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In întîmpinarea alegerilor de deputați

Două întreprinderi miniere

Intilniri ale candidaților
F.D.U.S. cu alegătorii

Rodnic dialog 
de lucru în cartierele

Petroșaniului

Conferința națională
a

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, joi, 7 mar
tie, și-a început lucrările, 
la București, Conferința 
națională a femeilor, eve
niment politic de mare în
semnătate, care pune în lu
mină rolul și contribuția 
crescindă a femeilor — 
puternică forță 
orinduirii noastre 
liste 
tilateral al patriei, la dez
voltarea liberă și indepen
dentă a

Precedată de 
și conferințele de 
seamă și alegeri, 
rința reprezintă o 
grăitoare expresie

.socială a 
socia

la progresul mul-

femeilor
unita- 

partidului, al 
său general, 
Nicolae 

trans- 
viață a istori- 

adoptate de 
al

996 tone 
de cărbune 
peste plan

Printr-o mobilizare exem
plară, minele Paroșeni și 
Lonea au extras, în ziua 
de 6 martie, suplimentar 
sarcinilor de plan, 996 to
ne de cărbune.

Cu cele 712 tone de căr
bune raportate suplimen
tar planului în ziua amin
tită, minerii de la Paro
șeni majorează 
martie la 2179 
cărbune

O notă bună 
lor mineri de 
care, adăugind 
suplimentară de 
extrasă în 6 martie, majo
rează plusul întreprinde
rii din această lună la 733 
tone de cărbune. (Gh.O.)

plusul pe 
tone de

și harnici- 
la Lonea 
producția 
284 tone

Cetățenii de pe străzile 
Saturn, Venus și Unirii 
din cartierul Aeroport 
— Petroșani s-au întîlnit 
joi, 6 martie la Școala 
generală nr. 7 cu candi
dați de deputați ai Fron
tului Democrației 
nității Socialiste 
alegerile 
Au fost 
dații de 
Popescu, 
al Consiliului 
județean Hunedoara, pen
tru circumscripția elec
torală județeană nr. 68, 
iar pentru circumscrip
țiile electorale munici
pale nr. 15 și nr. 16 can- 
didații de deputați loan 
Lăsat, directorul 
prinderii 
construcții 
Petroșani,

V

și U- 
pentru 
martie, 
candi- 
Stelian

de la 17 
prezenți 
deputați 

vicepreședinte 
popular

Intre- 
de antrepriză 

și montaje 
Ionel Cazan,

In sectorul VI

Ka- 
Co- 
Pe-

secretarul comitetului de 
partid al I.A.C.M.M. Pe
troșani, Rodica Biro, pro
fesoară la Școala genera
lii nr. 7 și Adriana 
racsony, activistă a 
miletului municipal 
troșani al P.C.R.

Evidențiind importan
ța politică a alegerilor 
de deputați de la 17 mar
tie, marile înfăptuiri ale 
poporului nostru sub con
ducerea înțeleaptă 
partidului, îndeosebi 
ultimele două decenii 
cînd în fruntea partidu
lui și statului se afla 
strălucitul strateg, revo
luționarul încercat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
înfăptuiri printre care

(Continuare in pag. a 2_a)

al minei Vulcan
Oamenii deprind 99din mers“ 

modernă de extracție
ce se ridicau 

pe 
au 
comple- 
imediat 

de 
înregis-

tehnica
Faptul că, la jumătatea 

lui februarie, la mina Vul
can, era puș în funcțiune 
un complex de susținere 
și tăiere mecanizată a căr
bunelui nu a trecut neob
servat. Știrea despre a- 

cest eveniment și-a găsit, 
la timpul respectiv loc pe 
prima pagină a ziarului.

— Introducerea în stra
tul 7, bloc VII, panoul 3, 
a complexului — ne spu
ne ing. loan Teu, șeful sec
torului VI — a început în 
luna ianuarie. Echipa ser
vice a minei, cea care a

în sub- 
a fost

asigurat montarea 
teran a utilajului, 
ajutată și de membrii bri
găzii lui Gheorghe Buhu- 
țan, formație care urma 
să-1 mînuiască.

Alegerea nu fusese 
tîmplătoare. Buhuțan 
ortacii săi lucraseră, pînă 
la data preluării comple
xului, pe stratul 15, bloc 
IV Nord, într-un abataj . 
echipat cu susținere meta
lică individuală. Mînuind 
o combină de tăiere sau 
pușcînd, formația obținu- 

ianuarie, randa-

în-
Și

Gheorghe OLTEANU

Șeful de schimb Lazâr Iordan, împreună cu or 
tacii săi este binecunoscut la I.M. Bărbăteni pentru 
hărnicie si pricepere.

rtient; 
tone de cărbune 
Desigur, zilele ce 
mat introducerii 
xului n-au . adus 
salturi spectaculoase 
producție. S-au 
trat 80, 65 și chiar 48 tone 
de cărbune extrase zilnic. 
„E ca și cum ai fi pus 
un căruțaș la volanul unei 
Dacii", glumește șeful de 
sector. Era mai greu în a- 
cele prime zile; forțele 
brigăzii erau împărțite 
Unii lucrau la evacuarea 
vechii susțineri din abataj, 

i învățau din mers, de 
membrii echipei servi- 
modul de exploatare 

corectă a utilajului. Zile
le trec, combainierii Ion 
Moșilă, Bafnabaș Uieș, Lau-

României.
adunările 

dări de 
Confe- 

nouă și 
a pro

fundului democratism al 
orînduirii noastre, care a 
creat condiții minunate 
p 'e n t r u afirmarea 
deplină a femeilor în toa
te sectoarele de activitate 
politică, economică 
cială. Conferința 
tuie un nou prilej 
afirmare a voinței 
lor din țara noastră de

și so- 
consti- 
de re- 
femei-

acționa, în strînsă 
te în jurul 
secretarului 
tovarășul 
Ceaușescu, pentru 
punerea în 
celor hotărîri 
Congresul al Xlll-lea 
P.C.R,, a Programului de 
făurire a societății socia 
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
nie: spre comunism, a 
tregii politici interne 
externe a partidului 
statui ui nostru.

In fața clădirii 
difuziunii, în care 
fășoară lucrările 
rinței, tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
cu sentimente de profundă 
dragoste și prețuire, expri
mate prin puternice aplau
ze și ovații, de mii și 
de oameni ai muncii 
Capitală.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost întîm- 
pinați, la intrarea în sală

în- 
îi 
si

Radio- 
se des- 
Confe- 
Nicolae

mii 
din

a e

cu deosebită căldură, cu 
nețărmurită Stimă și recu
noștință, cu puternice și 
îndelungi aplauze. S-a 
scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“’. 
Prin urale și ovații, dele
gatele și invitatele au dat 
gias sentimentelor lor de 
profund atașament față 
de societarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, strălu
cit conducător și patriot 
înflăcărat, ce și-a dedicat 
întreaga viață și activita- 

' te propășirii și prosperită
ții patriei noastre, înfăptu- . 
irii idealurilor de liberta- 
te și independență ale po
porului român, cauzei pă
cii și înțelegerii în întrea
ga lume.

Totodată,
le au exprimat 
tele 
ale 
din patria noastră față de 
tovarășa Elena Ceaușescu,

participante- 
sentimen- >< 

de aleasă prețuire 
milioanelor de femei

IN PAGINA A 2-A :
INSCRIPȚII

la 8 
post.

ur-

TOVARĂȘELE NOASTRE 
DE MUNCĂ Șl 

prezență prodigioasă 
economico-socială a

VIAȚA 
în activitatea 
municipiului

(In pag. a 3-a)

Implicarea mai activă a 
tinerilor în viața între
prinderii —
Conferințe de dare de 
seamă și alegeri în or
ganizațiile U.T.C.
Rubrica „Vă informăm".

(Continuare în pag. a 4-a)

Adunare festivă 
consacrată Zilei 

internaționale 
a femeii

Ieri, a avut loc la Pe
troșani, adunarea festivă 
dedicații zilei de 8 Martie, 
organizată de Comitetul 
municipal al femeilor. Au 
participat membre ale 
comitetelor și comisiilor 
de femei din întreprinderi
le, instituțiile și cartierele 
municipiului, muncitoare, 
intelectuale și casnice. ' 
Despre semnificația săr
bătoririi zilei de 8 Mar
tie, rolul femeilor în so
cietatea noastră socialis
tă, despre sarcinile ce re
vin mișcării de femei în 
lumina hotărîrilor 
greșului al Xlll-lea 
partidului, a vorbit 
rășa Emilia Man, 
ședința Comitetului 
nicipal al femeilor

După adunarea festivă, 
participantele au vizionat 
piesa „Variațiuni pe tema 
dragostei", prezentată de 
un colectiv al Teatrului de 
stat „Valea Jiului"

Ziua internațională a 
femeii este marcată in în
treprinderile și instituțiile 
municipiului prin adunări 
festive urmate de progra
me artistice adecvate.

Con- 
al 

tova- 
pre- 
mu-

(Continuare in pag. a 2-a)

In cinstea alegerilor de la 17 martie

Pe- 
o 

tema

• In ziua de 9 Martie, 
casa de cultură din 
troșani organizează 
masă rotundă cu 
„Primul nostru vot
pentru viitorul luminos 
al României". Dezbaterea 
se va organiza în spriji
nul tinerilor care își e- 
xercită pentru prima da
tă dreptul cetățenesc de 
a vota.

• Clubul din Uricani 
își propune pentru dumi
nică, 10 martie, o expu
nere cu tema „Alegerile 
de deputați — eveniment 
de seamă pentru poporul 
român", urmată de un 
microrecital de muzică și 
poezie 
punere 
tățenii 
(Al.H.)

patriotică. Ea ex_ 
vor participa ce- 
orașului Uricani-,

i

(

)

Abia pășind, dar repe- 
tînd istoria, pe oricare 
meridian, copilul poartă 
în suflet cununa metafo
relor’ — patria ia chipul 
mamei, primăvara este o 
fecioară, țarina natală e 
Geea străbunilor; mai 
tirziu învață genurile 
gramaticale, între care 
femininul se constituie în 
matricea universului u- 
man. Ipostazele biologi
ce, motive de inspirație 
ale poeților, artiștilor, 
dar și omului de rînd, 
nu conturaseră totuși 
destin plenar femeii, ca
re rămăsese „jumătatea" 
în eclipsă totală a perso
nalității umane, limitată 
la rolul domestic.

Femeia» luptătoare,
apoi contemporana noas
tră, demnă • constructoa
re a societății socialiste, 
în cea mai dreaptă orîn-

Și

Imn împlinirii ji
ciștigă pre-

!

ea și-a cîști-

duire din cîte a cunos
cut istoria, 
țuirea noastră ca tovară
șă de muncă, de idei, 
este chemată la cîrma 
societății, descoperă tai
nele naturii, educă viitoa
rele generații.
noi, femeia nu mai cons
tituie doar un simbol al 
frumuseții, ea și-a -
gat binemeritatul rol so- ) 
cial. Coloana de vis a 
mitului, pe care se îm
pletește iedera încrederii, 
devine temelie de nădejde 
a viitorului. Iată de ce, 
țărînă concretă a neamu
lui, femeia aspiră ■ 
cerul împlinirilor, 
preună cu tovarășul 
de viață. Iată de ce, 
Ziua ei, îi închinăm 
ghiocel de lumină, i 
goste și respect.
VULPE)

Astăzi, la

y 
y.

spre
îm- 

ei .

un ț 
dra-
(Ion
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Întîlniri ale candidaților de deputați cu alegătorii

(Urmare din pag. I)

Rodnic dialog de lucru
Implicarea mai activă a tinerilor 

în viața întreprinderii

se numără și actualul car
tier Aeroport din Petro
șani, cupr inzînd peste
20 000 de apartamente în 
blocuri moderne, termofi- 
cate, tovarășul Stelian 
Popescu a subliniat și 
perspectivele de dezvol
tare a municipiului. In vi
itorul cincinal construc
ția de locuințe va continua 
In ritm susținut în toate 
localitățile Văii Jiului. Con
comitent se vor construi 
noi obiective social-cultu_ 
rale, se vor realiza noi 
dotări edilitar-gospodă- 
rești, de îmbunătățire a 
alimentării cu apă potabi
lă a cartierelor de locuințe, 
a transportului în comun. 
In cincinalul 1986—1990 se 
prevede, printre altele, 
asigurarea transportului 
rapid între principalele lo
calități din municipiu, 
extinderea rețelei căilor 
ferate, dublarea unor tron
soane de drum pentru îm
bunătățirea circulației ru
tiere. A fost subliniat fap
tul că toate înfăptuirile de 
pînă acum au la bază lar
ga participare a cetățeni
lor, de care depinde și

în viitor realizarea obiec
tivelor prevăzute în pla
nul în profil teritorial. Au 
luat cuvîntul 
Gheorghe Baciu, 
tea, Teodor 
Francisc Torok, 
ni, Nicolae Panaite, Gerda 
Toth, Constantin Păuna, 
Florin Cristea, Elena Pop, 
Smaranda Mircea. Apre
ciind rezultatele bune do_ 
bîndite pe linia gospodări
rii și înfrumusețării carti
erului, participanții
la dezbateri au formulat 
și unele critici, îndreptăți
te, la adresa E.G.C.L. Pe
troșani pentru lipsa de 
promptitudine în efectua
rea programului 
rații solicitat de 
ile de locatari, 
totodată că sînt 
întîlniri mai dese cu depu
tății din cartier pentru re
zolvarea operativă a unor 
probleme cu care se con
fruntă locatarii cartieru
lui. Au fost făcute nume
roase propuneri vizînd îm
bunătățirea prestărilor de 
servicii, a transportului în 
comun, amenajarea unor 
noi spații de joacă pentru 
copii, înfrumusețarea car
tierului. Cetățenii Teodor 
Moldovan și Francisc Td- 
rok, au propus 
unui chioșc de 
partea de jos a 
și reînființarea 
frizerie-coafură.
martie ne vom da votul cu 
toată convingerea — sub
linia în cuvîntul său prof. 
Smaranda Mircea — avind 
convingerea că votăm pen
tru viitoarele noastre îm

cetățenii 
Ana Cris- 
Moldovan, 
Ana Iaco-

de repa- 
asociați- 

apreciind, 
necesare

înființarea 
ziare în 
cartierului 
unității de
„La 17

I

Alegă tori!
Verificați înscrierea dumneavoastră și 

a tuturor membrilor familiei, care au drept 
de vot, pe listele de alegători !

Sesizați, în aceeași zi, eventualele o- 
misiuni comisiilor constituite in acest scop 

in fiecare localitate, la casele alegătorilor!

pliniri, pentru viitorul lu
minos al patriei".

Prin întreaga ei desfă
șurare, întîlnirea a avut 
un pronunțat caracter de 
lucru, exprimînd hotărî- 
rea cetățenilor de a parti
cipa mai activ la îmbu
nătățirea calității vieții în 
cartier.

Tot în aceeași zi, la se
diul Școlii generale nr. 1 
din Petroșani a avut loc 
întîlnirea de lucru dintre 
candidatul de deputat 
Grațian Faur, președintele 
Consiliului județean al 
sindicatelor, și alegătorii 
din circumscripția electo
rală județeană nr. 64. A- 
vînd un pronunțat caracter 
de lucru, cetățenii din a- 
ceastă circumscripție au 
făcut valoroase propuneri 
cu caracter gospodăresc- 
edilitar; privind curățenia 
și înfrumusețarea orașului 
în această primăvară, îm- 

prestărilor debunătățirea 
servicii etc.

întîlniri 
au avut loc 
orica de mobilă din Live- 
zeni, cu candidatul de de
putat Lazăr Filip, prim- 
vicepreședinte al consiliu
lui popular municipal Pe
troșani, pentru circum
scripția electorală munici
pală nr. 8 și la I.M. Li$e_ 
zeni cu candjdații de de
putați Petru Pușcaș și 
Ion Lupu, pentru circum
scripțiile electorale 
nicipale nr. 13 și nr. 
(V.S.)

asemănătoare 
tot joi, la Fa-

Desfășurată în clima
tul de efervescență cre
atoare cu care întregul 
nostr-i popor întîmpină 
alegerile de la 17 martie, 
conferința U.T.C. de la 
IM. Paroșeni a relevat 
eforturile organizației de 
tineret a minei în vede
rea traducerii în viață a 
hotărîrilor organelor su
perioare și a celor proprii, 
fapt ce a condus la 
bunătățirea muncii 
ganizației.

Darea de seamă a 
mitetului U.T.C. a 
în evidență 
pozitive înregistrate 
activitatea 
logică, social-profesională, 

cultural-cducativă și sport, 
turism. Au fost relevate, 
preocupările pentru asi
gurarea unui climat de 
muncă propice desfășu
rării în bune condiții a 
activității productive pe 
tă'îm profesional, poli
tic și obștesc.

Conferința a 
rolul important 
îl au cei peste 
tineri ai întreprinderii în 
întrecerea „Tineretul — 
factor activ în realizarea 
deceniului științei, teh
nicii, calității și eficien
ței", parte integrantă a 
întrecerii socialiste des
fășurate în cadrul minei, 
fapt ce a influențat po
zitiv realizările 
pe 1984, depășirea 
cinilor de plan cu 
tone de cărbune.

îm- 
or-

CO
SCOS 

rezultatele 
în 

politico-ideo_

subliniat 
pe care 
500 de

Intre anii 1982—1984 
s-au desfășurat, cu rezul
tate fructuoase, o serie 
de concursuri profesio
nale menite să verifice 
gradul de pregătire a ti
nerilor. Darea de seamă 
a subliniat însă că pe vi
itor întrecerile „Cel mai 
bun miner", „Cel mai bun 
electrician", și „Trofeul 
minerului" să fie pregăti
te cu mai multă grijă.

WZZZZ/Z/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZrZM

CONFERINȚE
DE DARE DE SEAMĂ 

ȘI ALEGERI IN 
ORGANIZAȚIILE U.T.C.
••••••■•■••■■■•■•■■■■■■■ii

Enumerînd succesele, 
darea de seamă a insis
tat și asupra minusuri
lor înregistrate în activi
tatea organizației de ti
neret: nu s_a acționat cu 
toată fermitatea cu acei 
care fac absențe nemo
tivate sau întîrzie la ser
viciu. Numărul redus al 
acțiunilor de muncă pa
triotică s-a răsfrînt nega
tiv asupra planului 
economii finanțate al 
ganizației. La unele 
ganizații, cum sînt I,
și TV, modul în care s-a 
desfășurat învățămîntul 
politico-ideologic a lăsat 
de dorit, acțiunile cul
turale și sportive, de ase
menea.

Asupra acestor aspec
te negative s-au oprit

de 
or
or
ii

mai ales tinerii care au 
luat cuvîntul pe margi
nea dării de* seamă — 
loan Bedean, Ionel 
nesc, Gheorghe 
Liviu Bichiș, loan 
Lcontin Filip, și 
Hamz — care au 
tat asupra necesității per
fecționării activității or
ganizațiilor U.T.C., astfel 
ca pe viitor, asemenea 
lipsuri să fie preîntîmpi- 
nate. Propuneri ca nece
sitatea unei legături mai 
strînse între organizați
ile din sectoare și 
tetul U.T.C. al 
creșterea eficienței învă_ 
țămîntului politico-ideolo
gic prin studierea apro
fundată a documentelor 
Congresului al XIII-lea 
al partidului, acțiuni vi- 
zînd colectarea fierului 
vechi din subteran, pe
trecerea în mod plăcut a 
timpului liber prin orga
nizarea unor acțiuni în 
colaborare cu comitete
le U.T.C. ale altor între
prinderi, integrarea
mai rapida a 
nou încadraților în colec
tivele din care fac parte 
au subliniat dorința ti
nerilor de la Paroșeni de 
a întîmpina cu rezultate 
de seamă
XII-lea al

Dă- 
Costea, 
Tivdă, 
Rodica 
insis-

comi- 
minei,

minei
sar-

48 978

I

Mihai

Instantaneu din cadrul magazinului 
comerțului din Vulcan.

„Romarta“, unitate reprezentativă a 
Foto: Șt. NEMECSEK

Congresul al 
U.T.C.

ANGHEL, 
pi im-secretar al Comite

tului orășenesc U.T.C.
Vulcan

________________________/

Cu energia 
electrică 

nu-i de glumit!
Maistrul principal Sabin 

Coc, de la C.D.E.E. Petro
șani, ne relata recent o 
situație fără precedent. 
Multe din posturile de 
transformare a energiei e- 
lectrice, mai ales cele 
instalate în cofretele blocu
rilor de locuit din cartie
rul Aeroport al Petroșa- 
niului prezintă un deose
bit pericol pentru viața u- 
nor oameni. Deși posturi
le de transformare sînt

■ - -----------------------------------—---------------------------------—

Delimitarea teritorială
a secțiilor

♦

URICANT
• SECȚIA DE VOTARE NR. 129 —

ȘCOAL/1 GENERALĂ NR. 1, cuprinde 
străzile: Republicii, de la nr. 2 la nr. 12 
(gospodării individuale) și de Ia blocul 
nr. 5 la blocul nr. 28, 23 August, de Ia 
blocul nr. 1 la blocul nr. 11 și gospodării 
individuale de la nr. 14 la nr. 34, 1 Mai, 
de la blocul nr. 1 la blocul nr. 13, 7 No
iembrie, de la blocul nr. 1 la blocul nr. 
5, Aleile: Trandafirilor, de la blocul nr. 
1 la blocul nr. 4, Jiului, de la blocul nr. 
1 la blocul nr. 7 și gospodării individu
ale de la nr. 9 Ia nr. 13, localitat.ea.com- 
ponentă: Valea de Brazi, de Ia nr. 1 la 
nr. 140.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 130 —
ȘCOALA GENERALĂ NR. 2, cuprinde 
străzile: Sterminos, de la nr. 89 la nr. 
203 și blocuri Sterminos de la nr. 6 Ia 
nr. 22, case particulare de la nr. 1 la nr. 
221, Brazilor nr. 2 (cămin de nefamiliști),

de votare
cartier Bucura, Bulevardul Muncii, de 
la blocul nr. 2 la blocul nr. 29, Ghiocei
lor, de la blocul nr. 4 Ia blocul nr. 12, 
Progresului, de la blocul nr. 16 la blocul 
nr. 27, Aleea Teilor, blocurile nr. 24 si 
25.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 131 —
CĂMINUL CIMPU LUI NEAG, cuprinde 
localitatea Cîmpu lui Neag, de la nr. 1 
la nr. 190, blocurile: Arcanu, Buta și vi
lele Valea de Pești.
ANINOASA
, • SECȚIA DE VOTARE NR. 132 — 
CLUBUL MUNCITORESC — Satul A- 
ninoasa.
ISCRONI

• SECȚIA DE VOTARE NR. 133 —
CĂMINUL CULTURAL — Satul Iscroni.
bănită

• SECȚIA DE VOTARE NR. 134 — 
CĂMINUL CULTURAL — comuna Ba
nița cu satele: Banița, Crivadia, Meri- 
șor.

Oamenii deprind „din mers" 
tehnica moderna de extracție

Urmare din pag. I)

rențiu Ciobanu se acomo
dează treptat cu mînuirea 
corectă a comenzilor 
mastodontului de oțel, șefii 
de schimb Mihai Tudora- 
che, Traian Găncean și A- 
lexandru Lupu organizea
ză în așa fel munca îneît 
nimic să nu lipsească din 
abataj, într-un cuvînt tre
burile intră pe făgaș fi
resc. Producția de cărbu
ne extrasă cu noul utilaj 
crește, în ultimele zile ale 
lui februarie, din panoul 
III al stratului 7 au fost ex- 
pediate zilnic la lumină 
între 200 și 300 tone de 
cărbune.

începutul lui martie s-a 
dovedit a fi și el fructuos. 
Lucrînd cu noul complex.

minerii brigăzii lui Buhu- 
țan ating, în primele trei 
zile ale lui mărțișor, ran
damente ce se ridică la 
9 tone de cărbune pe post.

— In această lună, pre
conizăm șase tăieri pe 
schimb pentru a atinge și 
chiar depăși randamentul 
planificat de 13,06 tone pe 
post — ne relatează ingi
nerul Teu. In februarie 
sectorul VI a acumulat un 
minus de 4575 tone de 
cărbune. In condițiile ac
tuale, prin introducerea 
mecanizării, avem șansa 
de a-1 recupera. De fapt, 
angajamentul sectorului 
nostru este de a raporta 
în cinstea alegerilor de la 
17 martie un plus de 600 
tene de cărbune. Noi ne 
vom ține de cuvînt.

înzestrate cu lacăte și in
scripții de avertizare, exis
tă indivizi, chiar copii, ca
re înlătură lacătele și in
tervin în instalații. Aceste 
operații trebuie executa
te doar de electricieni au
torizați de la C.D.E.E., alt
fel, necunoașterea norme
lor de protecție a muncii 
poate avea epiloguri tra
gice. Tensiunea unui trans
formator variază de la 
6 000 la 20 000 volți, de
cuplarea, cuplarea sau a- 
tingerea neglijentă a unor 
piese și conductori avînd 
drept consecință elecfro- 
cutarea mortală. In același 
timp se creează pericolul 
electrocutării unor mese
riași ai C.D.E.E., care exe
cută lucrări pe traseu. A- 
tenție, deci, cînd datorită 
unor defecțiuni se între
rupe alimentarea cu ener
gie electrică, apelați nu
mai la serviciul electri
cienilor de la C.D.E.E. !
Altfel... (I.V.)

vă infor-mer
I PROGRAM ARTISTIC.

Astăzi, cînd sărbătorim 
■ Ziua internațională a fe- 
■ meii, formațiile artiștilor a» 
I matori de la clubul mun- 
| citoresc din Vulcan vor

susține, la ora 14, un pro
gram artistic muzical de
dicat lucrătoarelor de la
întreprinderea de confec-

DACA UTECIȘTII de la 
I.F.A. Vîscoza au încheiat 
recent un concurs sportiv 
de masă, nici utecistele nu 
s-au lăsat mai prejos. In 
colaborare cu asociația 
sportivă a întreprinderii au 
organizat un campionat de 
tenis de masă, numai al 
lor, pe care l-au denumit 
sugestiv „Cupa 8 Martie". 
Dacă ne gîndim că astăzi 
este chiar 8 Martie, deci 
Ziua femeii, adăugăm și 
felicitările noastre pentru 
toate lucrătoarele de la

DISCOTECA. In cinstea 
Zilei femeii, la clubul 
muncitoresc din Petrila va 
fi inaugurat noul sediu 
al discotecii tineretului. 
Discoteca va funcționa jo
ia, sîmbăta și duminica, 
începînd de la ora 17, a- 
matorii de muzică și dans 
avînd la dispoziție un bu
fet unde pot servi cafea, 
dulciuri și răcoritoare. 
(I.V.)

tov. loan Marcu, ne-a in
format ieri dimineața că 
s-au efectuat reparațiile 
necesare la coafura aflată 
în complexul din strada 
N. Bălcescu. Totodată am 
fost informați că în aceas
tă primăvară sus-numitul 
complex va fi supus unui 
„tratament" de înfrumu
sețare.

Rubrică realizată de 
T. SPĂTARU

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția, fiicele, ginerii, nepoatele anunță cu adîn- 
că durere încetarea din viață a celui care a fost 

CRAINIC PAMFIL
Inmormintarea are loc sîmbătă, ora 15, de la 

domiciliu. (3394)

ții din oraș. I.F.A. Vîscoza. (G.C.)

RECEPTIV la semnalul 
critic din ziarul nostru, 
președintele Cooperativei 
meșteșugărești „Unirea",

Familiile Iancu și Stoican mulțumesc pe aceas
tă cale tuturor acelor care le-au fost alături la 
greaua pierdere a soției, mamei și bunicii

IANCU MARIA
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i TOVARĂȘELrNOÂSTRE DE MUNCĂ Șl VIAȚĂ !
' o prezență prodigioasă in activitatea
: economico-socială a municipiului |

De ziua noastră
Fiecare primăvară începe cu noi, 
femei cu inimi calde ce-și rostuiră glia, 
cu fapte pe măsură și-o dăruire mare 
cit să-ntregească noul, aici, în România, 
la ceas de împliniri a noastră sărbătoare. 
Fiecare clipă începe Cu noi.
Noi sîntem aici, am fost și vom fi: 
și mame, și fiice, bunici și surori, 
rămînem în viață, în veci, prin copii, 
cei care-acum ne-întîmpină cu flori. 
Fiecare drum începe cu noi, 
și orișicare muncă am știut-o iubi, 
și zi după zi ne-a adus prețuirea, 
și nu ne oprim, oricînd vom zidi 
legămîntul de PACE, spre-a salva 

omenirea.
Fiecare viață începe cu noi, 
ca multe flori cu rouă,

în naturale glastre, 
ne rostuiește drumul istoriei de ieri 
Femeia cea dinții a României noastre, 
gîndind un drum de vis,

spre alte primăveri. 
Rahela BARCAN

Cu pasiune și competență

...Aceasta a fost repli
ca primită de reporter la 
întrebarea „Care au 
fost muncitoarele cu me
rite deosebite în realiză
rile întreprinderii de 
confecții din Vulcan pe 
’84". Fiind zilele trecute 
în această unitate frun
tașă care a încheiat anul 
trecut cu realizări de ex
cepție — cu plusuri la 
producția marfă de 9 mi
lioane lei, la confecții cu 

ș 21 milioane lei, la export 
•• cu 1,7 milioane lei, la be- 
i neficii cu 2 milioane lei, 
î întrebarea referitoare la 
i cele mai bune muncitoa- 
i re ale acestui tînăr colec- 
: tiv feminin am socotit-o 
■ firească, 'fot așa de fi_ 
i rească a fost însă și re- 
j plica directoarei fabri- 
ț oii — Margareta Zeides. 
î A fost firească pentru că, 

într-adevăr, realizările 
de excepție ilustrate de 
valoarea depășirilor e- 
numerate nu puteau și 
nu pot fi decît rodul e- 
forturilor colectivului 
întreg, dovada maturită
ții moral-profesionale a 

celor peste 700 de femei 
tinere care formează co
lectivul.

Prin priceperea, hăr
nicia și iscusința confec- 
ționerelor, deci a între
gului colectiv, în cei 5 
ani de existență a între
prinderii, confecționere. 
le de la Vulcan au obți

„Nu avem excepții... 
Avem un colectiv de excepție! “
nut sporuri anuale de 
productivitate de cîte 
18—20 la sută, atingînd 
gradul de .înnoire a pro
ducției la 85 la sută. In 
februarie, deci luna tre
cută, producția fabricii a 
constat în proporție de 
100 la sută din produse 
noi. Și încă o remarcă : 
99,9 la sută din produc
ția fabricii este de cali
tatea I.

Acestea sînt dovezile, 
realizările de excepție 
ale acestui colectiv de 

femei, pe cît de tînăr, pe 
atît de matur — cum re
marca Ileana Ianc, pre
ședinta comisiei de fe
mei din întreprindere. 
Căile de afirmare n-au 
fost prea netede, dar cu 
perseverență și dăruire 
au fost străbătute cu 
succes, însemnînd poli

calificare, perfecționare 
(90 la sută din femeile 
fabricii sînt policalifi- 
cate), omogenizarea mo- 
ral-profesională a forma
țiilor. Am reținut că 
deși sînt tinere, pește 603 
confecționere sînt mame, 
totuși, fiecare a prestat 
anul trecut 200 ore de 
muncă patriotică la în
frumusețarea secțiilor 
fabricii, la întreținerea 
„Parcului tineretului" din 
fața unității, că desfășoa
ră o consecventă activi

tate politico-obștească. ; 
Pentru meritele deosebi- ; 
te 4 confecționere au i 
fost propuse candidate de i 
deputate pentru alegeri- ; 
le de la 17 martie.

Colectivul confecțio- 
nerelor a obținut și 
obține succese de excep
ție, își confirmă prin 
fapte maturitatea în 
muncă, în creație. Nu 
ne-am putut despărți de 
fabrică fără a reține de 
la panoul de onoare 
fruntașele: în întrecere — 
pe Adela Matei, Elena 
Ilotea și Tatiana Bălță, 
țeanu, precum și forma
țiile fruntașe 2A, 2B șî 
4A, conduse de maiștrii 
Carolina Banhazi, Vic
toria Erie și Elena Man- 
dia — „la care se alini
ază formațiile IA, 3 și ce
lelalte, cu un punctaj 
foarte apropiat", ținea să 
precizeze președinta sin
dicatului — Maria Bor
dei.

Deci fruntaș e colecti- 1 
vul întreg I

Ioan DUBEK

Că femeia reușește să 
îmbine în mod armonios 
activitatea productivă cu 
cea de familie, nu mai 
trebuie demonstrat de 
nimeni. In viața econo
mico-socială a țării rolul 
femeii a căpătat din ce 
în ce mai multă impor
tanță. Tot mai multe sec
toare de activitate sînt 
astăzi conduse de femei, 
cu profesionalitate și 
competență. Inițiativa, 
inventivitatea, pasiunea 
și fermitatea nu sînt 
cu nimic mai prejos de
cît ale bărbaților. Ba 
chiar s-ar putea spune 
că acestea se îmbină în 
mod eficient cu gingășia 
și finețea specifice fe
meilor. In fiecare zi, pe 
lîngă timpul de produc
ție, ele își găsesc timp 
necesar și pentru activi
tatea obștească. Și mai 
ales pentru cea de fa
milie. Pentru că, înainte 
de toate, femeia știe să 
fie o mamă bună. Indi
ferent de cît timp are 
la dispoziție pentru asta. 
De fapt în asta și cons
tă una dintre calitățile 
de mamă; în a ști să-ți 
împărți timpul de așa 
manieră înc.ît să nu se 
simtă că ai neglijat ce
va. Și asta în condițiile 
în care activitatea de 
producție ocupă un loc 
bine definit în „bugetul" 
de timp al zilei. Pentru 
lucrătoarele de la Vîsco- 
za Lupeni, și nu numai 
pentru ele, a împleti ac
tivitatea de producție cu 
cea obștească și cu cea 
de familie este însăși ra
țiunea de a exista. Mais_ 

înființată la indicația tovarășului Nicolae 
Ceausescu, din dorința de a crea noi locuri’de mun
că femeilor din Valea Jiului, întreprinderea de tri
cotaje din Petroșani se prezintă astăzi cu produse 
de calitate, recunoscute dincolo de hotarele țării.

tra Angelica Manea, pre
ședinta comitetului sindi
cal pe întreprindere, este 
nu numai bună profesio
nistă, dar și o bună con
ducătoare. Instalația fi
nisaj textil, coordonată 
de ea, obține lună de lu
nă succese în producție, 
atît datorită modului e_ 
ficient în care maisto- 
rița coordonează activi
tatea, împreună cu cele 
două șefe de schimb, cît 
și datorită hărniciei, pri
ceperii și abnegației eu 
care lucrătoarele secției, 
răspund solicitărilor de 
producție Și Nastasia 
Moldovan și Rodica Do- 
sa și șefa de schimb Er- 
na Farkaș știu să se a- 
chite zilnic de sarcinile 
ce le revin în tripla ca
litate de muncitoare, 
conducătoare și de ma
me. Și nu numai ele pot 
fi citate ca exemple în 
această direcție, pentru 
că marea majoritate a 
femeilor de la „Vîscoza" 
întrunesc aceste calități. 
Ba unele dintre ele sînt 
șî deputate în circum
scripțiile electorale de 
pe teritoriul orașului. Și, 
acum, cele mai merituoa
se candidează pentru a 
fi deputate în circum
scripții municipale și 
orășenești Dora Staicu, 
Viorica Modoca și Ma
ria Constantin sînt doar 
cîteva dintre ele, căci 
numărul celor care me
rită cu prisosință să fie 
în fruntea obștii este cu 
mult mai mare, calități
le lor fiind recunoscute 
de toate lucrătoarele din 
fabrică.

G. CHIRVASA

Pentru 
binețe coștei
Am participat într-una 

din zilele trecute la o în- 
tîlnire a candidaților de 
deputați din circumscripția 
electorală municipală nr. 
.3 cu alegătorii. In fața 
cetățenilor întruniți într-o 
sală de clasă a Școlii ge
nerale nr. 4, trei oameni ai 
muncii, profesoare în șco
lile orașului, ascultau cu 
luare aminte problemele 
pe care oamenii le-au a- 
dus, cu deplină încredere, 
în fața lor; sînt toate trei 
cadre didactice de presti
giu, Iuliana Butulescu, Li
dia Șchiopu, Margareta 
Dima.

Sînt toate trei expresia 
femeii — om de cultură, 
om politic, educator, a 
femeii cetățean, aptă de a 
gospodări orașul, precum 
propria casă. A răzbătut 
în cuvântul lor gingășia 
mamei, dorința ei de a-și 
vedea copiii ajunși, la rîn- 
dul lor, oameni de nădej
de, dar și mîndria de a 
trăi într-un oraș aflat în 
plină transformare, la te
melia căruia și ele, feme
ile, au depus trudă.

încrederea pe care alegă
torii le-o vor acorda prin 
votul lor, la 17 martie, este 
încă una din dovezile re
cunoașterii muncii lor pen
tru binele obștii.

FRUNTAȘELE ORAȘULUI
Finuca Rostogolea, 

Terezia Popșer, Daniela 
Silvășan, Maria Condura- 
che, Alexandra Irindea — 
de la mina Lupeni —, Vio
rica Onofrei, Roza Marc, 
Veronica Kowald — de 
la mina Bărbătcni — iată 
doar cîteva din fruntașe
le care muncesc cu multă 
hărnicie în atelierele de 
la suprafață ale celor 
două întreprinderi mi
niere. La uzina de pre
parare, Sinica Rad, Vio
rica Stingă, Viorica Stra- 
tea, Saveta Șufta se si
tuează de asemenea 
pe locuri fruntașe.

j Prin
Am urmărit săptămînă 

I de săptămînă manifestă- 
I rile artistice din cadrul 
• Festivalului Național 
I „Cîntarea României". Pe 
I scenă, în fața sutelor de 
’ spectatori s-au prezen- 
I tat, făcînd dovada unei 
Ireale pasiuni pentru arta 

lor, interprete ale muzi- 
I cii și poeziei, în viața de 

zi cu zi, oameni ai mun
cii în întreprinderile și 
instituțiile municipiului. 
Am asistat cu emoție la 
momente de artă auten
tică, pe deplin ancorată 

Despre alte femei evi
dențiate în muncă aflăm 
șf de la cooperativa „Stra
ja": Maria Marc, Leona 
Kovacs, Elena Botar, 
Haynalca Orban, Gheor- 
ghița Brezoianu. Apre
cierea muncii lor — ca 
dealtfel a tuturor femei
lor care îndeplinesc mul
tiple îndatoriri profesio
nale și obștești în între
prinderile orașului — este 
făcută, în aceste zile, la 
edițiile gazetelor de pe
rete din întreprinderi, 
consacrate zilei de 8 
Martie. (Gabriela AN
DRAS, Lupeni)

actul artistic — lumină si bucurie in inimi
in spiritualitatea noas
tră, purtătoare ale unui 
vibrant mesaj umanist. 
Interprete ca: Ileana San
du din Vulcan, Rodica 
Roșu din Lupeni, dar 
și formațiile corale fe
minine ale sindicatului 
învățămînt Petroșani sau 
Petrila, ori grupul vocal 
„Telex" al Casei de cul
tură a sindicatelor, mai 
pe scurt, artistele ama
toare din municipiu au 
adăugat fiecărui cuvînt 
rostit ori cîntat o sensi
bilitate aparte, izvorîtă

din bucuria creației.
Muncitoare și cadre cu 

pregătire superioară, ma
rea majoritate tinere, au 
urcat pe scena Festiva
lului muncii și creației, 
purtînd cu ele dragostea 
de frumos; se împletesc 
în această pasiune fiorul 
mamei, zîmbetul luminos 
al copilului, seriozitatea 
omului muncii — făuri
tor de bunuri materiale 
și spirituale, privirea 
caldă, senină a soției, 
totul concurînd spre o 
reașezare pe noi trepte 

a actului artistic — act 
cu puternice valențe e- 
ducative.

Iar unele dintre ele 
sînt astăzi nu numai in
terprete, ci și instructori 
ai formațiilor prezente 
pe scenă: ne gîndim la 
Ecaterina Niedermayer 
din Petrila sau Teodo
ra Mesaroș din Lupeni. 
și multe altele la care 
nu putem să nu adău
găm creatoarele de poe
zie sau artă plastică pre
cum Rahela Barcan, Mi-

haela Grigoriu ori Doi
na Pagnejer.

Pentru ele, cele ce se 
străduiesc să ne aducă 
lumină și bucurie în i- 
nimi, atît prin munca 
lor de zi cu zi din fa
milie și societate, cît și 
prin actul artistic — ge
neroasă dăruire pentru 
noi, oamenii Văii Jiului, 
se cuvine astăzi, de ziua 
lor, să le aducem în dar 
o floare, simbol al recu
noașterii efortului ’t cre
ator.

H. ALEXANDRESCU
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Conferința națională a femeilor
(Urmare din pag li

militant di' frunte al \ ic
ții noastre social-poliliee,
prestigiu.iști pei sonalitale
a lumii științifice contem-
porane, țsentru activitatea
Si noobc sită, plină de <-
nergie, c e o desfășoară in
condut i < i.i partidului xi
statului. activitate dăruita
cu in;u spirit patriotic
cauzei oi ogrvsuluf neîntie-
rupt ai patriei.

In prezidiul ședinței de 
deschidere a lucrărilor Con
ferinței naționale a femei
lor au luat loc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu. tova
rășii Constantin Dăscă- 
lescu. Emil Bobu, Lina 
Ciobanu, Gheorghe Oprea, 
Ion Rada, reprezentante 
ale mișcării de femei din 
toate județele țării — 
muncitoare, țărance, inte
lectuale, casnice.

Au fost prezenți, de a- 
semenea, în sală cadre din 
conducerea organizațiilor 
da masă și obștești, re
prezentanți ai unor minis
tere și ai altor instituții 
Centrale.

La lucrările Conferin
ței participă 800 de dele
gate ale femeilor din în
treprinderi industriale și 
de construcții, cooperati
ve agricole de producție, 
întreprinderi agricole de 
Stat, unități comerciale și 
de servicii, din învățămînt, 
sănătate, știință, artă și 
cultură, din alte sectoare 
de activitate, reprezentînd 
milioanele de femei din 
tntreaga țară, care prin 
efortul loi, aduc o contri
buție de seamă la edifica
rea socialismului în pa
tria noastră.

Participă, de asemenea, 
ca invitate, reprezentante 
ale organizațiilor de femei 
din țările socialiste, precum 
Și din partea Federației 
Democrate Internaționale 
a Femeilor, ale altor orga
nizații internaționale.

| PETROȘANI — 7 No
ii ieinbrie: Emisia continuă; 
l| Unirea: Atenție la gafe ; 
ii Parî'ngul: Acordați cir- 
U cumstanțe atenuante ?
j LONEA: Ecaterina leox 
■fl doroiu.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialis
te România.

Lucrările Conferinței au 
fc st deschise de tovarășa 
Ana Mureșan, membru su
pleant al Comitetului Po- 
lit: Executiv al C.C. al
P.C.U., președinta Consi
liului Național al Femeilor.

După alegerea organe- 
l< i de luciu ale Conferin
ței. delegatele au aprobat 
următoarea ordine de zi ;

1 Raport cu privire la 
activitatea desfășurată de 
Consiliul Național, de co
mitetele și comisiile femei
lor și sarcinile ce le re
vin în mobilizarea mase
lor de femei la înfăptui
rea orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a hotărîrilor 
Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân

2. Raportul Comisiei de 
Cenzori.

3. Alegerea- Consiliului 
Național al Femeilor și a 
Comisiei de Cenzori.

In numele participante
lor la lucrări, al milioane
lor de femei din patria 
noastră, a fost adresată 
secretarului general al 
pai tidului rugămintea de 
a lua cuvîntul.

In aclamațiile și uralele 
entuziaste ale asistenței, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea conducăto - 
rului partidului și statului 
a fost urmărită cu deose
bită atenție, fiind sublini
atei în repetate rînduri cu 
vii și puternice aplauze.

Adresîndu-se tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședinta Consiliului Națio
nal al Femeilor a . spus :

Mult stimate tovarășe 
secretar general, vă rugăm 
să ne îngăduiți ca, în nu
mele participantelor la 
Conferința națională, al

ANINOASA: Aventuri 
la Marea Neagră, I—II.

VULCAN — Luceafărul: 
Campionul, I-II.

LUPENI — Cultural t 
împușcături sub spînzu- 
rătoare.

URIC ANI: Salaman
dra.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" PE

milioanelor de femei de pe 
tot cuprinsul patriei, să 
vă exprimăm, din adîncul 
inimilor, cele mai calde 
mulțumiri și profunda 
noastră gratitudine pen
tru strălucita dumnea
voastră cuvîntare, docu
ment de excepțională va
loare teoretică și practică, 
luminos, și însuflețitor pro
gram în munca Și viața 
femeilor României socia
liste.

Puternic mobilizate de 
aprecierile dumneavoas
tră față de contribuția fe
meilor la .construcția soci
alismului și comunismu - 
lui pe pămîntul patriei, 
de îndemnurile și indica
țiile deosebit de prețioa
se ce ni le-ați dat, ne an
gajăm să acționăm cu toa
tă fermitatea șl capacita
tea de mUncă pentru creș
terea în continuare a par
ticipării maselor largi de 
femei la îndeplinirea cu 
ina’t simț de răspundere a 
sarcinilor ce le revin în 
industrie, agricultură, în 
celelalte domenii, a nobi
lelor lor îndatoriri de 
mame și soții, de educa
toare, de cetățene ale 
României socialiste.

Cu inimile pline de mîn- 
drie și imensa bucurie de 
a vă avea în fruntea parti
dului și a țării, vă asigu
răm pe dumnevoastră, mult 
stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, 
pe mult iubita și stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, 
că noi, milioanele de femei 
din patria noastră, indife
rent de naționalitate, vom 
acționa cu înflăcărare și 
abnegație, împreună cu 
întregul popor, pentru a 
ne spori contribuția la vas
ta operă de făurire a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și înainta
re a României spre comu
nism, pentru ridicarea ei 
continuă pe culmile cele 
niai înalte de progres și 
civilizație.

TROȘANI — Vulcan; 
„Motanul încălțat", „Găr
gărița".

TV

20,00 Telejurnal.
20,20 Femeile — impor

tantă forță a pro
gresului economi- 
co-social al patriei. 
Documentar.

In continuare, în cadrul 
dezbaterilor asupra pro - 
blemelor înscrise pe or
dinea de zi, au luat cu- 
vintul tovarășele: Alexan
drina Diaconescu, delegată 
a județului Prahova, Du
mitra Antonie, delegată a 
județului Dolj, Maria Cio
can, delegată a județului 
Bacău, Diamanta Laudoniu, 
delegată a municipiului 
București, Anica Ichirn, de
legată a județului Iași.

Conferința a aprobat, cu 
unanimitate de voturi, Ra
portul Comisiei de validare, 
prezentat de ■ tovarășa Zoe 
Dumitrescu.

Au luat apoi cuvîntul to
varășele: Maria Roșu, de
legată a județului Constan
ța, Elisabeta Savu, delega
tă a județului Dîmbovița, 
Doina Vasilescu, delegată a 
județului Arad, Poliana 
Cristescu, delegată a mu
nicipiului București, Geor- 
geta Mecu, delegată a ju
dețului Bihor, Gherghina 
Ianescu, delegată a muni
cipiului București, Maria 
Maloș, delegată a județu
lui Mehedinți, Veronica 
Ciobănete, delegată a ju
dețului Galați, Liiu,a 
Tar hon, delegată a jude
țului Vaslui, Ioana-Maria 
Eclba Mate eseu, delega
tă a județului Cluj, Elena 
Angelescu, delegată a ju
dețului Gorj, Olimpia So- 
lomonescu, delegată a ju
dețului Maramureș, Kovacs 
Elisaveta, delegată a jude
țului Harghita, Maria Cos_ 
tache, delegată a județului 
Teleorman.

Delegatele au aprobat, în 
unanimitate. Comisia de 
propuneri pentru Consi
liul Național al Femeilor 
și pentru Comisia de Cen
zori.

In cursul după-amiezii, 
lucrările s-au desfășurat 
în cadrul celor patru co
misii pe domenii de acti
vitate.

Lucrările conferinței con
tinuă

20,35 Omagiul țării, fe- * 
meilor țării. Spec- I 
tacol literar-muzi- 1 
câl-coregrafic. S

21,15 Cadran mondial. ii
21,30 Un cîntec, o floare. I 

Melodii populare. |
21,50 Telejurnal. |

memento

La Institutul pentru Tehnoiocia 
Polimerilor din Napoli

Deschiderea unei expoziții de carte 
cuprinzind lucrările științifice 

ale tovarășei 
academician doctor inginer 

Elena Ceausescu
ROMA 7, (Agerpres). — 

La s e d i tt 1 Institu
tului de cercetări pen
tru Tehnologia Polimeri
lor din Napoli — cea mai 
importantă instituție de 
acest profil din Italia, co
ordonată de Consiliul Na
țional al Cercetării — a 
fost organizată o expozi
ție de carte cuprinzind lu
crările științifice ale tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
apărute în limba italiană. 
Cu prilejul inaugllrării 
expoziției, directorul insti- 
tutului-gazdă, profesorul 
Ezio Martuscelli a făcut 
o amplă prezentare a per
sonalității și operei autoru
lui cărților, a remarcabilei 
sale contribuții la dez
voltarea chimiei, la mobi
lizarea științei în folosul 
progresului și păcii în lu
me. Vorbitorul a arătat:

„îndeplinind sarcini po
litice de mare răspunde
re în țara sa, academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu s-a făcut în pri
mul rînd cunoscută ca un 
oin de știință de valoare 
mondială unanim admira
tă și prețuită. Cercetările 
sale în domeniul sintezei 
stereospecifice a izoprenu- 
lui sînt de o importanță 
fundamentală pentru
chimia macromoleculară. 
Eminentul savant desfă
șoară nemijlocit o vastă 
activitate de cercetare, de 
orientare a efortului națio
nal de progres în domeniul 
chimiei, acționînd, totoda
tă, ca îndrumător de frun
te al dezvoltării întregii 
activități de cercetare din 
România".

„Ca prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului și 
președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie — misiuni de 
mare însemnătate — pre
cum și în calitatea sa de 
fondator, director gene
ral și, în prezent, preșe
dinte al Consiliului ști
ințific al Institutului Cen
tral de Chimie, academi
cianul Elena Ceaușescu a

dai un impuls deosebit în
tregii chimii, care repre
zintă sectorul cel mai avan
sat al industriei românești". 

„Țin, de asemenea, să 
evidențiez — mai ales în 
acest moment politic in
ternațional — activitatea., 
desfășurată pe multiple
planuri de academicianul 
Elena Ceaușescu în favoa
rea păcii, a promovării u- 
nei concepții de un înalt 
umanism, întemeiată pe 
convingerea că știința este 
predestinată a fi un promo
tor al păcii, ce poate și 
trebuie să fie folosit pen
tru depășirea tuturor ba
rierelor pe planul gîndirii 
și acțiunii, care, din nefe
ricire, mai divid încă lu
mea și frămîntatul nostru 

‘ continent. întreaga operă 
pe care savantul român o 
consacră păcii se constitu
ie într-una din dimensiu
nile de o deosebită rele
vanță ale activității sale".

„Constituie un merit 
deosebit al operei științifi
ce a academicianului doc
tor inginer Elena
Ceaușescu faptul de a fi 
extins preocuparea pentru 
dezvoltarea fondului de 
cunoaștere și competență în 
domeniul chimiei din țara 
sa prin grija permanen
tă pentru valorificarea a- 
cestora în sfera producți
ei materiale".

In încheiere, prof. Ezio 
Martuscelli a mulțumit 
pentru volumele care au 
fost donate Institutului de 
Cercetări pentru Tehnolo
gia Polimerilor, exprimîn- 
du-și dorința ca expoziția 
de carte și reuniunea ști
ințifică pe care inaugura
rea acesteia a prilejuit-o 
să reprezinte începutul u- 
nei fructuoase conlucrări 
pe plan profesioal cu 
instituții românești simi
lare.

Manifestarea de la Na
poli a reunit oameni de 
știință, profesori, cercetă
tori, specialiști în dome
niul chimiei din organi
zații academice și indus
trie, un numeros public.i

Duminică, 10 martie
12,00 Telex.
12,05 Lumea copiilor.
12,40 Din cununa cîntecu- 

lui românesc. Muzi
că populară.

13,00 Album duminical.
— E-un curcubeu dea

supra lumii sufletului 
meu.
Muzică și poezie

— Pagini cinematografi
ce vesele.

•— Refrene nemuritoare. 
Circumscripții ale i- 
nițiativei. Reportaj.

•— Meridianele cîntecului 
și dansului.

— Teatru vesel.
— Un cîntec mamei. Mu

zică ușoară în pre
mieră.

■— La zi în 600 de se
cunde.

— Telesport
—> Secvența telespectato

rului.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal

— Agendă electorală.
19,15 înaltă solie de prie

tenie, colaborare și 
pace.

Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu 
în Jamahiria Arabă 
Libiană Populară 
Socialistă.

19.35 Cîntarea României.
20,15 Din manifestul Fron

tului Democrației și 
Unității Socialiste.

20,20 Film artistic.
Victoria Elisabetei.
Ultima parte.

21.35 Farmecul muzicii.
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea progra

mului.

Luni, 11 martie

20,00 Telejurnal
— Agendă electorală,

20,15 România de azi,
România de mîine

20,40 Tezaur folcloric.
21,00 Roman-foileton

Verdi.
Episodul 4.

21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea progra

mului

Marți, 12 martie

20,00 Telejurnal.
— Agendă electorală.

20,20 România de azi, 
România de mîine.

20,45 Teatru TVc 
Judecată în familie 
de Corneliu Marcu.

PROGRAMUL ȚV

Premieră pe țară,
21.45 Dm manifestul Fron

tului Democrației și 
Unității Socialiste.

21,50 Telejurnal.
22,00 Închiderea progra

mului.

Miercuri, 13 martie

20,00 Telejurnal 
— Agendă electorală.

20,15 România de azi,
România de mîine.

20.45 Salonul TV al artelor 
plastice.

21,00 Din manifestul Fron
tului Democrației și 
Unității Socialiste.

21,05 Film seriali
Tineri în luptă.
Premieră pe țară. 
Coproducție interna
țională. Episodul 6.

21,50 Telejurnal.

22 00 închiderea progra
mului.

Joi, 14 martie

20,00 Telejurnal.
— Agendă electorală,

20,15 România de azi, 
România de mîine.

20,40 Studioul tineretului.
— Serial științific. 

Călătorie în Univers. 
Episodul 15.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Vineri, 15 martie

20,00 Telejurnal.
— Agendă electorală.

20.15 România de azi, 
România de mîine.

20,40 Laureați ai Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României".

20,55 Din manifestul Fron
tului Democrației și 
Unității Socialiste.

21,00 Cadran mondial. 
România și proble
mele lumii contem
porane.

21.15 Telefilmoteca de aur. 
Eroi’ ai construcției 
socialiste în filmul 
românesc.

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programu

lui.

Sîmbătă, 16 martie

13,00 Telex.
13,05 La sfîr.șit de săptă- 

mînă.
— Sus pe Valea Crișului. - 

Melo_dii populare in
terpretate de Florica 
Zaha.

— Gala desenului ani- - 
mat.

— O melodie în premie
ră.

— Votăm pentru țară I 
Reportaj.

— Marile momente ale 
baletului.

— Afiș electoral Repor
taj.

— Telesport.
— Țara mea în ciut fru

mos — moment de 
muzică și poezie.

14,45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.

— Agendă electorală.
19,20 România de azi. 

România de mîine.
19.40 Telcenciclopedia.
20,00 Din manifestul Fron

tului Democrației și 
Unității Socialiste.

20,05 Cîntec drag de săr
bătoare.. Varietăți 
muzicale.

20.40 Film artistic.
Zborul se amină.
Producție a studiou
rilor sovietice.

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului. ;.
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