
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 7 martie, a a- 
vut Ioc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost examinat 
Raportul privind asigurarea și controlul 
calității produselor, precum și activitatea 
de metrologie, în anul 1985. In raport se 
subliniază că activitatea desfășurată-anul 
trecut a fost mai ferm orientată în direc
ția îndeplinirii hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a sarcinilor și in
dicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a măsurilor stabilite de Comitetul Politic 
Executiv privind ridicarea continuă a ca
lității și nivelului tehnic al produselor, în
tărirea controlului pe toate fazele proce
selor de fabricație. Sînt evidențiate acțiu
nile întreprinse de ministerele economice, 
centralele industriale, întreprinderile pro
ductive, de organele de stat cu răspunderi 
în acest domeniu pentru realizarea sarci
nilor din programul de îmbunătățire a 
nivelului tehnic și calitativ al produselor.

Pornind de la rezultatele obținute pînă 
acum, precum și de la exigențele tot mai 
mari privind calitatea produselor ce se 
manifestă pe piața internă și externă, Co
mitetul Politic Executiv a cerut guvernului, 
ministerelor producătoare, centralelor in
dustriale și întreprinderilor, Inspectora
tului General de Stat pentru controlul ca
lității produselor să ia toate măsurile ce 
se impun pentru a se asigura ridicarea, în 
continuare, a nivelului tehnic și calitativ 
al produselor românești, pentru creșterea

competitivității lor. In mod deosebit s-a 
cerut să se acționeze cu toată energia în 
direcția întăririi disciplinei tehnologice, a 
conducerii tehnice a proceselor de pro
ducție, să se asigure buna funcționare a 
standurilor de probe, exercitîndu-se un 
control riguros științific pe fiecare fază de 
producție, astfel incit nici țin produs să 
nu mai poată ieși pe poarta fabricii dacă 
nu corespunde, din toate punctele de vede
re, normelor de calitate stabilite. 
Tot o dat ă, t r e b u i e să se a- 
sigure buna depozitare și păstrare a pro
duselor, precum și expedierea lor către 
beneficiarii interni și externi în cel mai 
scurt timp și în condiții corespunzătoare, 
evitîndu-se cu desăvîrșire orice degradări;

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras încă o dată, atenția a- 
supra necesității ca ministerele economice, 
organele centrale de sinteză, comitetele 
județene de partid să ia toate măsurile 
care se impun, și care au fost stabilite în 
analizele făcute de conducerea partidului 
și statului cu fiecare minister în parte, 
pentru a asigura îndeplinirea, în cele mai 
bune conditiuni, a planului de stat pe a- 
cest an și, in mod deosebit, pentru recu
perarea grabnică a nerealizărilor din pri
mele luni, astfel îneît în luna martie să 
se reintre peste tot în normal și chiar să 
se obțină o producție suplimentară. A fost 
exprimată convingerea că prin aplicarea 
fermă a măsurilor stabilite, prin promo
varea hotărîtă a unui înalt spirit de ordi
ne și disciplină, de organizare temeini-

(Continuare in pag. a ta)
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Conferința pentru dare de 
seamă și alegeri a organizației 

municipale a sindicatelor 
Analiză exigentă, dezbateri rodnice consacrate perfecționării muncii 

de sindicat

ME SA J U L 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

adresat femeilor din Republica Socialistă România 
cu prilejul „Zilei internaționale a femeii**

deosebită plă-îmi face o 
cere ca, în numele Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, al Con
siliului de Stat și guvernu
lui, precum și al meu per
sonal, să adresez tuturor fe
meilor din patria 1 \
un călduros salut tovără
șesc și cele mai bune urări, 
cu prilejul zilei de 8 Mar
tie — Ziua internațională a 
femeii. V

Sărbătorim „Ziua femeii" 
ca zi de muncă și luptă 
pentru înfăptuirea progra
melor de dezvoltare eco
nomică și socială a patriei, 
pentru întărirea colaboră-

Programului partidului de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvolta
te și înaintare a României 
spre comunism.

La întreaga activitate de 
construcție socialistă, la

rii și solidarității între 
națiuni, pentru progres so
cial și pace în lume. în
tregul nostru popor a în
cheiat cincinalul 1981—
1985 cu rezultate însemna
te și a trecut cu toate for- 

noastră , țele la realizarea ’ celui toate marile realizări ob- 
de-al 8-lea plan cincinal; 
a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului, 
care marchează o etapă 
nouă, superioară în dezvol
tarea țării, în realizarea

NICOLAE CEAUȘESCU

ținute de poporul nostru 
în această perioadă, femei
le — uriașă forță dinami
că a societății noastre — 
au adus și aduc o contri
buție deosebit de însenina
tă.'

I.a Petroșani a avut loc, 
ieri, Conferința pentru da
re de seamă și alegeri a 
organizației municipale de 
sindicat. Desfășurată in
tr-un climat de înaltă răs
pundere muncitorească și 
angajare, conferința a dăt 
expresie hotărîrii organe
lor și organizațiilor de 
sindicat, a tuturor colecti
velor de muncă din Valea 
Jiului de a acționa neabă
tut, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, pentru 
înfăptuirea istoricelor bo- 
tărîri adoptate de Congre
sul al XII 1-lea al partidu
lui, a indicațiilor și orien
tărilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în ve
derea accelerării ritmului 
de dezvoltare multilatera
lă a patriei.

Conferință a adoptat 
ordinea de zi : Darea 
seamă a Consiliului muni
cipal al sindicatelor asu
pra activității desfășurate 
în perioada de la alegerile 
precedente pînă în prezent; 
Alegerea noilor organe con
ducătoare, a delegaților 
pentru conferința organi
zației județene a sindica
telor și. desemnarea, candi- 
daților pentru Consiliul 
județean.

Darea de seamă, prezen
tată de tovarășul Petru 
Barb, președintele Consi
liului. municipal al sindica
telor a făcut o exigentă a- 
naliză asupra activității des
fășurate de organele și or
ganizațiile de sindicat, pen
tru îndeplinirea sarcinilor

la 
de

economice și sociale ce au 
revenit Văii Jiului. S-a 
arătat că realizările obți
nute de colectivele munci
torești care au contribuit 
în această perioadă la creș
terea potențialului econo
mic al municipiului. Incor
porează preocupările și e- 
forturile creatoare ale ma
selor largi de oameni, ai 
muncii cuprinși în organi
zațiile de sindicat din în
treprinderi, instituții, șan
tiere, din toate unitățile 
Văii Jiului.

In urma acțiunilor** în-
, treprinșe, sub conducerea 

organizațiilor de partid și 
eu participarea tot mai

(Continuare in pag. a 2-a)
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Adunarea festiva din Capitală
telectualc, activiste de 
partid, de stat, ale mișcă
rii de fdmoi și -ale orga
nizațiilor de masă și ob
ștești. ., ,

In deschiderea adunării 
ș-a dat'citire -Mesajului to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului. Comunist Ro
mân, .președintele. Repu
blicii Socialiste România, 
adresat tuturor femeilor din 
România. ’.îli.ft.

Vineri după-amiază a 
avut loc, în Capitală, adu
narea fdstivă organizată cu 
prilejul Zilei internațio
nale a femeii de Consiliul 
Național al Femeilor îm
preună cu .Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, 
Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Consiliul 
Național al Organizației 
Pionierilor și Comitetul 
municipal al femeilor din 
București.

La adunare au luat par
te muncitoare, țărănci, in- cutiv, secretar al C.C.

P.C.R., a fost primit cu vii 
aplauze," cu puternice ova
ții și urale, participantele 
la adunare dînd glas pro
fundei lor gratitudini față 
de grija statornică, gene
roasă .. secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicola,e. Ceaușescu, 
pentru afirmarea deplină 
a femeilor in toate sferele 
producției materiale și crea*.

. ției sp rituale,..față de pre- 

. țuirea înaltă de care se 
Mesajul, care a fost pre- bucură astăzi în țara noas- 

zeritat de tovarășa Maria 
Ghițulică, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe

at

tră femeia. '
■ Despre semnificația

(Continuare in pag al aj

COLEGĂ
DE MUNCĂ

FEMEIA

și mii de femei. ÎFA, Vîs- 
coza și Țesători a de mătase 
din Lupeni, întreprinderile 

sociă- de confecții din Vulcan și 
tricotaje din Petroșani, sec-
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MAMĂ, SOȚIE,

• La datorie, indiferent
. • - ■ ■ . • ■ ■ ’ ’ ■■ ■ . ■ - -V .-
de anotimp • Deplină îm
plinire • A învăța, a mun
ci, a cerceta • Mama 
eternă noastră iubire • 
Ghiocei pentru fruntașele 
uzinei

participante active
la înflorirea multilaterală a patriei

Azi, de 3 Martie, sărbă
torim, prin tradiție Ziua 
internațională i a femeii. 
Un prilej pentru cinstirea 
femeilor, muncitoare, 
telectuale, gospodine,

femeilor din 
li s-au oferit 
minate condiții de afirma
re, de împlinire a vocației 
creatoare. Este firesc ueci, 
cade ziua lor, gimi urile 
tuturor femeilor să se în
drepte pline de rccunbștin- 
ță spre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul - gene
ral al partidului, ctitorul 
României socialiste moder
ne, spre tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru grijă cu 
care șe preocupă de accele
rarea procesului de dezvol-

țara noastră, 
cele mai mi-

in- 
a 

mamelor, soțiilor și tova
rășelor noastre de muncă, 
participante active, în toa
te domeniile și sectoarele 
vieții sociale la edificarea 
unei orînduiri superioare, 
la înflorirea multilaterală 
a patriei. Este un bun pri
lej să remarcăm un adevăr 
istoric .cu profunde semni
ficații, faptul că, mai mult tare și înflorire continuă
ca oricînd; în ultimii 20 de a națiunii, de creșterea
ani, perioadă de glorie fă- bunăstării materiale și spi

rituale a întregului popor 
și adîncirea democratis
mului orinduirii noastre, 
ceea ce creează cadrul op
tim tuturor femeilor pen-

râ seamăn în istoria pa
triei, pe care cu mîndrie 
și demnitate a numim „E- 
pbca Nicolae Ceaușescu

■

tru a se afirma pregnant 
ca participante active la 
întreaga operă de edificare 
a societății noastre « . ... 
liste. Și Valea Jiului oferă 
numeroase, exemple în țiile de mobilă din Petrila
.acest sens; Prin grija se- și Livezeni cuprind un nu-
cretarului general al parti- măr impresionant de femei, 
dului, prin materializarea 
orientărilor și indicațiilor 
trasate- cu prilejul vizitelor 
de lucru în Valea Jiului, 
concomitent cu dezvolta
rea și modernizarea in
dustriei miniere, în muni-

însuflețite de i 
-perspective ale hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, de 
indicațiile și orientările 
secretarului general- al 
partidului, femeile din Va
lea Jiului acționează cu 

cipiul nostru au apărut ti- răspundere și pricepere în 
nități reprezentative ale 
industriei ușoare/ institu
te de cercetare și proiecta
re, s-a diversificat și s-a 
amplificat rețeaua unită
ților dc învățămînt, sani
tare, comerciale și de pres
tații in care lucrează mii

mărcțele i f' - <
otărîrilor j Cintec pentru mama

țj Vino eîntec, de departe, 
i Din pădurile- de fagi;

A 71 o villfl dp Ti Mtvrtin —

toate sectoarele vieții eco
nomice și social-cul turale, 
pentru a aduce o contribu
ție sporită la îndeplinirea 
obiectivelor dezvoltării in
tensive, ale progresului și 
propășirii multilaterale a 
patriei ndastre. socialiste.

Din pădurile de fagi;
Azi e ziua de 8 Martie—■: 

. Ziua mamei mele dragi. 
* .Mamă dragă, mamă bună 
t Eu, în dar, de ziua ta, t Ți-am adus, cu drag, 
l un cîntec,

Și un ghiocel de nea,

V___ ______

L
Cîntecul nu este mare, ț 
Dar prin el vreau să-ți i ;

'. ■ vorbesc, J
Și să-ți spun, mămico ’

’ dragă, ț ■ 
■'!

J
Cît de.mult eu : ■'

te iubesc

Cristian ONEȚIU, 
elev, Petroșani

. V
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Intr-un climat de puternica angajare pentru înfăptuirea hotărîrilor
Congresului al XIII-lea al partidului, a sarcinilor și indicațiilor

trasate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ieri a avut loc

pentru dare de seamă și alegeri
a organizației municipale a sindicatelor

I
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J
Analiză, exigentă, dezbateri rodnice 

consacrate perfecționării muncii 
de sindicat

F (Urmare din pag. 1)

activă a grupelor sindica
le, a tuturor oamenilor . 
muncii, în perioada cinci
nalului recent încheiat s-a 
obținut creșterea produc
ției marfă industrială pe 
municipiu cu aproape do
uă miliarde lei și a pro
ducției fizice de cărbune 
brut cu peste un milion de 
tone. Dînd dovadă de o 
înaltă conștiință muncito
rească, de atitudine înain
tată față de muncă, nume
roase colective din Valea 
Jiului au obținut. în aceas
tă perioadă rezultate bune, 
avînd la bază răspunderea 
«u care s-a acționat pen
tru: organizarea superioară 
a activității. Au fost evi
dențiate colectivele între
prinderilor miniere Paro
șeni și Lonea, care au ex
tras în anul 1985 suplimen
tar sarcinilor de plan 
36000, respectiv, 14 000 tone 
cărbune, ale întreprinderii 
de confecții Vulcan, 
1PSRUEEM și IACMM, cu 
depășiri ale producției ne
te industriale de 8934, 
10 273, respectiv 1357 mii 
lei. Pe ansamblul Văii 
Jtatai a fost depășită pro
ducția de brichete cu 11,9 
la sulă, oțel aliat cu 41,9 
la sută, echipamente hi
draulice și pneumatice cu 

ta sută, stîlpi hidraulici 
«w 27,9 Ia sută, iar ta con- 
ircții textile cu 7,8 la sută. 
Te parcursul cincinalului 
accent încheiat, tn întrece- 
eea> socialistă s-au eviden
țiat o seamă de întreprin
deri, secții, sectoare și bri
găzi care, prin rezultatele 
abținuți", au făcut dovada 
atitudinii muncitorești î- 
■aintate. In pcest context 
se înscriu colectivele I.M. 
taBpeni, situat în antil 1981 
pe un loc fruntaș în între
cerea socialistă, I.M. Bar- 
băteni care în anul 1982 
a obținut locul I, pe ra- 
mttra minieră, întreprin
derile miniere Petrila și , 
taonea, situate în anul 1984 
pe locuri fruntașe în între
cerea socialistă. In 1984, 
întreprinderea minieră Pa- 
roșeai, a ocupat locul 1 în 
întrecerea socialistă pe ra
mură, iar pentru anul 1985

Tn cadrul dezbaterilor 
au luat cuvîiltul .Aurel An
gheluș, Ștefan Alba. Bujor 
Bogdan, Petru Șoșoi, Ilie 
Didconu, Angelica Manea, 
Petru Mandriș, Ion Dulă- 
miță, Ernest Eneiu, Traian 
Avram eseu, loan Toacă, 
Maria Bordei, Cornelia Stă- 
nescu, Benone Costinaș.

Vorbitorii au reliefat pe 
larg experiența dobîndită 
în munca de sindicat de 
organizațiile pe care le-au 
reprezentat, neajunsurile 
cu care s-au confruntat, re-

aceeași întreprindere can
didează la unul din prime
le trei locuri între frunta
șele industriei naționale 
carbonifere.

Analiza exigentă, în spi
rit constructiv a activității 
desfășurate a scos în evi
dență- faptul că în perioa
da de referințăxjnunca de 
sindicat a fost străbătută 
și de numeroase neajunsuri. 
Cu toate rezultatele bune, 
obținute în unele domenii 
și în cadrul colectivelor 
fruntașe, nerealizările în- . _ ___ . ...
registrate în economia Văii sursele interne de care, dis- 
.1 iul ui. îndeosebi Ia produc
ția de cărbune încarcă de 
răspundere și organizați
ile de sindicat. Planul pro
ducției fizice industriale nu 
a fost realizat deeît în pro
porție de 93 la sută, rămî- 
neri în urmă fiind înregis
trate Ia huila pentru cocs 
și semicocs, oțel, utilaje 
tehnologice pentru lucrări 
miniere și fire vîscoză. 
Se menține încă mare nu
mărul formațiilor de lucru 
care nu-și realizează 
cinile de plan. “ 
lipsurilor în organizarea 
producției și a 
productivitatea 
calculată după 
dueția marfă a fost reali
zată la nivelul C.M.V..J. „h,„.__ ___ ____ _.
doar în proporție de 82 Ia mulate în vederea utiliză- 
sută. Nivelul scăzut 
productivității muneii 
unele întreprinderi se 
torește faptului că 
Consiliul municipal al 
dicatelor cit și comitetele 
de sindicat din întreprin
deri nu au sprijinit sufi
cient condu Ctrl le colecti
ve pentru utilizarea la în
treaga capacitate a dotării 
tehnice, a forței de muncă 
și timpului de lucru.

S-a relevat că pentru în
lăturarea neajunsurilor și 
creșterea continuă a rolu
lui și contribuției organi
zațiilor de sindicat în rea
lizarea sarcinilor de plan, 
a obiectivelor actualului an 
și cincinal este necesar să 
se acționeze mai stăruitor 
pentru perfecționarea sti
lului și metodelor de mun
că și implicarea deplină a 
sindicatelor în soluționa
rea problemelor produc
ției, a celor sociale, pentru 
creșterea, eficienței acțiu
nilor educative.

sar-
Datorită

muncii, 
muncii 

pro-

al 
la 

da- 
atît 
sin-

pun pentru. înlăturarea lip
surilor și imprimarea în 
munca de sindicat a unui 
plus de eficiență. Au fost fă
cute propuneri utile cuprin- 
zînd o largă gamă de acti
vități, îndeosebi eu privire 
la organizarea mai bună 
a întrecerii socialiste, ex
tinderea inițiativelor mun
ci tor ești înaintate, întări- 

\ ’ i nivelul
grupelor sindicale pentru. 
îndeplinirea normelor de 
prtxlueție, respectarea

' NDPM, omogenizarea for
mațiilor de lucru, perfec
ționarea pregătirii profe
sionale, îmbunătățirea cli
matului de ordine și. disci
plină. Referiri critice și 
propuneri au mai fost for-

rii mai bune a bazei ma
teriale existente: _ .
creșterea eficienței acțiu
nilor cu conținut social, 
cultivai, recreativ.

Pentru îmbunătățirea ac
tivității în acest an și Cin
cinal'— perioade marcate 
de sarcini deosebit de mo» 
bilizatoare pentru sindica
te, conferința a adoptat un 
amplu program de măsuri. 

Conferința a ales, în 
continuare, noile organe 
conducătoare — consiliul 
municipal al sindicatelor și 
comisia de cenzori. Au fost 
aleși, de asemenea, (delega
ții pentru conferința jude
țeană a sindicatelor și au 
fost desemnați candidații 
pentru Consiliul județean 
al sindicatelor. In prima sa 
ședință plenară, Consiliul 
municipal al sindicatelor a 
ales biroul executiv.

rea exigenței Ia

pentru

social,.

Biroul executiv al Consiliului municipal 
al sindicatelor

Petru Barb — pir ședințe, Gheorghe Davidescu, Adriana Iacob, 
Cornel Rusii, vicepreședinți, Dumitru Răscoleau, societar, Nicolae Bîl- 
dea, Ana Popescu, Viorica Chirvasă, Nicolae Golea, Mihail Blaga, Maria 
Bordei, Ștefan Alba, Gheorghe Ana, Rozalia Dobre, membri.

CONSILIUL

Membrii
Alba Ștefan, Ana Gheor-, 

ghe, Angheluș Aurel, Antal 
Sigismund, Avramoseu Tra
ian, Barb Petru, Bălănescu 

: Rocliea, Blktea Nicolae, Star 
ga Mihail, Bocan Elena, 
Bordei Maria, Bota, Elena, 
Botoroagă Maria, Boulean 
Maria, Buciumau Nicolae, 
Buciuman Violeta, ,Căta- 

I țoiu Ion, Chirvasă Viorica, 
Cizacovschi Paul, Colds 
Aurel, Cornea Ion, Corobea 
Steiian, Davidescu Gheor
ghe, Diaconu Iile, Drieu 
Ciucă Gheorghe, Dudaș . 
loan, Dobre Rozalia, Faze- 
kas Franci sc, Florea Vasi-

, le, Golea Nicolae, . Groza 
Petru; Grunwald Ioan, Gu- 

5 baș Anișoara, Gura» Iosif;

MUNICIPAL AL SINDICATELOR

Haiduc Ion, Iacob Adriana, Ion, Valache Cristea, 
Iacob Petru, Hie Maria,, sine Vasile, Velciov 
Izvoreanu Dumitru, . Ma
ghiar Traian, Manda Au
relian, Mandriș Petru, Ma
nea Angelica, Marge Ma
ria, Mozes Clara, Muntean 
Constantin, Muntean Eu
gen, Necreală Ioan, Oliver 
Lidia Marinela, Oprea Ni- 
colae, Parasca Zaharia, Pă- 
trașeu Paul, Pin teu Con
stantin, Popescu Ana, Prinț 
Victoria, Radu Tăruise, Ra- 
koezi Paraschiva, Răscoleau 
Negoi Dumitru, Rusu Cor
nel, Saghin Dumitru, 
Schulschi Florina, Simio- 
nesett Dumitru, Stanca Ga
briela, Stanclu Nicolae, 
Sloi Cosma NieUșor, Stoi 
Ion, Șerban Gheorghe, Ta- 
pu Eugenia, Ungureanu

Va-
Ana, 
VesaVerchanschi Ileana, 

Mircea, Zăstran Elisabeta.

Membrii supleanți

Argint Pruncise, Banciu 
Daria, Bonțidean Vasile, 
Brnșoveanu Victor, Codoș
ea Rozalia, Covrig Elena, 
Dreve Gheorghe, Dulămi- 
ță Ion, Ionică Andrei, Ke- 
resteliy Arcadiu, Moga Ion, 
Muntean u Danila. Mari
nescu l'ilofteia, Mares Ma
ria, Nyilas JȘilvia, Petzl 
Ion, Stingă Viorica. Szat- 
mari Ana, Șerban Gherghi
na, Toacă Mar ia, Tri-f» Mu
țită, Vi.șan Ilie.

COMISIA MUNICIPALĂ DE CENZORI

Afumata Paul, Căița Ghi- Doheleanu Ileana, Fratosti- viu, Kiss Maria, Pop» Lu-
zela, Ciocodeică Daniela, ceaun Constantin, Ianc Li- cat, Sîmaschieviet Nicolae.

CANDIDA]! DESEMNAȚI PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN 
AL SINDICATELOR

stantin, Prața Vasile, Sa- 
ghin Dumitru, Ștoi Cosma 
NieUșor, Stanca Gabriela, 
Trifu Nuțiea, Tapa Euge
nia:, Trăita Miron; Valache 
Cristea.

Albu Vasile,' Angheluș 
Aurel, ăndra.ș Dănuț, Barb 

f Petru, Bonțidean . Vasile, 
■ Borbineeane Sandu; Bujor 

Pavel, Burice Cornel, Bloch 
: Cătălina, Burlan . Alexan-

dru, Cîrșot Tudor. Coma»
:. J ' "t' "E. "T*

-

Petru, Dotare Rozalia, Du- 
la miță Ion, Durnitrașcu 
Constantin, «Faur Grația», 
Jurea Nicolae, Grunwald 
Ioan, Izvoreanu Dumitru, 
Gttbaș An i.șoara, Moga loan, 
Muntean Eugen, Popa Con-

•într-o singură zi

s
1477 tone de cărbune peste plan

In ziua de 6 martie, șap- sînt. mobilizați în vederea ducție t» cantitate 
te întreprinderi miniere au 
exțras suplimentar 
nilor de plan, 1477 
cărbune.

• CEL MAI

supli
mentară de cărbune cifrată 
ta peste 1140 tone,

• MOBILIZARE DE EX
CEPȚIE și la minele Vul
can și Paroșeni, concreti
zată prin depășirea planu
lui zilei cu 179 tone 
că rbune.

• ȘI UNITĂȚILE 
NI ERE din partea 
a bazinului acționează

• ACTIVITATE RODNI- mod susținut pentru creș
terea extracției de cărbune. 
In ziua la .care facem refe
rire, minele Lonea. și Pe- 
trila au majorat prelimi
narul cu peste 170 tone de 
cărbune. (Gh. O.),

recuperării, . intr-un timp 
scurt, a minusului aeumu- 

tone de tat și, încadrării în sarci-. 
uile de plan.,

• PRIN DEPĂȘIREA 
PRELIMINARULUI eu 396 
tone de cărbune, minerii 
de la Lupeni au sporit pro
ducția extrasă suplimen
tar de la începutul lunii la 
2 263 tone.

sar ci»

MARE 
PLUS ■ AL ZILEI — 447 to
ne — îl înregistrează I.M. 
Livezeni, ceea ce demon
strează că minerii de aici

de

Aspect din timpul lucrărilor conferinței. Foto : Alexandru TATAR

CA și în abatajele minei 
Uricani : adăugind, în ziua 
de 6 martie, un plus de 
281 tone de cărbune planu
lui preliminat, mina în
scrie pe graficul de pro-

Tricotaje pentru export
In cursul zilei de azi, de 

la întreprinderea de trico
taje din Petroșani urmează 
să fie livrat beneficiarilor 
externi un nou lot de pro
duse a căror valoare se ci
frează la peste 600 000 lei. 
După cum ne-a informat 
inginerul șef Rodica Bo-

MI- 
estică 

în

doua
vor 

sarcinile de ex-
a

descu, în cha de-a 
parte a lunii martie 
fi onorate 
port, prin expedierea
încă două loturi de trico
taje spre Anglia și Norve
gia, valoarea respectivelor 
tricotaje ridieîndu-se ta 
1 700 000 lei. (Gh. O.)



S1MBĂTĂ, 8 MARTIE 1986 Steagul roșu
9

i
A 
A
I

r 
\ 
\ 
\ 
\
\ 
\ 
\
\

\ 
\
\ 
\

indiferent
la datorie,

de anotimp
./z.

'■ș ■

■?<

Drumuri sinuoase, dru
muri, abrupte, drumuri 
desfundate. E trecut de 
primele ore ale dimineții 
și vremea începe să se 
încălzească. Se simte în 
starea drumurilor. Deși 
e primăvară aici între 
Cîmpu lui Neag și Bula, 
ea și sub crestele Reteza
tului iarna e încă stupină. 
Zăpadă, gheață. Dar dru
murile încep să se dezghe
țe, nu de tot doar la su
prafață. Noroiul le face 
alunecoase, iar roțile ma
șinilor încep să patineze 
unde patinează mai mult, 
gropile se adîncesc după 
fiecare cursă. Și cursele 
sînt frecvente. Aici, la 
Poiana Mare, la cîteva 
minute își deșartă conți
nutul cite o Rabă 
mare capacitate. Aici 
haldează sterilul de
descopertă in zona A plus 
C. Sînt mașinile secției 
Cîmpu lui Neag a SUCT. 
La carieră, pe serpentine, 
pe drumurile abrupte și 
pline de gropi Robele de 
16 tone se opintesc din

de
se
la

în Uricani, ei transpor
tă sterilul, peste un mi
lion mc au cărat în acest 
an. Ni se aduce și un ar
gument Ce vrea să fie cel 
mai convingător: „Uitați 
— în Raba care coboară 
e o fată, e Rodica, o șo- 
feriță în toată legea".

Oprim, mașina în bifur- 
cație și din dialogul ful
ger cu Rodica Kurasch, 
o fată vajnică, îmbrăcată 
într-un costum-de fîș roșu 
aflăm că e născută la Lu
pani cu aproape trei de
cenii. în urmă, că e șofe- 
riță de 13 ani și după ab
solvirea școlii de șoferi a 
lucrat tot în Craiova la 
ICI, iar de 6 ani ește la 
STJCT Petroșani: Dini no
iembrie e la Cîmpu lui 
Neag, unde a mai lucrat 
înainte vreo doi ani și a- 
cum e iarăși aici.

— Dacă e greu ? Eu zic 
că nu. îmi place să 
duc mașina. Dacă se
fsetează ? O repar! Sin
gură ? Și singură... iar 
dacă nu pot, mă ajută co
legii. Am colegi buni.

Ii urătn curse multe și- 
drumuri bune. Ea sare 
sprinteni în cabină și de
marează, Raba se supune 
docilă și o ia din loc pe 
serpentine, la vale...
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MAMA eterna
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GHIOCEI PENTRU

greu, se mai opresc, mai 
gifîie, apoi urcă și coboa
ră cu iuțeală. In 
fețe tinere. Aflăm 
vîrsta medie a

r este
. față

cară

cabină 
că 

șoferilor 
de 25 de ani. Și fac 
? Cu succes ! hi 
cărbunele la rampă Dan STEJARU

'i

l 1 
ț 
A 
I 
A 
A 
A 
A 
A i 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a i 
i 
I 
A 
A 
A l

Nu
mare 
doar doi
Dar a reușit să se impu
nă ca o lucrătoare har
nică, pricepută, tenace. 
A ajutat-o și colectivul 
ee-i drept, dar de cel mai 
mare ajutor i-a fost dă
ruirea și pasiunea în 
muncă, dorința sinceră de 
a-.și face datoria în mod 
conștiincios.

Nu au interesat-o nicio
dată ierarhiile în mese* 
ri« ci doar faptul ca ni- 

reproșeze 
adunarea 
din fn- 

confec-

are 
în

vechime prea 
întreprindere, 

ani și jumătate.

meni să nu-i 
nimic. Cînd în 
reprezentanților 
treprinderea de
ții Vulcan s-a citit lista 
fruntașilor în întrecerea

Pe conferențiarul uni
versitar dr. ing. Zoe Gon- 
tean îl afli în fiecare zi, în 
amfiteatrele și laboratoa
rele școlii superioare mi
niere românești, deslușind 
cu pasiune și migală noi 
taine ale meseriei celor 
ce vin în institut, cu dra
goste, pentru a deprinde 
aici secretele smulgerii 
luminii din adâncuri.

Pe cercetătorul științi
fic Zoe Gonțean îl poți 
găsi pricind aplecat asu
pra colii albe, gata de a 
așterne pe hârtie noi i- 
dei, noi soluții menite a 
prinde viață în abataje 
și galerii, pentru ca mun
ca minerilor să devină 
tot mai ușoară, ferită de 

■ griji în adîncurjle mun- 
I telUi.
I Pe omul Zoe Gontean, 
| prodecan al Facultății
| de mine îl poți găsi în
I mijlocul studenților, în-

socialistă pe anul 1985 a
-.......— că

A 
mai 
vie-

aflat cu surprindere 
ocupase primul loc. 
fost una dintre cele 
plăcute surprize ale 
ții, o surpriză binemeri
tată ,prin care Fazekas 
Hajnai era răsplătită pen
tru strădania ei de zi eu 
zi, o bucurie 
pe care întreaga ei 
lie, soțul și băiatul 
trăit-o și o trăiesc 
aceeași intensitate 
cure-ți iubesc soția și 
ma și căreia îi 
condiții propice

deosebită 
fami- 

au 
cu 
cu 

ma-
creează 
deplinei 

afirmări în activitatea de 
producție. . .

Gh. C. BIRLADEANU

îhtot- 
prin 

„Sini

.MAMA — ființa eea 
mai iubită, universul gîn- 
durilor tuturor copiilor 
lumii, rămîrie pentru fie
care dintre noi simbolul 
eternei dragoste, simbo
lul dorinței de frumusețe, 
de bunătate, de gingășie. 
Ce cuvînt poate fi rostit 
mai cu dragoste, decît 
cuvîntul „mamă", de gla
surile cristaline ale Copi
ilor, gingașele vlăstare 
ale patriei a căror copi
lărie fericită este 
deauna conjugată 
iubirea de mamă.
mic măicuță dragă/Dar 
tare te iubesc/lncit în
treg pămintul/Aș vrea 
să-ți dăruiesc", recită cu 
însuflețire, ia grădinița 
de copii a întreprinderii 
Vîscoza din Lupeni mi
cuțul lonuț- împreună cu 
el, mulți, mulți, copii ce 
beneficiază de minunate 
condiții de viață și de 
educație prin grija educa- 

\ toarelor Matilda lacob și
Maria Gherasim, irt ca
drul instituției amintite 
rostesc cu patos versuri 
eălde pentru mamele lor, 
își exprimă dragostea 
nețărmurită pentru fiîn-

țele cele mai iubite de 
pe pămînt. Janina, de 4 
ani, declară cu candoare: 
„Mămica mea este cea 
mai bună ființă din lu
me", Gabi, de. 5 ani, ne 
asigură convingător: „Mă
mica mea este cea mai 
frumoasă"; Ramona, pio
nieră, povestește o întîm- 
plare în care „mama ei 
este cea mai curajoasă". . 
Horațiu și Dana sînt per
fect de acord : „Mămica 
mea este tot ce iubesc 
mai mult", iar Sofica, de 
5 ani, dorește să-i ofere 
„toate florile din lume". 
„Și din întreg pămîntull 
Pe care îl cuprind/De Ziua 
ta măicuță/Un 
ți-ntind"; încheie
convins că „Mămica 
și numai a lui este 
mai bună ființă".

Mama, ființa cea 
bună, cea mai iubită, 
mai frumoasă, cea
iubitoare, eterna noastră 
dragoste căreia cu duio
șie îi adresăm acum, de 
8 Martie, gîndurile noas
tre de bine și fericire.

ghiocel 
lonuț 

lui 
cea

mai
cea 
mai

Gheorghe CHIRVASA

A învăța, a munci, a cerceta 
drumîndu-i cu aceeași gri
jă părintească cu care 
și-a îndrumat fiul — as
tăzi student, mime elec
tronist. Și fiecare cuvînt 
al profesorului înseamnă .

' încă o picătură din ceea 
ce numim educație mul

tilaterală, dragoste de me
serie, dragoste de muncă.

„Studenții, colegii mei 
de mii ne — ne spune cu 
mîndrie conferențiarul 
universitar dr. Zoe Gon
tean — învață aici la noi, 
nu numai Ce înseamnă 
mineritul modern. Ei 
prind în primul rînd 
ințâ de a lucra cu 
menii. Vor fi cadre
bază în minerit și trebu
ie să-și cunoască de o 
manieră superioară mese

spre

o a do-

reporte- 
privire 
aflate

de- 
ști- 
oa- 
de

ria, să stăpânească toate 
pârghiile producției pen
tru a da patriei cât mai 
multe resurse energetice 
și de materii prime. Ei 
învață, la . , Ce înseam
nă a crea, a "munci, ce 

.înseamnă a-ți iubi mese
ria, a căuta noul,
progresul mineritului nos
tru. Lucrările lor de di
plomă, anul acesta eu în
drum opt astfel de pro
iecte, răspund direct ne
cesităților întreprinderi
lor miniere. Se leagă ast
fel cercetarea, învăță
mântul și producția.

absolvenții noștri 
ua natură".

Fără să vrea, 
cui a aruncat o 
pe una din filele
pe masa de lucru a pro
fesorului Zoe Gontean. 
Sînt rînduri care vor face 
parte dintr-un nou volum 
destinat pregătii'ii ingi- *
nerului minier, o carte pe 
care o elaborează un co
lectiv de cadre didactice 
din institut, din care face 
parte și conf. univ. dr.
Zoe Gontean. La 
se voi adăuga în 
„îndreptarul de
practice de laborator" 
o culegere de probleme 
del specialitate. Idei, pa

sau mai clar spus',', 
e- , 

ale 
în

■ siune 
Iar

după absolvire, multi din
tre tinerii ajunși deja in
gineri mineri, vin la noi, 
continuîndu-și cercetările. 
A cerceta, devine pentru .

ing. 
aceasta 
curând 
lucrări 

Și

un om, unul dintre
Xemplele strălucite 
împlinirii femeii 
România socialistă.

H. ALEXANDRESCU

— Precizie de mili
metri, eontracronometru, 
îmi explică ing. Ion Da
raban, șeful secției Susți
neri miniere, de la IUM 
Petroșani. Altfel ar rupe 
gura cuptorului. 24 de 
grinzi metalice într-un 
„snop", fiecare grindă —• 
70 kg, par niște surcele. 
Cîrligul croșetează spa
țiul dintre cele șase cup
toare. De la pupitrul po
dului rulant, ne zîmliește 
Valeria Bodea. La ce-o 
gîndi, acolo, la înălțime ? 
Așteaptă o fată — conti
nuă telepatic dialogul cu 
mine inginerul — pe la 
începutul verii, fiindcă 
băiat are.

— Nu e ușor, mărturi
sește Ileana Ban, de ase
menea, mașinista de po
duri rulante (macaragiță, 
maearâgistă nu s-au în
dătinat încă în limba ro
mână). In zori, după ce a 
plecat soțul la șutj la 
mină Aninoasa, pregă
tesc micul dejun pentru 

, copiii mei : Nicolae, Cris
tian, Romulus și Veroni
ca. Apoi la muncă. Cînd 
m-âm încadrat la IUMP 
în urmă cu 12 ani, mi 
s-a propus să fiu vopsi
tor. Doar pentru un an, 
fiindcă îmi plăceau maca-' 
ralele și țxxiurile rulante 
„din familie". Mama a 
ieșit la pensie după 27 de 
ani pe macara. Am ur
mat un curs... După cum
părături, din nou acasă, 
dau de mîncare bărbatu
lui, care se grăbește la 
institut; e student la se
ral. Apoi am grijă de 
copii. Un film pe lună...

. — Podul rulant, mă .lă
murește Lucreția Călina, 
bineînțeles maCaragistă, 
ridică pînă la 12 sau 16,5 
tone. De munca noastră 
depind însă rezultatele 
întregului colectiv, noi
sîntem „hâlterofilele" sec
ției. Fiecare piesă din
secție ajunge în cîrligul 
podului. Responsabilita
tea incumbă siguranță 
în exploatare, ritm de 
manevră și precizie. Au 
fost preferate femeile, 
poate pentru că ele sînt 
mai atente, mai 
mai eu „viață 
fie în schimbul 
te sau ziua.

metodice, 
sportivă", 
de rioap-

, — Nu ne-am descurca,
mărturisește Elena Szil- 
veszter, dacă n-am avea 
parte de înțelegerea cole
gilor de muncă, a condu
cerii. Ne străduim să fim 
la... înălțime, sîntem mîn- 
dre că participăm la rea
lizarea modernelor uti
laje pentru subteran.

Patruzeci și trei din 45 
de macaragii ai secției 
susțineri miniere sînt fe
mei. La nivel de între
prindere proporția se 
menține : 63 din 73. De 
altfel, fiecare al treilea 
om aî muncii de la JUMP 
este femeie.

î— Intre sudori, remar
că ing. Aurelia Vărășeț, je
fui (iarăși masculinul or
ganigramei !) j serviciului 
■personal la IUMP, pro
porția este egală; în în-" 
treprindere muncesc 150 
de strungărițe, la hidrau
lică in laboratoare ele 
domină ca număr. In to
tal aproape 1200 de femei, 
care ad peste 1400 copii 
sub 14 ani, pe cei H>®i 
mari nu i-am cuprins ta 
statistică. Uneori, mama 
lucrează la același loc de 
muncă eu fiul sau fiica. 
100 de feinei au peste 4 
copii.

Statistica, minuțioasă, 
concretă, concluzivă, eStd 
edificatoare. Femeia, Asa 
soție de miner, de con
structor de utilaj minier, 
a altor oameni ai muncii, 
și-a cîștigat meritul pio- 
fesional de a fi la înălți
mea bărbatului; mai mult 
chiar, în competiția pen
tru mai bine, pentru ca
litate și producție supe
rioară, se depășește pe 
sine, îi întrece pe alții.

In vreme ce podurile 
rulante din hale zumzăie, 
asemenea unor albine har
nice, culegând polenul 
muncii constructorilor de 
utilaj minier, mă gân
desc că astăzi, în cârlige
le lor vor anina buchete 
de ghiocei și sentimente
le de prețuire pentru to
varășele lor de muncă. E 
doar îndătinata zi plane
tară a celei care dă viață, 

muncește și trăiește feri
cită, împreună cu noi. în 
prosperul și seninul me
leag Ș carpatin.

Ion VULPE

4
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. (Urmare din pag. I)

Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag. I) 

că a muncii, există toate 
premisele ca sarcinile de 
plan pe primul trimestru 
să fie realizate în bune 
condițiuni, ' creîndu-se ast
fel o bază trainică pentru 
îndeplinirea cu succes a 
planului pe anul în curs și 
pe întregul cincinal 1986— 
1990.

In continuare, Comi
tetul Politic Executiv a a- 
nalizat Raportul privind 
rezultatele recensămîntu- 
lui animalelor domestice 

î de la 1 februarie 1986, com
parativ cu 1 februarie 1985. 
Comitetul Politic Executiv 
a arătat că, deși față de 
recensămîntul anterior, au 
fost înregistrate unele spo
ruri Ia aproape toate spe
ciile de animale, efective
le nu s-au situat la nivelul 
prevederilor planului, al 
condițiilor create în fieca
re județ pentru dezvolta
rea zootehniei. S-a apre
ciat că această evoluție ne
corespunzătoare a fost de
terminată de o serie de 
lipsuri și neajunsuri mani
festate în activitatea Mi
nisterului Agriculturii, a 
Ministerului Industriei A- 
limentare, a organelor și 
unităților agricole, care nu 
au aplicat cu fermitate mă
surile stabilite și n-au asi
gurat respectarea strictă 
a normelor legale de tă
iere a animalelor.

Avînd în vedere această 
situați?. Comitetul Politic 
Executiv a, cerut Ministe
rului Agriculturii, Minis
terului Industriei Alimen
tare, precum și organelor 
agricole județene, comite
telor județene de partid și 
consiliilor populare, uni- •
tăților agricole să ia toate 
măsurile pentru îndeplini
rea întocmai a prevederilor 
programului de creștere 
a efectivelor de animale pe 
perioada 1986—1990, prin
îmbunătățirea activității 
de reproducție, creșterea 
indicilor de natalitate și 
reducerea mortalității la 
toate speciile. In spiritul 
indicațiilor date de secre
tarul general al partidului 
ia recenta plenară lărgită 
a Consiliului Național al 
Agriculturii, s-a cerut să 
se acționeze în așa fel în
cât să nu existe cooperati
vă sau unitate agricolă de 
stat fără animale.

Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut Planul de 
măsuri privind aniversa
rea a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Cpmunișt 
Român. Comitetul Politic 
Executiv a subliniat că 
gloriosul jubileu trebuie 
să constituie pentru între
gul nostru partid un prilej 
de a intensifica . munca 
politică și ideologică de e- 
ducare și dezvoltare 
a conștiinței socia
liste a întregului popor, de 
mobilizare largă a energi
ilor creatoare ale națiunii 
în muncă și lupta pentru 
înfăptuirea exemplară a 
planurilor de dezvoltare e- 
conomică și socială a țării, 
a hotărîrilor istorice adop
tate de Congresul al XIII- 
lea, a Programului de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României 
spre comunism. întreaga 
pregătire și desfășurare a 
acțiunilor și manifestări
lor legate de sărbătorirea 
acestui important eveni
ment în viața politică și 
socială a țării va trebui să 
ducă la întărirea și mai 
puternică a partidului, la 
creșterea rolului său con
ducător în toate sectoarele 
vieții economice și sociale, 
în organizarea și conduce

rea vastei opere de făurire 
a noii orînduiri sociale pe 
pămîntul patriei.

Comitetul Politic Execu
tiv și-a exprimat convin
gerea că manifestările ce 
vor fi organizate în cinstea 
celei de-a 65-a aniversări 
a partidului vor pune cu 
pregnanță în evidență uni
tatea indestructibilă a în
tregii noastre națiuni în 
jurul partidului, al secreta
rului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și voința fermă a co
muniștilor a tuturor oame-. 
nilor muncii, a întregului 
popor de a obține, sub con
ducerea gloriosului nostru 
partid comunist, noi și tot 

_ mai mari victorii pe calea 
construcției socialiste și 
comuniste în România, a 
întăririi independenței și 
suveranității naționale, a 
ridicării României socialis
te pe culmi tot mai înalte 
de civilizație, bunăstare și 
progres.

In continuare, în cadrul 
.ședinței Comitetului Politic 
Executiv, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a făcut 
o informare despre partici
parea și activitatea delega
ției Partidului Comunist 
Român la lucrările celui 
de-al XXVII-lea Congres 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Comitetul Politic Execu
tiv a dat o înaltă apreciere 
activității desfășurate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în perioada în 
care s-a aflat la Moscova, 
modului strălucit .în care 
a reafirmat, în cuvîntarea 
de salut rostită de la tri
buna Congresului, precum 
și în cadrul întîlnirii cu 
tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S.; poziția parti
dului și a țării noastre în 
problemele fundamentale 
ale vieții internaționale, ale 
mișcării coniuniste și mun
citorești și, în mod deose
bit, ale întăririi colaboră
rii și solidarității țărilor 
socialiste, a popoarelor ■ și 
forțelor înaintate de pretu
tindeni în lupta pentru 
progres social și pace în 
lume.

Apreciind că cel de-al 
XXVII-lea Congres al 
P.C.U.S. se va înscrie ca 
un eveniment politic deo
sebit în istoria partidului 
comunist și a statului so
vietic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat în
semnătatea obiectivelor 
cuprinse în Raportul poli
tic prezentat de tovarășul 
Mihail Gorbaciov privind 
dezvoltarea accelerată e- 
conomico-socială a Uniunii 
Sovietice, perfecționarea 
întregii activități de con
ducere, de planificare, de 
dezvoltare continuă a de
mocrației socialiste — o- 
biective prin realizarea că
rora pofroarele Uniunii So
vietice vor parcurge încă 
6 etapă importantă pe ca
lea socialismului dezvoltat, 
a înfăptuirii societății co
muniste.

S-a apreciat, de aseme
nea, accentul deosebit pus, 
în documentele și dezba
terile Congresului P.C.U.S., 
pe necesitatea dezarmării, 
în primul rînd a dezarmă
rii nucleare, a intensifică
rii eforturilor pentru asi
gurarea păcii și securității 
popoarelor. Accentuarea 
acestor probleme în Ra
portul tovarășului Mihail 
Gorbaciov are o deosebită 
importanță, ținînd seama 
că, în situația internațio
nală de astăzi, apărarea 
păcii și prevenirea unui 
război mondial, care s-ar 
transforma inevitabil într-o 

catastrofă nucleară nimi
citoare, constituie proble
ma fundamentală a epocii 
noastre.

Pornind de la toate a- 
cestea, secretarul general 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a apreciat că 
hotărîrile Congresului al 
XXVII-lea al P.C.U.S. dau 
o măreață perspectivă ac
tivității popoarelor Uniunii 
Sovietice, atît în lupta pen
tru socialism și comunism, 
cît și în lupta pentru pace, 
avînd, totodată, o mare în
semnătate internațională.

In salutul adresat Con
gresului P C.U.S., tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția consec
ventă a țării noastre pri
vind așezarea fermă Ia 
baza relațiilor dintre state 
a principiilor deplinei ega
lități, independenței și su
veranității naționale, nea
mestecului în treburile in
terne și avantajului reci
proc, dreptul fiecărui po
por de a-și hotărî singur 
destinele, calea dezvoltă
rii sale, fără nici un ames
tec din afară. Secretarul 
general al partidului nos
tru a subliniat, totodată, 
marea însemnătate pe care 
o acordă Partidul Comu
nist Român întăririi cola
borării, solidarității dintre 
partidele comuniste și 
muncitorești, pornind de 
la necesitatea asigurării de
plinei egalități, a respectă
rii independenței și drep
tului fiecărui partid de 
a-și hotărî de sine stătător 
linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, co
respunzător condițiilor con
crete din țara respectivă, a 
neamestecului în treburile 
interne ale altor partide. 
In acest sens, partidul nos
tru apreciază îri mod deo
sebit faptul că în Raportul 
politic prezentat Congresu
lui de tovarășul Mihail 
Gorbaciov este subliniată 
însemnătatea promovării 
în relațiile dintre state a 
unor asemenea principii 
— de egalitate, neamestec, 
respect al independenței 
și suveranității — ca o ne
cesitate a întăririi colabo
rării și conlucrării interna
ționale în lupta pentru 
destindere, înțelegere și 
pace în lume.

In cadrul ședinței, au 
fost subliniate, încă o dată, 
bunele relații de colabora
re dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovieti
ce, dintre poporul român și 
popoarele sovietifce — rela
ții cu îndelungate și boga
te tradiții — și a fost re
afirmată hotărîrea neabă
tută de a se acționa, și în 
viitor, pentru continua lor 
adîncire și diversificare, în 
interesul popoarelor țări
lor noastre, al cauzei ge
nerale a păcii și colaboră
rii internaționale.

Aprobînd întru totul ac
tivitatea delegației P.C.R. 
la Congresul P.C.U.S., Co
mitetul Politic Executiv a 
apreciat că participarea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu la lucrările fo
rumului comuniștilor so
vietici și întîlnirea sa cu 
tovarășul Mihail Gorbaciov 
constituie o nouă și impor
tantă contribuție la dezvol
tarea și întărirea continuă 
a' bunelor relații dintre 
partidele, țările și popoa
rele noastre, la cauza so
cialismului, a progresului 
și păcii în lume.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.

Doresc, de aceea, să a- 
dresez, cu acest prilej săr
bătoresc, tuturor femeilor 
din Republică Socialistă 
România, precum și între
gului nostru popor, cele 
mai calde felicitări și u- 
rări de noi și tot mai mari 
succese în activitatea vi
itoare consacrată înfăptui
rii politicii partidului de 
dezvoltare economică și so
cială a țării, întăririi inde
pendenței și suveranității 
patriei, creșterii bunăstării 
materiale și spirituale a 
întregii națiuni.

Planurile și programele 
adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului au 
deschis în fața întregii țări 
largi perspective de pro
gres, un vast cîmp de acti
vitate creatoare în toate 
domeniile vieții economi
ce și sociale. Punem un ac
cent deosebit pe dezvolta
rea intensivă a economiei 
naționale, pe promovarea 
largă în producție a celor 
mai noi cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice 
moderne, pe realizarea unei 
calități noi a muncii și 
vieții întregului nostru 
popor. Prin realizarea o- 
biectivelor și orientărilor 
pe care ni le propunem, la 
sfîrșitul actualului cinci
nal, România va intra în- 
tr-un stadiu nou de dez
voltare — acela de țară so
cialistă mediu "dezvoltată.

Sînt ferm convins că, îm
preună cu întregul popor, 
femeile din patria noastră 
vor face și în viitor, totul 
pentru a contribui, cu re
zultate cît mai bune, la 
realizarea acestui măreț 
program de dezvoltare eco
nomică și socială a țării. 
Ele vor trebui să participe 
activ, împreună cu între
gul popor* la realizarea în 
cele mai bune condițiuni a 
planului unic de dezvolta
re pe anul în curs și pe 
întregul cincinal 1986—1990, 
Ia înfăptuirea programe
lor speciale privind ridica
rea nivelului tehnic .și a 
calității produselor, creș
terea productivității mun
cii, reducerea consumuri
lor materiale, de energie și 
combustibil, aplicarea fer
mă a principiilor noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar, ale autoconduce- 
rii și autogestiunii munci
torești, la sporirea tot mai 
puternică a eficienței în
tregii activități economi
ce și creșterea venitului 
național temelia traini
că. și sigură a ridicării 
continue a nivelului de trai 
material și spiritual al po
porului.

Societatea noastră asigu
ră extinderea și adîncirea 
continuă a democra
ției muncitorești-revoluțio- 
nare, creează, în acest ca
dru, toate condițiile ca, a- 
lături de bărbați, femeile 
să ia parte activ la dezba
terea și soluționarea pro
blemelor care privesc mer
sul înainte al patriei, să, 
participe nemijlocit la 
conducerea tuturor sectoa
relor vieții economice și 
sociale, a întregii socie
tăți. Corespunzător ponde
rii lor în societate, rolului 
pe care îl au în producția

Adunarea festivă din Capitală
(Urmare din pag. I)

lei femeii a vorbit tovară
șa Ana Mureșan, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinta Consi
liului Național al Femeilor.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, pârtiei-' 
pantele la adunarea festi

materială și spirituală, fe
meile, se bucură de toate 
condițiile pentru a promo
va în funcții de răspunde
re, în organele de conduce
re, în toate domeniile de 
activitate și Ia toate nive
lurile, potrivit aptitudini
lor, pregătirii și capacită
ții lor.

Toate aceste realități, 
deplina egalitate de care 
se bucură femeia în toate 
domeniile de activitate, i- 
lustrează cu puterea de ne
tăgăduit a faptelor superio
ritatea orînduirii noastre ■ 
socialiste, profundul uma
nism al societății pe care 
o edificăm pe pămîntul 
României ! Numai într-o 
asemenea societate, din 
care au fost înlăturate de
finitiv inegalitatea și asu
prirea și în care poporul a 
devenit stăpîn pe soarta sa, 
se poate vorbi cu adevărat 
de asigurarea drepturilor 
fundamentale ale omului, 
de o democrație reală, în 
care toți cetățenii — băr
bați și femei — iau parte, 
în condiții de deplină ega
litate, la conducerea tre
burilor obștești, Ia făurirea 
conștientă a propriului lor 
destin, liber și fericit.

Congresul al XIII-lea al 
partidului nostru a subli
niat cu deosebită putere 
necesitatea întăririi "rolu
lui familiei în societate, în 
dezvoltarea națiunii noas
tre socialiste. In acest spi
rit, nu există îndatorire 
mai nobilă, mai de onoare 
a familiilor, a femeilor, 
decît aceea de a crește și 
a da țării cît mai mulți co
pii, de a-i educa și forma 
în spirit sănătos, ca viitori 
cetățeni de nădejde ai pa
triei noastre, capabili să 
dezvolte și să ducă mai de
parte realizările părinților 
lor, cauza socialismului și 
comunismului pe pămîntul 
României.

Partidul și statul nostru 
acordă o grijă deosebită 
mamei și copilului, creează 
condiții materiale și socia
le tot mai bune pentru ca 
fiecare familie să se poată 
mîndri cu un număr cît 
mai mare de copii, fru
moși și sănătoși. Folosind 
aceste condiții, va trebui 
să realizăm un asemenea 
spor natural al populației 
care să asigure, în perma- . 
nență, vigoarea și tinerețea 
națiunii noastre ! • :

Partidul nostru va acor
da întreagă atenție afir
mării plenare a femeii în 
toate domeniile de activi
tate, va crea toate condi
țiile ca ele să fie, întot
deauna, o prezență activă 
în viața țării, să-și aducă 
întreaga contribuție atit în 
creația de bunuri materiale 
și spirituale, cît și în fa
milie și societate, în în
treaga operă de construc
ție socialistă și comunistă 
din patria noastră.

întotdeauna, sărbători
rea „Zilei femeii** a consti
tuit un minunat prilej pen
tru femeile din România 
de a-și afirma deplina lor 
solidaritate cu lupta femei
lor de pretutindeni pentru 
apărarea și cucerirea drep
turilor lor democratice, 
pentru pace. Cu atît • mai 
mult, în împrejurările ac

vă, au adresat o telegramă 
tovarășului Nicola e 
Ceaușescu, secretar" gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
prin care se exprimă sen
timentele de adîncă mulțu
mire față de Mesajul ce 
le-a fost adresat, față de 
ideile generoase conținute 

tuale, cînd în viața inter
națională s-a ajuns lă o 
încordare deosebită, ca ur
mare a cursei înarmări
lor, îndeosebi a înarmări
lor nucleare, se impune să 
se facă totul pentru întări
rea solidarității șî unirea 
eforturilor popoarelor — 
în rîndurile cărora femeile 
reprezintă o uriașă forță 
a păcii — în vederea opri
rii cursului periculos snre 
confruntare și război, pen
tru o politică nouă, de co
laborare, destindere și pa
ce, pentru apărarea drep
tului fundamental al po
poarelor — la viață, la pa
ce, la existență liberă șî 
demnă ! Acționînd în spi
ritul politicii de pace și 
colaborare a partidului și 
statului nostru, femeile din 
România, organizațiile lor, 
Consiliul Național al Fe
meilor trebuie să-și dezvol
te și să-și întărească ne
contenit legăturile, contac
tele și conlucrarea cu fe
meile și organizațiile de 
femei din celelalte țări, să 
acționeze tot mai strîns 
împreună cu acestea, cu 
popoarele iubitoare de pa
ce din întreaga lume pen
tru triumful rațiunii, al 
politicii de pace și destin
dere, pentru întărirea în
crederii, securității și cola
borării între națiuni.

Omenirea este confrun
tată astăzi cu probleme deo
sebit de grele și complexe. 
Dar avem convingerea că, 
acționînd unite, popoarele, 
forțele înaintate din în
treaga lume — în rîndul 
cărora femeile au un ' rol 
deosebit de important — 
pot schimba cursul eveni
mentelor, pot împiedica 
declanșarea unui război nu
clear nimicitor, pot impu
ne dezarmarea și asigura
rea, instaurarea unei păci 
trainice în întreaga lume. 
Sînt încredirițat că la â- 
ceastă nobilă cauză, femei
le din România își vor a- 
duce, întotdeauna, întreaga 
lor contribuție !

Cu prilejul „Zilei femeii** 
adresez tuturor femeilor 
din patria noastră chema
rea de a face totul și în 
viitor, pentru ca România 
socialistă să devină mereu 
mai puternică și înfloritoa
re, șă se afirme tot mai 
mult, prin realizările sale 
și prin întreaga sa politică 
internă și externă, ca un 
detașament activ al . forțe
lor progresului și păcii, al 
luptei pentru înțelegere și 
colaborare, pentru dezar
mare și pace, pentru o lu
me mai bună și. mai dreap
tă pe planeta noastră, o 
lume fără arme și fără răz
boaie.

Convins că milioanele 
de femei, împreună cu toți 
oamenii muncii din patria 
noastră, vor acționa în cea 
mai strînsă unitate — sub 
conducerea gloriosului nos
tru partid comunist — pen
tru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea, al noului plan 
cincinal, vă urez, vouă, 
dragi tovarășe, precum și 
întreguiui popor, noi și tot 
mai mari succese în mun
că și în viață, mari satis
facții și bucurii în căminele 
și familiile voastre, multă 
sănătate și fericire !

în acest document, anga- 
jînclu-se, totodată, în nu
mele milioanelor de femei 
din ța-'a noastră, să facă 
totul pentru înfăptuirea 
politicii interne șî; externe- 
a partidului și statului, 
să-și aducă contribuția la 
ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de civilizație și 
progres.
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