 
Chineză, în celelalte țări socialiste, 
ca principala contribuție internatio
nalists la creșterea forțelor socia
lismului și păcii In lume.

In încheiere, el a rugat pe tova
rășul Ciu En-lai să transmită mun
citorilor, Întregului popor chinez, 
un salut cald de solidaritate mun
citorească, urarea fierbinte de noi 

$1 însemnate izblnzl pe drumul lu
minos al făuririi socialismului.

In continuare, acad. Șerban Ți
țeica, vicepreședinte al Academiei, 
în numele oamenilor de știință din 
Capitala Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat înalților oaspeți un 
călduros salut și cele mai cordiale 
urări de fericire $1 prosperitate oa
menilor de știință, tuturor oamenilor 

te lucruri care merită să fie stu
diate și vizitate de către noi. Sîn
tem convinși că, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, harni
cul popor român va obține nbi și 
mai mari succese în îndeplinirea nou
lui plan cincinal și vă urăm cu căl
dură să te realizați.

Mîine vom părăsi Bucureștiul. In 
ajunul plecării noastre avem acest 
prilej să ne întîlnim cu reprezen
tanții oamenilor muncii din Bucu
rești. Ne simțim onorați și aș vrea 
>ă folosesc acest prilej pentru a 
Vă invita, cu asentimentul condu
cerii partidului și guvernului dv. 
să trimiteți și dumneavoastră dele
gații, indiferent din ce domeniu, in
dustrial, agricol, cultural, tehnico- 
științific, care să viziteze țara noas
tră. Salutăm cu multă căldură și 
așteptăm ca schimburile prietenești 
dintre poporul chinez și poporul 
român să se intensifice pe zi ce 
trece.

Șă 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 I Tră
iască marxism-leninismul l 

muncii chinezi. După ce a arătat 
că oamenilor de știință români le 
sînt bine cunoscute realizările ob= 
ținute de colegii lor din Republica 
Populară Chineză și se bucură din 
mimă de succesele pe care ei le-au 
dobîndit în domeniile matematicii, 
fizicii nucleare, energeticii, biolo
giei, ipedicinei și altor ramuri ale 
științelor, vorbitorul a evocat cîteva 
aspecte din dezvoltarea vieții știin
țifice românești. Apoi el a spus: 
împreună cu ceilalți oameni de ști
ință, cu întregul popor român, am 
salutat cu satisfacție vizita dum
neavoastră în Roniânia — mani
festare vie a legăturilor de colabo
rare dintre popoarele și țările noas
tre, 0 nouă contribuție la întărirea 
prieteniei româno-ebineze.

In încheiere, vorbitorul a trans 
mis oamenilor de știință, tuturor 
oamenilor muncii din China, un 
mesaj de prietenie, sincere urări 
de noi și mari succese in construc
ția socialistă.

Un călduros salut din partea ti
neretului bucureștean a rostit O- 
llmpia Munteanu, muncitoare la Fa
brica de confecții și tricotaje din 
Capitală.

Primiți cu aplauze îndelungi si 
urale au luat apoi cuvîntul tovarăși-: 
Nicolae Ceaușescu șl Ciu En-lai. 
(Cuvlntările se publică în pag I-1I).

Cuvîntărlle au fost subliniate de 
asistență, în repetate rîndurl cu vil 
și puternice aplauze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ciu En-lai și-au strîns călduros mii* 
mie.

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Dragi tovarișe Chivu Stoica, 
Dragi tovarășe Ion Gheorghe 
MaUrer,
Dragi tovarăși și prieteni, 
Stimate doamne și domni,
Sîntem foarte onorați șl bucuroși 

că în ajunul părăsirii țârii 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 lisat o Im
presie de neuitat. Peste tot ne-âni 
bucurat de o întâmpinare caldă și 
solemnă. Am simțit profund senti
mentele de adîncă prietenie ale po
porului român iațl de poporul chi
nez Am văzut cu proprii noștri 
ochi rodul aplicării consecvente de 
Către poporul român a politicii de 
a construi in mod independent »i 
de sine stătător, am văzut înfăți
șarea prosperă a orașelor și sate
lor dv. Intre noi și conducătorii de 
partid șl de stat ai României au 
avut loc convorbiri deschise și s-a 
făcut un schimb de păreri util asu
pra problemelor de interes comun.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Ciu En-lai, 
Dragi tovarăși,
Domnilor șl doamnelor,
Exprimindu-ne satisfacția pentru 

prilejul pe care II avem de a ne 
alia Împreună la această recepție o- 
terită de tovarășii și prietenii chi
nezi, doresc să vă mulțumesc dum
neavoastră, tovarășe Ciu En-lai, Co
mitetului Central ai Partidului Co
munist Chinez, guvernului Republi
cii Populare Chineze pentru vizita 
prietenească pe care ați făcul-o în 
țara noastră.

Vă mulțumim totodată pentru Cu 
vintete calde, de înaltă prețuire, și 
urările pe care le-ați adresat aici, la 
mitingul de astăzi, precum Și în tot 
ennui vizitei, poporului român, 
partidului și guvernului nostru. 
Acum, cînd vizita dv. se apropie 
de sfârșit, putem spune că ea a fost 
rodnică și utilă. Am dat împreună 
o apreciere pozitivă desfășurării re
lațiilor noastre prietenești și am ex
primat dorința reciprocă de a dez
volta in continuare contactele pe 
.liniile de partid și de stat, relațiile 
economice, politice, CUltural-științifi- 
ce, pe linia organizațiilor obștești — 
ceea ce va contribui la întărirea 
prieteniei și colaborării tovărăȘeȘ'i 
româno-chineze. Convorbirile pe 
cate le-am avut, schmbul de părer 
asupra unui cerc larg de proble
me, privind relațiile dintre partidele 
șt țările noastre, viața internațio 
nală contemporană, au arătat încă 
o dată utilitatea unor astiel de in- 
tllniri Intre conducătorii de partid 
șl d stat, desfășurate în spirit de 

ceea ce a contribuit la cunoașterea 
noastră reciprocă. Mîine ne vom lila 
rămas bun de la dv. Vom duce Cu 
noi, ca cel mai de preț dar poporu
lui chinez, sentimente de sincetă 
prietenie ale poporului frate român 
față de poporul chinez. Urez încă 
o dată poporului român ca, slib 
conducerea Partidului Comunist Ro
mb., să înainteze mereu victorios 
pe calea socialismului.

Propun să ridicăm paharul pen
tru dezvoltarea și pe mai departe a 
relațiilor de prietenie șl colaborare 
dintre cele două partide, cale două 
țări și cete două popoare ale Chi
nei și României, pentru victoria mă
rețe' cauze a popoarelor lumii în 
lupta lor pentru pacea lumii, elibe
rare națională, democrație populară 
și socialism. ,

hi sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășului Chivu 
stoica șt a tovarișului Ion Gheorghe 
Maurer, In sănătatea celorlalți con
ducători de partid șl de stat ai Ro
mâniei, în sănătatea șefilor misiu
nilor diplomatice și a soțiilor lor. 
in sănătatea tuturor tovarășilor și 
prietenilor prezenți.

stimă și respect reciproc, pentru 
promovarea colaborării, bunei înțe
legeri și prieteniei. Sîntem bucu
roși, stimați oaspeți, că ați avut 
prilejul să vizitați țara, să vă în
tâlniți cu oameni ai muncii de la 
orașe și sate, să cunoașteți nemij
locit preocupările noastre actuale, 
activitatea pe care o desfășoară în
tregul popor pentru propășirea Ro
mâniei socialiste. Aceste întâlniri au 
prilejuit tot atâtea manifestări ale 
•ientimentelor de caldă prietenie care 
animă cele două popoare ale noas
tre.

Exprimind încă o dată prețuirea 
deosebită pe care poporul nostru o 
acordă poporului frate chinez, mun
cii și eforturilor sale, rezultateloi 
remarcabile obținute, sub conduce
rea încercală a Partidului Comunist 
Chinez in toate domeniile de acti
vitate doresc să urez din toată ini 
ma poporului chinez, Chinei popu
lare, noi și mari succese In ope
ra de construire a socialismului 
în ridicarea bunăstării materiale și ' 
culturale a poporului.

Ridic paharul pentru aceste suc
cese, pentru fericirea și prosperi 
tatei Chinei populare, pentru Co
mitetul său Central in frunte cu to
varășul Mao Tze-dun, pentru priete
nia trainică si colaborarea frățească 
diniie popoarele chinez și român, 
pentru pacea in întreaga lume. In 
sănătatea dv. dragă tovarășe Ou 
En-lai, a tuturor tovarășilor din de
legația de partid și de stat In sl* 
nâtafea tuturor celor prexenți <a 
această recepție.



^Cuvântarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Conferința 
Națională

(ăkmare din pag. l-a)

telectualele, gospodinele, toate te* 
meile din Republica Socialistă Ro- 

- Bfinia, fără deosebire de naționa
liste, și ie urez noi izbinzi în 

muncă și în viată, spre binele lor 
și al familiilor lor, spre binele ță
rii și al întregului nostru popor. 
(Aplauze indelungate).

Stimate tovarășe,
Programul elaborat de Congresul 

1 al IX-lea al partidului prevede con- 
^faisuarea neabătută a Industrializării 
^țării pe baza tehnicii avansate, dez

voltarea sus(inută a agriculturii so
cialiste, valorificarea superioară a 
bogățiilor tării, creșterea eficientei 
Întregii activități economice. In 
anii cincinalului vor cunoaște o pu
ternică dezvoltare știința, Invățămîn- 
tul, cultura, ocrotirea sănătății, se 
va ridica nivelul de trai material și 
spiritual al Întregului nostru po
por. înfăptuirea acestor prevederi — 
inaugurată cu succes în prima ju
mătate a anului în curs — cere o 
muncă intensă din partea clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelectua
lității, 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 populația țării, le 
revine un rol de mare însemnătate 
în realizarea cincinalului, în mun
ca desfășurată în fabrici și uzine, pe 
șantiere, în cooperativele agricole 
de producție, în instituțiile de ști- 

a^ință. învățămînt și cultură, în în- 
IKtreaga operă de desăvîrșire a con

strucției socialiste. Consiliul Național 
al Femeilor are îndatorirea de a-și 
aduce contribuția la studierea și a- 
doptarea măsurilor care să asigure 
participarea tot mai intensă, la a- 
ceastă activitate, a tuturor catego
riilor de femei.

Una din atribuțiile importante ale 
Consiliului Național este stimularea 
și organizarea participării femeilor 
la controlul obștesc în domeniul co
merțului șl al activității gospodă- 
rești-edilitare — formă democratică 
și de exercitare a opiniei cetățe
nești în viața publică a țării. Comi
siile sătești au un rol important in 
sporirea aportului femeilor la dez
voltarea cooperativelor de producție 
agricolă, la ridicarea generală a a- 
griculturii, la acțiunile de înfrumu
sețare a talelor și buna gospodă
rire a tuturor localităților din me
diul rural.

Consiliul Național și comitetele lo
cale trebuie să acorde o atenție deo
sebită asigurării unor condiții tot 
mai bune de muncă și viață pentru 
femei, să vegheze ca femeilor să li 
se încredințeze munci corespunză
toare cu aptitudinile șl posibilitățile 
lor. Ele au datoria de a contribui 
la îndrumarea activității comisiilor 
de femei din întreprinderi șl insti
tuții, chemate să se preocupe, in 
colaborare cu organizațiile sindicale, 
de înfăptuirea tuturor prevederilor 
legislației muncii cu privire la ocro
tirea femeii.

Este necesar ca ministerele și or 
ganizațiiie economice, în colaborare 
cu Consiliul Național al Femeilor, 
să elaboreze și să aplice măsuri 
pentru dezvoltarea producției de a- 
parate și utilaje gospodărești, dc 
prefabricate culinare, extinderea și 
perfecționarea sistemului de deser
vire publică. In felul acesta se vor 
ușura îndeletnicirile casnice ale ie 
meilor, creîndu-se condiții mai bune 
pentru participarea lor la viața so- 
Cial-politică a țării.

Tovarășe delegate șl invitate,

Orfnduirea noastră socialistă 
acordă o atenție deosebită familiei, 
consolidării și întăririi ei continue, 
creșterii și educării copiilor. Asigu- 
rarea egalității depline in drepturi 
a femeilor cu bărbații — una din 
marile înfăptuiri ale socialismului — 
cultivarea in societate a principiilor 
eticii comuniste. Întemeierea căsni
ciei pe comunitate de idealuri si 
respect reciproc, sini premize im
portante ale Irâinidei familiei ale 

unei înalte ținute morale în viața 
familiară.

In calitate da mame și educa
toare, femeilor le revine un rol e- 
sențial în formarea și educarea ti
nerelor vlăstare ale patriei. In tot
deauna, chiar în vremurile de res
triște, femeia a îndeplinit nobila 
misiune de a transmite noilor gene
rații înaltele virtuți ale poporului 
nostru, tradițiile sale înaintate, dra
gostea înflăcărată pentru patrie, sen
timentul demnității, al dreptății și 
adevărului. Poporul român a acor
dat și acotdă o profundă cinstire 
femeii — mame) literatura și arta, 
folclorul nostru i-au închinat nenu
mărate pagini, i-au cîntat cu căi 
dură chipul luminos.

Sub influența politicii partidului, 
a întregii ambianțe sociale noi, a 
muncii pline de răspundere a școlii 
șl familiei, în țara noastră crește un 
•tineret entuziast, harnic și talentat, 
dornic să-și dăruiască patriei în
treaga putere de muncă. Una din 
cele mai importante îndatoriri ale 
femeilor mame și educatoare este 
aceea de a se consacra CU devota
ment creșterii noilor generații în 
spiritul patriotismului fierbinte, al 
respectului și prețuirii trecutului glo
rios al poporului, al dorinței de 
a-și consacra întreaga viață înflo
ririi patriei socialiste, idealurilor co
munismului. (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 șl învățătură, trăsătu
rile omului nou, un caracter in
tegru, o concepție înaintată des
pre lume și viață.

Este necesar să fie combătute cu 
fermitate atitudinea retrogradă, ma
nifestările de ușurință față de fami
lie, care au drept consecință creș
terea numărului divorțurilor, destră
marea unor cămine, neglijarea edu
cației copiilor, a pregătirii lor pen 
tru viață.

Dezvoltarea continuă a avuției 
materiale, ridicarea nivelului de trai 
al maselor, permit familiilor să-și 
crească copiii în condiții tot mai 
bune. In (ara noastră tuturor co
piilor le sînt deschise larg porțile 
vieții, le este asigurată posibilita
tea de a-și dezvolta și afirma apti
tudinile, de a ocupa In societate 
locul pe care-I merită corespunzător 
pregătirii lor. Cu toate acestea, in 
ultimii ani se constată o scădere a 
natalității, un ritm lent de sporire 
a populației țării.

In legătură cu aceasta trebuie 
spus că legislația din țara noastră 
prezintă unele lacune care favori
zează scăderea numărului nașterilor; 
in instanțele judecătorești se ma
nifestă lipsă de exigență la desfa
cerea căsătoriilor, iar unele preve
deri lega|e se dovedesc îngăduitoare 
față de atitudinea de desconside
rare a familiei și a educației copi
ilor. țin să menționez că aceste 
stări de lucruri negative sînt deza
probate, supuse unor critici pe de
plin îndreptățite de către oamenii 
muncii. (Aplauze). Pe baza indicați
ilor conducerii partidului se exa
minează măsuri privind îmbunătăți
rea legislației actuale, in sensul a- 
părărli integrității familiei, spori
rii responsabilității față de cămin 
șl față de creșterea copiilor, favo
rizării creșterii natalității.

Tlnind seama de rolul crescînd 
al femeilor în Întreaga viață șo- 
cial-politică a țării, comitetele re
gionale, raionale șl 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-șl perfecționeze conti
nuu munca, in scopul îndeplinirii 
în condiții tot mai bune a îndatoriri
lor legate de stimularea participă
rii femeilor in producție și In acti
vitatea obștească, de soluționarea 
diferitelor lor probleme de muncă 
șl de viață.

Din rfndul muncitoarelor, țărănoi
lor, al Intelectualelor, al tuturor ca
tegoriilor sociale se ridică tot mai 
multe femei cu o temeinică pre
gătire profesională, cu un larg ori

zont politic și cultural, energice, cu 
spirit de inițiativă.

Combătînd atitudinea de desconsi
derare a capacităților și posibilită
ților femeilor de a îndeplini munci 
de răspundere — atitudine care se 
manifestă pe alocuri — organizați
ile de partid șl de stat trebuie să 
promoveze cu îndrăzneală In func
ții de conducere femeile care do
vedesc o temeinică pregătire profe
sională, calități politice și organi
zatorice.

Consiliul național, comitetele, 
comisiile de femei au îndatorirea de 
a desfășura în rtndurlle femeilor din 
întreprinderi și instituții, de la sate, 
ale femeilor casnice o largă activi
tate de rlsptndire a cunoștințelor 
științifice și culturale, o intensă 
muncă de educație, In vederea dez
voltării conștiinței lor socialiste.

Tovarășe,
însuflețite de dorința arzătoare de 

a apăra liniștea căminelor, viața co
piilor, animate de conștiința unei 
înalte răspunderi pentru viitorul o- 
menirii, masele femeilor de pretu
tindeni militează cu hotărire, ală
turi de toate forțele democratice, 
pentru pace și progres social. (Vii 
aplauze). Consiliul Național al Fe
meilor din Republica Socialistă Ro
mânia participă activ la acțiunile 
organizate pe plan Internațional pen
tru apărarea drepturilor femeilor, 
iși manifestă solidaritatea cu lupta 
femeilor care mai suferă încă con
secințele discriminărilor sociale, ex
ploatării și oprimării. Organizația de 
femei din țara noastră dezvoltă le
găturile de prietenie cu femeile din 
țările socialiste, din toate țările lu
mii, își aduce contribuția Ia întări
rea unității de acțiune a forțelor 
progresiste In lupta împotriva im
perialismului, a reacțiuhii și războ
iului, pentru cauza libertății și in
dependenței popoarelor, pentru so
cialism și pace. (Aplauze puternice).

Desăvîrșirea construcției Socia
liste deschide perspective mi
nunate în fața patriei noastre. 
Fiecare cetățean — bărbat Sau fe
meie, tînăr sau bătrîn, indiferent de 
naționalitate — se simte părtaș la 
această operă măreață da însemnă
tate Istorică pentru dezvoltarea pa
triei socialiste. (Aplauze îndelungi). 
Aceasta îi înzecește puterea de 
muncă, îi sporește forțele creatoare.

Sfntem convinși că femeile din ța
ra noastră — constructoare ale vie
ții noi — își vor îndeplini și de 
aici înainte, cu cinste, datoria ce 
le revine în viața socială, în edu
cația tinerei generații, în familie, 
contribuind prin munca lor, cu e- 
nergia și entuziasmul ce le sînt 
caracteristice, la făurirea viitorului 
fericit al copiilor lor, la înflorirea 
Republicii Socialiste România. (A- 
plauze puternice, întreaga asistență, 
In picioare, ovaționează îndelung).

Cu planul semestrial îndeplinit
M II iniiM

Minerii sectorului IV al mi
nei Aninoasa au realizat cu 9 
zile înainte de vreme pianul 
semestrial la extracția cărbu
nelui.

In perioada care s-a scurs 
din acest an, din abatajele sec
torului au iost extrase mai bi
ne de 5 000 tone de cărbune 
peste prevederile pianului. 
Randamentul obținut pe sector 
depășește 3,350 tone cărbune 
pe post, față de Z290 tone pla
nificat.

Prin reducerea prețului ae 
cost pe fiecare tonă de căr
bune extrasă, colectivul sec
torului a obținut, de aseme
nea, economii suplimentare in 
valoare de 100 OOO lei.

Cele mai mart realizări pe 
agenda întrecerii socialiste 
le-au înscris brigăzile de mî- 

, aeri conduse de Dedlu Vasife.

(Urmare din pag. l-a)

ta Consiliului, rostește auvîn- 
tui de deschidere. Conferința 
noastră — a spus vorbitoarea 
—■ va analiza activitatea des- 
Ușurata de Consiliul Național 
al femeilor, de comitetele și 
comisiile femeilor in perioada 
care a trecut de la Conferința 
naționala din 1062 și pină in 
prezent și va stabili sarcinile 
ce revin mișcării de iemei in 
lumina hotărlrilor celui de-al 
IX-lea Congres ai Partidului 
Comunist Român.

Sîntem pe deplin încredințate 
că delegatele participante la 
Conferința — muncitoare, ță
rance, Intelectuale, casnice — 
vor contribui la dezbaterea 
problemelor intr-o atmosferă 
de lucru, de înalt spirit de răs
pundere și inițiativă, la stabili
rea de măsuri care să ducă ia 
ridicarea activității mișcării de 
femei la nivelul marilor sar
cini puse de partid in țața în
tregului popor.

Permiteți-mi, dragi tovarășe, 
ca in numele dv., să salut cu 
mare bucurie și recunoștință 
prezența ia lucrările Conferin
ței noastre a membrilor Comi
tetului Central, ai Comitetului 
Executiv și ai Secretariatului 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, in frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al 
Comitetului Centrai al Parti
dului Comunist Român.

Aducem, de asemenea, salu
tul nostru membrilor Copsiiiu- 
lui de Stat și ai Consiliului de. 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, tuturor conducă
torilor organizațiilor de stat și 
obștești, activiștilor de partid 
care, răspunzind invitației 
noastre, iau parte la lucrările 
conferinței. In continuare, vor
bitoarea a salutat cu căldură 
pe reprezentantele organizați
ilor feminine de peste hotare. 

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

Conferința a aprobat în una
nimitate următoarea ordine 
de zi :

1. Raportul Consiliului Na
țional al Femeilor din Repu
blica Socialistă România cu pri
vire la activitatea desfășurată 
de la ultima Conferință Na
țională și sarcinile ce revin 
mișcării de femei in lumina 
hotărîrilor celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român.

2. Raportul Comisiei de cen-
Zori.

Fulga Dumitru și Patrolea * 
Gheorghe cate au extras Intre 
600—1 000 tone de cărbune în 
plus.

II. R. II. N. PehBwni
ieri, colectivul uzinei de re

parat utilaj minier din Petro
șani a obținut un frumos suc
ces în muncă: îndeplinirea 
planului de producție pe pri
mul semestru al anului.

Potrivit calculelor plna ia 
zi, valoarea producției globale 
dată peste plan de către colec
tivul U.R.U.M.P. se cifrează la 
3 milioane lei.

îndeplinirea înainte de termen 
a planului semestrial are la ba
ză sporirea necontenită a pro
ductivității muncit, indicator ce 
a fost depășit pe întreaga u- 
zină cu 4 la suta.

La succesele obținute de Că
tre colectivul uzinei se adaugă

meilor
3. Propuneri de îmbunătățire 

a normelor de organizare și 
funcționare a comitetelor șl 
comisiilor femeilor.

4. Alegerea Consiliului Na
țional al Femeilor din Republi
ca Socialistă România șl a co
misiei de cenzori.

in aplauzele entuziaste ăfe 
întregii asistențe a luat cuvin- 
tul secretarul generai al Co
mitetului Centrai al Partidului 
Comunist Român. Tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a adus 
conferinței salutul Comitetului 
Centrai al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat 
și al guvernului. Cuvînțarea 
secretarului general al C.C. al 
P.C.R. a fost subliniată In re
petate r înduri cu vii aplauze.

In continuare, tovarășa Su- 
zana Gâdea a prezentat rapor
tul la primul punct al ordine! 
de zi.

Raportul comisiei de cen
zori a fost prezentat de tova
rășa Natalia Cotoată. Au în
ceput apoi discuțiile la cefe 
două rapoarte prezentate.

in ședința de dimineață, au 
luat cuvîntul tovarășele r Sta
ția Rădăvoi, președinta Comi
tetului regional al femeilor 
Bacău, Rada Chircuiescu, mun
citoare Ia Fabrica de confec
ții și tricotaje București, Gher
ghina Cojocaru, președinta co
operativei agricole de produc
ție din comuna Cuza Vodă, 
regiunea București, dr. Con
stanța Gușiță, de la Inspecția 
de stat pentru igiena și pro
tecția muncii din regiunea Su
ceava, Constanța Clonlu, pre
ședinta Comitetului regional al 
femeilor Oltenia, <■ Plotica An
drei, judecător la Tribunalul 
Suprem, Maria Brănișteanu, 
președinta Comitetului orășe
nesc al femeilor din Petroșani, 
Paraschiva Dumitru, învățătoa
re, 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; calificarea 
și participarea femeilor în pro
ducție-, participarea femeilor la 
activitatea de gospodărire a o- 
rașelor și satelor.

Lucrările conferinței con
tinuă.

★
Seara, participantele la Con

ferință au asistat la un spec
tacol festiv prezentat pe scena 
Teatrului de vară din pateul 
de cultură și odihnă Herăstrău.

(Agerpres)

și economiile realizate la pre
țul de cost care se ridică la 
suma de 1 milion de lei.

Mol H Pelrila
și colectivul sectorului IV 

de la mina Petrila a raportat 
îndeplinirea înainte de vreme 
a planului de producție pe 
primele 6 luni ale anului.

Apllcînd pe scară largă ini
țiativa „două cîmpuri de căr
bune pe schimb și aripă de a- 
bataj“, colectivul sectorului a 
reușit să extragă de la înce
putul anului peste 10000 tone 
de cărbune în piu». In același 
timp, pe întregul sector s-a 
realizat un randament au 150 
kg cărbune pe post mai mate 
decit cel pianiiicat și s-au ob
ținui economii suplimentare la 
atețui de cost tn vaioate de 
peste 500 000 lei.

a. m.
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PREZENTE ROMÂNEȘTI
COPENHAGA 23 (Agerpres). — 

Ja s-a deschis la Copenhaga cea 
de-K V!-a ediție a Tîrguiui inter- 
«■fii unii de produse alimentare 
AJJJJL. (Asociația internațională 
pemnr desfacerea produselor aii- 
mercarr) la care participă și Re- 
publica Socialistă România cu o 
expoziție. In cadrul expoziției sînt 
prezentate sortimente variate de 
conserve de carne, fructe și legu
me, brinzeturi, vinuri și alte pro
duse alimentare.

După deschiderea oiicială, care a 
tau loc in prezența regelui Frede- 
rik al IX-lea, a reginei Ingrid a 
Danemarcei, a primului ministru, 
Jens Otto Krag, și a altor membri 
ai guvernului danez, au fost vizi-

Dezminfirea guvernului britanic
LONDRA 23 (Agerpres). — Gu

vernul britanic a dezmințit oficial 
știrile apărute în presa de joi di
mineața, potrivit cărora Anglia in
tenționează să vîndă Statelor Unite, 
fără nici o restricție, bombe și ra
chete pentru a fi folosite în războ
iul dus împotriva poporului viet
namez. Răspunzînd la întrebările 
puse de un număr de deputați, De
nis Healey, ministrul apărării, a 
menționat că Marea Britanie își men
ține hotărîrea de a nu vinde arme 
care ar putea fi folosite „direct sau 
indirect" în conflictul vietnamez. 
Healey a confirmat că Statele Unite 
au- prezentat recent Marii Britanii 
o cerere în acest sens, dar nu a

In Aden pairiofii 
și-au intensificat acțiunile

ADEN 23 (Agerpres). — Cu toa
te măsurile stricte de securitate a- 
coptate în ultimul timp de autori
tățile militare britanice din Aden, 
in ultimele zile patrioții și-au in
tensificat acțiunile. In regiunile 
Othman și Ai Mansoura au fost in
stituite restricții de circulații; cu 
toate acestea patrioții au atacat, în 
mai multe rînduri, patrulele en
gleze.

Și în Aden, în timpul nopții de 
22 iunie au putut fi auzite focuri 
de armă și exploziile unor grenade. 
Pe la începutul acestei luni, rela
tează agenția Reuter, au fost ră
niți 15 soldați britanici.

Declarația lui Balaguer
SANTO DOMINGO 23 (Ager- 

. _es). — Noul președinte al Repu
blicii Dominicane, Balaguer, care ur
mează să fie instalat la 1 iulie, a 
declarat că principalele puncte din 
programul politicii sale interne sînt 
reorganizarea economiei țării cu 
sprijinul „Alianței pentru progres", 
si introducerea unui regim de aus
teritate. El a adăugat că guvernul 
săi*. se va pronunța pentru crearea 
forțelor interamericane permanente.

„Marșul împotriva fricii** 
ținta atacurilor elementelor rasiste

NEW YORK 23 (Agerpres). — Li
derii mișcării integraționiste din
S.U.A., participant la „Marșul îm
potriva fricii'* spre Jackson — ca
pitala statului Mississippi — au ho- 
târît să trimită o parte din partici
pant la marș la Philadelphia, ca 
urmare a provocărilor de miercuri 
la care s-au dedat rasiștii cu pri
lejul mitingului organizat în me
moria celor trei militant integra- 
tioniști, uciși aici în urmă cu doi 
ani. Ceilalți participant la marș, 
care se află la Benton (Mississippi) 
vor continua marșul spre orașul 
Tougalou, unde sînt așteptați să 
sosească sîmbătă pentru a participa 
la o mare întrunire a luptătorilor 
pentru drepturile civile din loca
litate. Orașul Philadelphia cunoaș
te o puternică tensiune după inci
dentele de miercuri. Spre acest 

taie expozițiile țărilor participante. 
La intrarea în expoziția Republicii 
Socialiste România, regele Frederik 
al IX-lea, primul ministru, Jens 
Otto Krag și alte persoane oficiale, 
au fost întimpinați de Constantin 
Băbeanu, insărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Socialiste Ro
mânia în Danemarca, Romulus Mun- 
teanu, șeful Agenției economice ro
mâne la Copenhaga, și Viorel Ra
da, directorul expoziției Republicii 
Socialiste România la Tîrgul inter
național de la Copenhaga.

Din primele ore, un numeros pu
blic a vizitat expoziția noastră, ad- 
mirind originalitatea prezentării și 
varietatea mărfurilor expuse.

precizat genul armelor solicitate. El 
a adăugat că această cerere nu va 
fi probabil satisfăcută.

Explicațiile date de Healey nu au 
satisfăcut un număr de deputați, 
printre care și pe liderul conservator 
Edward Heath, deoarece aceștia aș
teptau un răspuns categoric pozi
tiv sau negativ.

Audieri în cazul senatorului Dodd
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Comisia senatorială pentru proble
mele eticii continuă audierile în 
cazul senatorului democrat Thomas 
Dodd. Miercuri a depus mărturie 
un fost colaborator al senatorului, 
James Boyd, care a arătat că în 
1964 Dodd a plecat în R.F. Germa
nă pentru a acționa pe lingă ofi
cialitățile vest-germane în favoa
rea generalului anierican în rezer
vă Julius Klein, reprezentant al in
tereselor economice ale unor firme 
vest-germane.

Comisia senatorială dispune pînă

Poligonul militar de ia Mito 
un real pericol pentru populația japoneză

TOKIO 23 (Agerpres). — „Gu
vernul Japoniei a cerut S.U.A. să 
lichideze poligonul militar de la 
Mito", a declarat ministrul de stat, 
însărcinat cu problemele apărării. 
Raizo Matsuno, într-o cuvîntare 
rostită in Parlament. El a adăugat 
că în prezent între reprezentanții 
celor două guverne au loc convor
biri în această problemă.

După cum se știe, poligonul Mi
to este folosit de forțele militare 
aeriene americane pentru exerci
ții de tragere la țintă și lansări de 
bombe. Exercițiile și raidurile avi
oanelor americane constituie un 
real pericol pentru populația japo- 

oraș se îndreaptă și alți lideri inte- 
graționiști hotărîți să organizeze 
lupta populației de culoare pentru 
a determina autoritățile locale să 
ia măsuri pentru a pune capăt .prac
ticilor rasiale. Unul din colabora
torii apropiați a lui Martin Luther 
King — liderul populației de culoa
re din S.U.A. — a anunțat, potrivit 
agenției U.P.I., că i s-a cerut pre
ședintelui Johnson să Ordone mă
suri de protecție a participanților la 
marșul spre Jackson. După cum a 
declarat Martin Luther King la mi
tingul de la Philadelphia, autorită
țile din sud nu au întreprins măsuri 
de securitate a celor care conti
nuă marșul lui Meredith, coloana a- 
cestora fiind aproape în perma

nență ținta atacurilor elementelor 
rasiste din statul MississippL

Vizita 
președintelui Franței 
în U. R. S. S.

NOVOSIBIRSK 23. — Corespon
dentul Agerpres, Silviu Podină. 
transmite : Locuitorii Novosibirsku- 
lui au făcut O primire festivă pre
ședintelui Franței, Charles de Gaulle, 
care a sosit joi în acest oraș. Ge
neralul de Gaulle și Nikolai Pod- 
gornîi, care îl însoțește în călă
toria prin Uniunea Sovietică, au 
fost salutați pe aeroport de condu
cătorii orașului și regiunii, de re
prezentanți ai vieții publice, de nu
meroși locuitori.

Adresîndu-se președintelui Fran
ței, Alexei Zverev, președintele Co
mitetului executiv al Sovietului re
giunii Novosibirsk, a arătat că si- 
berienii acordă o înaltă prețuire 
patriotismului poporului francez, 
contribuției lui la cauza victoriei 
țărilor coaliției antihitleriste în cel 
de-al doilea război mondial, la cau
za păcii în perioada postbelică.

In cuvîntarea rostită pe aeroport, 
Charles de Gaulle a declarat că Si 
beria atrage atenția francezilor pen
tru eforturile gigantice care se de
pun pentru valorificarea acestei re
giuni, pentru a-i aduce progres și 
bunăstare.

în prezent de peste 4 000 de docu
mente scrise care atestă relațiile 
dubioase dintre senator și general. 
Paralel cu dezbaterile din Comisia 
senatorială pentru problemele eticii, 
„cazul Dodd" a fost luat în studiu 
și de Direcția americană pentru im
pozite, deoarece împotriva senato
rului există, de asemenea, documen
te din care reiese că între anii 
1961—1965 și-a însușit în timpul 
campaniilor electorale, pentru sco
puri personale, sume de peste 
200 000 de dolari, pentru care nu 
a plătit Impozite.

neză din prefectura Ibăraki. De la 
înființarea poligonului și pînă în 
prezent s-au înregistrat circa 300 
de cazuri cînd americanii au mitra
liat și bombardat din greșeală sate
le din împrejurimi. Tot In aceeași 
perioadă, în împrejurimi s-au pră
bușit 12 avioane. Repetatele acci
dente au provocat numeroase pa
gube materiale.

SCURTE
NEW YORK. Soldatul american 

Robert Maiale a refuzat să plece 
în Vietnamul de sud. Amenințat de 
arestare el s-a baricadat îh locu
ința sa din Detroit. In momentul 
cînd agenții de poliție au încercat 
să pătrundă cu forța în locuință, 
relatează agenția France Presse, 
Maiale a încercat să se sinucidă, 
declanșînd o explozie. Rănit, el a 
fost transportat la un spital.

PEKIN. La întreprinderea con
structoare de mașini din Ținan, 
provincia Șantung, a fost realizat 
un agregat automat destinat indus
triei extractive. Este vorba de uii 
agregat acționat cu aer comprimat, 
care efectuează operațiile de încăr
care, transport și încărcare în mine, 
economisind munca a 200 de oa 
meni.

ROMA. Corespondentul Agerpres, 
I. Mărgineanu, transmite: A fost 
comunicat oficial că celebrul turn 
înclinat din Pisa cîntărește 14 200 
tone. Calculele făcute cu extremă 
precizie, cu ajutorul instrumente
lor ultrasensibile, indică o diferen
ță în minus de 286 tone, față de 
precedenta cîntărire a turnului fă
cută in 1008. Nn este vorba de fap
tul că de-a lungul deceniilor tur-

Interviul secretarului general 
al Partidului Comunist Italian

ROMA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Secretarul general al Partidului Co
munist Italian, Luigi Longo, a acor
dat un interviu săptămînalului „Es
presso" în legătură cu rezultatele a- 
legerilor administrative, desfășurate 
recent într-o serie de centre din 
țară, și în legătură cu perspectivele 
forțelor de stînga. El a arătat că o 
parte din conducerea Partidului de- 
mocrat-creștin încearcă să orien
teze partidul spre dreapta, ceea ce 
lovește în primul rînd în unitatea 
internă a P.D.C., dat fiind că mem
brii de rînd ai acestuia se îndreaptă 
spre stînga. Referindu-se apoi la re
zultatele obținute de P.C.I. în ale
geri, Longo a menționat că ele pot 
fi considerate satisfăcătoare, dar a 
subliniat că partidul trebuia să du

SITUAȚIA DIN VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 23 (Agerpres). — După 

cum menționează agenția de presă 
Eliberarea, în ultimul timp s-au in
tensificat raidurile avioanelor ameri
cane care împrăștie pe întinse su
prafețe din Vietnamul de sud sub
stanțe chimice, precum și bombe 
cu napalm. Numai în cursul ultime
lor trei săptămîni, precizează agen
ția citată, peste 6 000 de persoane 
au fost afectate de substanțele chi
mice toxice împrăștiate de avioa
nele americane în trei raioane ale 
provinciei Ben Ce. De asemenea, 
numeroase vite au fost ucise, iar 
recolta, de pa aproximativ 2 300 de 
hectare a fost compromisă. In ace
lași timp, bombele cu napalm au 
incendiat și distrus numeroase clă
diri și locuințe ale populației sud- 
vietnameze.

★
Agenția Reuter anunță că peste 

9 000 de muncitori de la instalațiile 
militare americane din apropierea 
capitalei sud-vietnameze au decla
rat grevă revendicînd majorarea sa

CIPRU

O nouă creștere a tensiunii 1 
dintre cele două comunități
NICOSIA 23 (Agerpres). — La Ni

cosia și în alte orașe ale Ciprului 
se semnalează din nou o creștere 
a tensiunii dintre cele două comu
nități din insulă, relatează cores

ȘTIRI
nul din Pisa a urmat „o cură de 
slăbire", ci de utilizarea unor in
strumente moderne care au permis 
stabilirea cu precizie a greutății.

MOSCOVA. Agenția TASS anun
ță că Dmitri Poleanski, prim-vice- 
președinte- al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a primit pe Robert 
Winters, ministrul comerțului al 
Canadei, cu care a avut o convor
bire prietenească. La convorbire au 
luat parte și ministrul adjunct al 
comerțului, G. Worren, și ambasa
dorul Canadei în U.R.S.S., Robert 
Ford.

LAGOS. Autoritățile nigeriene au 
ordonat miercuri expulzarea din ța
ră a ziaristului britanic Walter 
Schwarz. Acesta este al doilea zia
rist britanic căruia guvernul Ni
geriei i-a cerut să părăsească țara 
în decursul ultimelor două săptă- 
mini.

BUJUMBURA. In Burundi a fost 
descoperit miercuri un complot ca
re viza răsturnarea guvernului și 
asasinarea actualilor conducători, a 
declarat ministrul de externe Marc 
Manirakiza. Se menționează că o 
parte din complotiști au fost ares- 
tați.

că o campanie electorală mai intensă 
și mai concretă în rîndurile mase
lor din sudul țării. Astfel, în cen
trul și nordul Italiei, P.C.I. a obți
nut în aceste alegeri rezultate care 
i-au întărit și mai mult poziția du
pă victoria în alegerile parlamen
tare din 1963. Sînt remarcabile re
zultatele obținute în orașele Fl®« 
rența, Forli, Genova și Pisa. i

In ce privește poziția Partidul^ 
Comunist Italian față de partidul 
se va crea prin fuzionarea partide
lor sofjlist și social-democrat, Luigi 
Longo a arătat că, în cazul unei 
înfruntări între democrat-creștini 
și noul partid unificat, P.C.I. nu va 
refuza să acorde sprijin acestuia din 
urmă, cu condiția ca și el să re
nunțe la discriminări și la idei 
preconcepute.

lariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. Greva afectează activi
tatea principalelor baze militare ae
riene americane de la Saigpn și 
Bien Hoa și a noului port militar 
construit în apropierea Saigonului. 
Acest port este destinat, în spe
cial, tranzitului de trupe militare a- 
mericane spre aeroportul Bien Hoa.

Potrivit unor comunicate oficiale 
difuzate joi de către comandamentul 
militar american din Vietnamul 
sud și comandamentul trupelor sai^. 
gon’eze, în perioada 11—18 iunie 
pierderile americane în Vietnamul 
de sud s-au cifrat la 79 de morti, 
567 răniți și opt dispăruți. Tot
odată detașamentele Frontului Na
țional de Eliberare au scos din lup
tă 211 soldați saigonezi, dintre care 
173 morți și 38 dispăruți. Potrivit 
comunicatelor, armatele americano- 
saigoneze și .intervenționiste au su
ferit pierderi însemnate în arma
ment și material de luptă.

pondenții agențiilor de presă. Ulti
mele explozii care au avut loc la 
Nicosia în cartierul cipriot grec și 
măsurile luate de autoritățile ci
priote grecești pentru a preîn
tâmpina repetarea lor, precum și 
arestările simultane efectuate de 
cele două comunități la Famagusta, 
par să pună din nou în pericol cal
mul și stabilitatea relativă care a 
dcmnit pînă în prezent în insulă. 
Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, în orașul Paphos, situat în 
vestul insulei, ciprioții turci au în
ceput să ridice noi fortificații în a- 
propierea liniei care separă cele 
două comunități.

TAȘKENT

500 DE CUTREMURE
TAȘKENT 23 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că între 26 a- 
prilie și 23 iunie statia seismică din 
lașkent a înregistrat 500 de cutre
mure între gradul 2 și 7. In ulti
mele 10 zile, mișcările seismice au 
devenit mai slabe și nu s-au mai în
registrat cutremure mai puternice 
de gradul 3.

Presa sovietică scrie că cutremu
rele au avariat și au distrus zeci de 
mii de clădiri și instalații, printre 
care 245 de întreprinderi indus
triale. In total, cutremurele au dis
trus 2 milioane de metri pătrați de 
suprafață locativă.
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