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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au primit 

titlul de doctor honoris causa 
al Universității din Buenos Aires

Productivitatea ridicată,
ritmicitatea

Domenii de afirmare
a hărniciei minerești

Evoluția producției de cărbune a Văii Jiului în prima 
decadă a lunii martie confirmă demarajul bun înregistrat 
în acest an. ( u constanța care caracterizează tot mai mult 
ritmul muncii din adîncuri. minerii bazinului nostru con
tinua să raporteze zi de zi importante depășiri ale sarcinilor 
de plan. Ca urmare a activității bune desfășurate încă din 
primele zile ale acestei ultime luni a trimestrului I. sutele 
de tone de cărbune extrase zilnic peste prevederi au făcut 
ca întreaga cantitate de cărbune trimisă suplimentar de la 
începutul anului întreprinderilor siderurgice și tcrmoencr- 
getice. consumatorilor industriali și casnici din întreaga 
țară, să fie de aproape 37 000 de tone.

Care să fie semnificația acestei cifre ? Prin ce justifică 
acordarea unei mențiuni speciale?
Fără îndoială că 37 000 de tone reprezintă o cantitate 

deosebit dc importantă dc cărbune, care exprimă prin volu
mul ei, hotărirea minerilor Văii Jiului de a contribui la sus
ținerea ritmului de dezvoltare economică și socială a țării. 
Cele 37 000 de tone de cărbune reprezintă un volum superior 
producției medii zilnice a Văii Jiului, ceea ce înseamnă că 
în decurs de două luni minerii au reușit să devanseze timpul 
calendaristic cu mai bine ’ • - - ...
marea întrecere a muncii 
și organizare superioară.

Trecind peste o nouă 
naște în mod firesc întrebarea : care au fost factorii care 
au generat acest frumos succes ?

de o zi. O zi care semnifică în 
pricepere și hărnicie, abnegație

treaptă a hărniciei minerești, se

(Continuare in pag. a 3-a)

Conferința județeană

a Frontului Unității Socialiste
Icri. la Casa dc cultură din 

municipiul Hunedoara, a avut 
loc Conferința * județeană a 
Frontului Unității Socialiste, 
eveniment politic important în 
viața județului.

La lucrările Conferinței ju
dețene a Frontului Unității 
Socialisto au luat parte peste 
600 de delegați și invitați, 
muncitori, țărani și intelectu
ali — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
cadre de conducere de partid 
și de stat, ale organizațiilor 
obștești și din diverse alte do
menii de activitate, oameni de 
Știință. cultură și artă, mese
riași cooperatori, țărani cu 
gospodării individuale, repre
zentanți ai filialelor asociați
ilor profesionale, științifice și 
de creație componente, ai cul
telor, gospodinelor și pensio
narilor.

Au dat o deosebită semni
ficație Conferinței județene 
Hunedoara a Frontului Unită
ții Socialiste participarea la 
lucrări a tovarășilor Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent. al. C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România și Ne- 
culai Agachi. membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Național al Fron-

tului Unității Socialiste.
Lucrările C< .,f rinței jude

țene a Frontului Unității So
cialiste au fost deschise de,că
tre tovarășul Ioachim Moga 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secrotar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R 
președintele Consiliului jude
țean al Frontului Unității So
cialiste, care a prezentat Ra
portul asupra activității Con
siliului județean al Frontului 
Unității Socialiste și a orga
nizațiilor componente pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce revin 
din Programul dc dezvoltare 
economico-socială și politică, 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

în cadrul ordinei de zi a 
conferinței au fost înscrise, de 
asemenea, adoptarea progra
mului do activitate al Consi
liului județean al Frontului 
Unității Socialiste precum și 
alegerea noului consiliu jude
țean și a delegaților pentru 
Congresul Frontului Unității 
Socialiste din Republica Soci
alistă România.

Conferința Consiliului jude
țean al Frontului Unității So
cialiste a constituit o dezbate
re de lucru exigentă. în lu
mina recentelor preocupări 
ale conducerii partidului nos
tru. a posibilităților de îmbu
nătățire a tuturor domeniilor 
activității care condiționează

succesul mereu mai viguros 
înainte. mai eficient, mai 
prosper.

în acest spirit au discutat 
în cadrul conferinței tovară
șii Costachc Trotuș. directo
rul general al Combinatului 
Siderurgic Hunedoara, Traian 
Costea. maistru la E. M. Pe
tri la. Păun Răvaș, președin
tele C. A. P Simeria. mem
bru al biroului executiv al 
Consiliului județean al Fron
tului Unității Socialiste. Cle
ment Ncgruț, prim-secretar al 
Comitetului municipal Petro
șani al P.C.R.. președintele 
consiliului municipal al Fron
tului Unității Socialiste. Eu
genia Păun es.cu. profesoară, 
președinta comitetului comu
nal Șoimuș al femeilor, Vi- 
chente Bălan. prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular ju
dețean. Constantin Diacones- 
cu. Erou al Muncii Socialiste, 
maistru la I. C. S. Hunedoara, 
Ileana Bârțan. președinta co
mitetului județean al femei
lor. membra a biroului exe
cutiv al Consiliului județean 
al Frontului Unității Socialis
te. Ieronim Grecii, președin
tele consiliului comunal Bo- 
șorod al Frontului Unității 
Socialiste. Ionel Lazăr, 
secretar al Comitetului

In bogata succesiune a ma
nifestărilor prilejuite dc actua
la vizită în Argentina, după- 
amiaza zilei de miercuri a în
scris un eveniment de înalte 
semnificații : conferirea titlu
lui de doctor honoris causa al 
Universității din Buenos Aires 
— tina din cele mai vechi și 
prestigioase instituții de invâ- 
țămînt superior din Argenti
na și din întreaga America 
Latină — președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Este o grăitoare ilustrare a 
prestigiului de care se bucură 
pc diferite meridiane ale lu
mii conducătorul partidului și 
statului nostru, ca strălucit ex
ponent al idealurilor poporu
lui român, care, făurind o so
cietate nouă pc pămîntul pa
triei, adresează tuturor celor
lalte popoare mesajul său de

pace. înțelegere și cooperare, 
ca promotor neobosit al unei 
politici externe pătrunse dc 
grija profundă față de desti
nele întregii omeniri.

Totodată, in hotărirea adop
tată de Universitatea din Bue
nos Aires își află oglindirea re. 
cunoașterea meritelor pe târim 
științific ale acad. Elena 
Ceaușescu, prețuirea față de 
știința românească în gene
ral.

Toate acestea au fost scoa
se cu putere in evidență cu 
prilejul ceremoniei, care s-a 
desfășurat Ia sediul Ministeru
lui Culturii și Educației. Șeful 
statului român și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu căldură de ministrul 
culturii și educației, dr, Jorge 
Taiana și ' 
ficiale.

In sala

de alte persoane o-

dc festivități a mi-
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nisterului, împodobită cu dra
pele de stat ale României și 
Argentinei, cu portretele pre
ședinților Nicolae Ccaușescu și 
Juan Domingo Peron, s-au 
adunat academicieni, profesori 
universitari, alte personalități 
proeminente alo vieții științi
fice și culturale argentinicnc, 
studenți. Apariția șefului sta
tului român și a tovarășei 
Elena Ceaușescu este salutată 
cu puternice și îndelungi a- 
plauze. Se intonează imnurile 
dc stat argentinian și român.

Ia apoi cuvîntul ministrul 
culturii și educației. Jorge Ta
iana.

In continuare, se dă citire 
celor două hotârîri prin care:

— se conferă titlul de doctor 
honoris causa al Universității 
din Buenos Aires președinte-
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uriașei revoluții tehnico-știin- 
țificc, cînd omul stăpînește 
tot mai mult natura, cînd a 
realizat descoperiri uriașe pu- 
nindu-le in slujba umanității, 
știința și cultura sint chema
te să joace un rol tot mai im
portant in progresul general 
al omenirii, știința și cultura 
sint chemate să lumineze ca
lea luptei de eliberare națio
nală și socială, sînt chemate să 
ajute la crearea condițiilor 
pentru ca popoarele să ducă o 
viață demnă, liberă, dc bună
stare și fericire.

Intre oamenii dc știință ro
mâni și argentinieni există 
vechi legături. încă în 1886, 
doctorul Iuliu Popper a făcut 
explorări geografice și pros
pecțiuni miniere in Țara de 
Foc. Rezultatele acestor cer
cetări au fost publicate atît 
la Buenos Aires, cit și la 
București. Cu prilejul morții 
sale, presa argentiniană scria : 

• „Țara noastră — Argentina — 
Pe care o iubea ca pe o a 
doua sa patrie, pierde în el 
un bun luptător". Emil Raco- 
viță, a conlucrat cu savantul 
Francisco Moreno, creatorul 
și directorul muzeului din La 
Plata. Și asemenea exemple 
sint încă multe. Deci, cu mult 
înainte, oamenii de știință 
români și argentinieni și-au 
unit eforturile in interesul 
științei, pentru a pune cuceri
rile științei în serviciul po
poarelor lor. Cu atît mai mult 
astăzi, cînd popoarele noastre 
sint preocupate de a-și asigura 
o dezvoltare economică și so
cială independentă, este ne
cesară o mai bună conlucrare 
intre oamenii dc știință din 
cele două țări.

Dc altfel, trebuie să men-

Aș dori să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tutu
ror profesorilor și studenților 
din universitatea dumneavoas
tră și din .Argentina un salut 
călduros al profesorilor și stu
denților din Republica Socia
listă România.

Vă mulțumesc, de aseme
nea, atit în numele meu, cit 
și al tovarășei mele. pentru 
cinstea care ne-ați făcut-o as
tăzi, inminîndu-ne titlurile de 
doctor honoris causa al marii 
Universități din Buenos Aires. 
Apreciez aceasta ca o cinsti
re. desigur, a activității noas
tre in slujba poporului român 
Pe calea dezvoltării sale eco- 
nomico-sociale, dar, totodată, 
ca o cinstire a științei și cul
turii românești. Considerăm, 
de asemenea, aceasta ca o 
manifestare a prieteniei din
tre oamenii de știință români 
și argentinieni, dintre poporul 
român și poporul argentinian.

Intr-adevăr, știința joacă, 
un rol tot mai important in 
dezvoltarea societății omenești. 
Progresul economico-social al 
fiecărei națiuni este nemijlo
cit legat de folosirea în toate 
domeniile de activitate a cu
ceririlor științei și culturii na
ționale și universale. De alt
fel, dintotdeauna, oamenii 
de știință s-au înțeles, și-au 
unit eforturile și au avut un 
rol de seamă în progresul ge
neral al omenirii. Fără îndo
ială că întotdeauna transfor
mările revoluționare au fost 
rodul luptei maselor populase, 
dar întotdeauna oamenii de 
știință, știința și cultura au 
jucat un rol important in lu
minarea și îndrumarea mase
lor populare. Cu atît mai mult 
în condițiile de astăzi, ale

ționez și în fața dumneavoas
tră că vizita pc care o facem 
acum in Argentina, la invita
ția președintelui Peron, con
stituie expresia tocmai a bu
nelor relații dintre popoarele 
noastre, a relațiilor dc priete
nie stabilite intre mine însumi 
și președintele țării dumnea
voastră, generalul Peron.

Am avut deja, și ieri și as
tăzi, convorbiri. Am ajuns la 
multe înțelegeri cu privire la 
extinderea colaborării econo
mice, tehnico-științifice, cultu
rale dintre țările noastre. Fără 
îndoială că realizarea acestor 
înțelegeri creează un 
minunat pentru 
dintre popoarele 
prin aceasta, între oamenii de 
știință din țările noastre. Am 
avut, desigur, convorbiri și cu 
privire la problemele interna
ționale de interes comun și
trebuie să declar aici că și
asupra acestor probleme am 
ajuns la multe concluzii co
mune. la necesitatea întări
rii conlucrării și pe plan in
ternațional, in lupta pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, 
pentru pace și colaborare în
tre popoare.

Venim dintr-o țară care, în 
acest an, sărbătorește 30 de 
ani de cînd poporul și-a luat 
soarta în propriile mîini, a li
chidat vechea orînduire de a- 
suprire și nedreptate și a fău
rit prin forțele proprii o orîn
duire nouă, care asigură tutu
ror oamenilor din patria mea 
condiții de viață din ce în ce 
mai bune — orînduirea socia
listă.

Am obținut succese remar
cabile în făurirea unei vieți

cadru 
conlucrarea 
noastre și,

(Continuare in pag. a
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TOVARĂȘA NOASTRĂ DE MUNCA, DE VIAȚA
ărbătorim azi, cu recunoștință și dragoste, Ziua 

tovarășelor noastre 
Ziua milioanelor de 
triei care participă 
responsabilitate, cot

rireo viitorului nostru de bine 
României socialiste pe noi culmi 
lizației.

încercăm in această zi sărbătorească un sentiment 
de stimă și profundă admirație față de mamele, soțiile, 
surorile și tovarășele noastre de muncă, le omagiem ființa 
generoasă, cea mai darnică și cea mai sensibilă, adu- 
cindu-le in dar, odată cu firele gingașe de ghiocei, laurii 
sentimentelor noastre de respect și prețuire. Recunoaștem 
in tovarășa noastră de muncă și viață părtașa la marile 
biruinți cotidiene in făurirea vieții noi, la rodnicia efortu
rilor colective din unitățile în care muncim, Io înfăptuiri
le de pe șantierele de înfrumusețare a mediului in care 
trăim ființa care face să zimbeoscă mai proas
pete florile din căminele noastre, să fie mai-vii zim- 
betele de pe fețele îmbujorate ale copiilor, ființa care 
prin gingășia și luciditatea ei ne tonifică puterile de a 
învinge in momentele de cumpănă. Da, aceasta este 
tovarășa noastră de muncă și de viață. Om și cetățean 
liber și demn intr-o patrie liberă și demnă !

Anul acesta, Ziua internațională a femeii se sărbăto
rește in țara noastră sub semnul muncii avîntate a între
gului popor pentru înfăptuirea grandiosului program ela
borat de Congresul al X-lea și a hotăririlor Conferinței 
Naționale a P.C.R. privind făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, sub semnul efortului creator al 
marii colectivități pe care o reprezintă poporul, fiecare 
om al muncii, pentru a intimpina cu succese remarcabile 
cea de a 30-a aniversare a eliberării patriei și al Xl-lea 
Congres al partidului, eveniment de o deosebită însem
nătate pentru destinele țării. In acest cadru, femeile își 
afirmă cu pregnanță prezența, focind dovada capacității 
lor creatoare, a talentului și spiritului lor gospodăresc.

Împreună cu femeile din întreaga țară, femeile din 
Valea Jiului iși aduc contribuția valoroasă, tot mai sporită 
la progresul general al țării.
nostru reprezintă peste 20 la sută 
in marea lor majoritate lucrind 
prestatoare de servicii, comerț,

de mtincă și de vioță - 
femei de pe cuprinsul pa- 
cu dăruire, competență și 
la cot cu bărbații, la fău- 
și lumină, la ridicarea 

ale progresului și civi-

Femeile din municipiul • 
din populația angajată, 
in invățămint, unitățile 
industrie și construcții.

Se poate afirma că in toate sferele vieții sociale — în
deosebi după Plenara C.C. al P.C.R. din 18-19 iunie 1973

(Continuare in pag. a 3-a)
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del Plata si Baicarce

Ce este, uneori, clientul pentru ospătar, în padina a 2-a

și ospătarul pentru clientul său• • e

Cînd paharul ajunge „i- 
deal de viață", prin 

miraculoasele metamorfoze ce 
se petrec în aburul alcoolului, 
ospătarul devine — pentru „u- 
milul** său consumator — in
stanță morală. „Umilul" con
sumator. „jucăria cu bani" a 
ospătarului, pc care acesta din 
urmă l-a servit pină in pragul 
ebrietății totale, cu un ultim 
efort (se înțelege nu de gin- 
dire .') mai cere „una mică". I^a 
o oră tîrzie din noapte, și în 
acea stare vecină cu inconști
ența. e tot ce-și mai dorește. 
„Una mică** 
spuneam — 
— și. la așa 
rul care ne 
ghilimele in 
tre de a-i atenua din respect 
față de om umilința, nu meri
tă deck ceea ce și-a ales ; o 
instanță morală pe măsura 
„judecății" sale.

Pentru a ne explica în con
tinuare. aveam nevoie de o 
imagine. Nu ne-a fost greu s-o 
găsim, chiar intr-o zi care nu 
era nici zi de salarii, nici sâm
bătă sau duminică, cu alte

cuvinte chiar într-o zi cotata 
drept ..slabă" pentru ospătari: 
luni. 4 martie, intre orele 18— 
20, într-o localitate aleasă la 
intîmplare. Dorim să se înțe
leagă că imaginea la care ne 
referim nu este caracteristică

miracol, mai cere ..una mică*1. 
In această situație deosebită 
prin dificultățile pe care le ri
dică ospătarului, acesta tre
buie sâ ia o decizie. Și, de cele 
mai multe ori, poate in 999 de 
cazuri dintr-o mie, hotărăște :

că trebuie. Nu contează c’i ce 
consecințe, cu ce mijloace...

Localuri
unde alcoolul degradează

ajunge ceea ce 
..ideal de viață*1 

ideal, consumato- 
obligă la atîtea 
încercările noas-

Vulcanului, unde am efectuat 
raidul nostru de luni. Nu ! Am 
intilnit-o. mulți dintre noi, in 
prea multe rinduri. Am rămas 
de fiecare dată cu un gust 
amar, cu o grimasă de dezgust 
din cel puțin două motive. 
Două motive care se numesc, 
unul, consumatorul, celălalt, 
ospătarul.

CONSUMATORUL, pră- 
bușit cu capul p. masă, 

in neputință de a mai vorbi, 
de a se mai ridica jn picioare, 
trezindu-se prin cine știe ce

DA îi mai ..servește** un 
păhărel, știind că ..jucăria sa" 
va scoate din buzunar o mină 
de bancnote mototolite. din 
caro.pot la o adică să cadă și 
pc jos vr- o citeva (nu face ni
mic. sint ale ospătarului) in 
plus, jî taxează cinzeaca dc 

»trei douăzeci — la cinci, sau 
suta de grame de șapte două
zeci — la zece lei.

OSPĂTARUL trebuie să-și 
facă ..realizările**. Să facă pla
nul unității, sau „plinul** per
sonal, nu se știe, principalul e

O rivim, la restaurantul
1 „Straja*1 din Vulcan (o- 

rele 20—20.30) imaginea deplo
rabilă a unui client „obosit". 
Din local lipsește responsabi
lul ..domnu* Gronski". Aflăm 
câ ii ține locul... barmana (sin
gura salariată care, dc fapt, 
nu poate supraveghea sala). 
Ocupăm loc la o masă mai 
retrasă (deși localul era gol-go- 
luțj pentru a afla cine l-a ser
vit pc clientul cu pricina. Du
pă ce sîntem lăsațî să aștep
tăm tocmai atîta incit să pu
tem aprecia la justa valoare 
..efortul1* ospătarului de a se 
deplasa pin.Ț la noi. un tinăr 
se apropie și ne întreabă ce 
dorim. Pentru început, îl ru
găm cu un chibrit. ..N-am !“ 
încercăm să-l mustram (e atît 
de tinăr !) iși aruncă ochii in 
sală după o colegă, apoi ne 
servește o scuză pe care o re

REPORTAJE 
DEDICATE 

ZILEI 
FEMEII

UN NOU TEREN DE 
HANDBAL Șl VOLEI

La căminul nr. 4 al 
minei Paroșeni au în
ceput lucrărUe de a- 
menajare a unui teren 
de handbal și volei. I- 
nițialiva a fost luată 
in urma discuțiilor 
purtate de către comi
tetul sindicatului cu 
locatarii căminului.

Președintele asocia
ției sportive „Minerul* 
Paroșeni a prezentai 
asigurări că inaugura 
rea noii baze sportive 
va avea loc intr-un vi
itor cit mai apropiat.

Cea de-a doua zi a vizitei 
in Argentina a președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost con
sacrată în cea mai mare parte 
unor contacte nemijlocite cu 
realitățile și preocupările țării 
gazdă. După o nouă rundă dc 
convorbiri. în cursul dimine
ții. cu președintele Peron, 
șeful statului român. însoțit 
de ministrul afacerilor exter
ne. George Macovescu. și dc 
alte persoane oficiale române 
și argentiniene, a plecat cu un 
avion special 
Plata, oraș situat 
sud de capitală.

La sosirea pe 
Mar del Plata. 
Nicolae Ceaușescu .. ___ ...
tîmpinat de Victorio Calabro, 
guvernatorul provinciei Bue
nos Aires și alte persoane o- 
ficiale.

In numele municipalității și 
locuitorilor din Mar del Pla
ta, primarul orașului, Nuncio 
Fabrizio, a adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu ux. 
călduros salut dc bun venit 
și i-a inmînat, în semn de 
înaltă prețuire, cheia orașului, 
precum și diploma prin care 
i se conferă titlul de cetățean 
de onoare al municipiului Mar 
del Plata.

Răspunzind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru primirea prietenească

cuvintele ce i-au fost

EXCURSII PRIN 
B. T. T.

spre Mar del 
la 450 km

aeroportul 
tovarășul 

a fost în-

și pentru 
adresate.

Doresc 
neavoastră. — a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu — tutu
ror locuitorilor orașului, un 
salut călduros și cele mai 
bune urări. Sperăm că în dez
voltarea colaborării dintre ță
rile noastre se vor găsi și po
sibilități pentru o colaborare 
între orașe similare din Ro
mânia și orașul dumneavoas
tră. încă o dată vă mulțu
mesc și urez tuturor locuitori
lor multă prosperitate și feri
cire. (Aplauze).

Tn continuare, gazdele in
vită pe tovarășul Nicolae 
Ccaușescu la o promenadă cu 
elicopterul deasupra orașului 
Mar del Plata, care este, în 
același timp, una dintre cele 
mai mari și mai frumoase sta
țiuni balneare din 
Latină.

Elicopterele se 
apoi spre Balcarce, 
centru zootehnic. al țării, si
tuat la aproximativ 100 kilo
metri în interiorul provinciei 
Buenos Aires.

Se aterizează pe un teren 
din imediata apropiere a sta
țiunii experimentale.

Șeful statului român este 
invitat să viziteze padocurile 
cu exemplare de bovine de 
mare productivitate, obținute 
aici prin încrucișare cu tauri

EXPOZIȚIE
I)E DESENE

America

îndreaptă 
important

de rasă din d’. rite țări, apoi 
laboratoarele, unde se efec
tuează cercetări cu privire la 
nutriție, metabolism, comba
terea. dăunătorilor, conserva
rea și fertilizarea solului. To
varășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de rezultatele ob
ținute, de eficiența metodelor 
folosite, de posibilitățile unei 
colaborări în acest domeniu 
între cercetătorii români și 
argentinieni.

într-una din sălile stațiunii, 
împodobită cu drapelele de 
stat ale României și Argenti
nei, ce încadrează portrete 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, gazdele oferă un 
prînz în onoarea șefului sta
tului român. .

în aplauzel»2wsistenței se 
dă citire Decrfenilui munici
palității prin care președintele 
Nicolae Ceaușescu .este decla
rat oaspete de onoare al ora
șului Balcarce.

Apoi primarul orașului, 
Juan Jose Mare, adresîndu-se 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a spus : Considerăm 
că vizita dumneavoastră are 
o mare importanță pentru re
lațiile de fraternitate între 
popoarele întregii lumi, care 
depun eforturi pentru progre
sul lor economic, pentru sccu-

(Continuare in pag. a 4-a)

Filiala B.T.T. din Pe
troșani, organizează 
noi excursii in străină
tate (cu avionul au
tocarul) în perioada 
iulie—septembrie 1974.

Tinerii se pot înscrie 
pină la data de 20 
martie a.c. la filială, 
pentru excursii in ur
mătoarele țări :
U.R.S.S.. Bulgaria, Un
garia, Cehoslovacia, 
R.D. Germană. Alge
ria, Egipt. Franța. Bel
gia, R.F. Germană, Ja
ponia, Olanda și altele.

Pentru informații su
plimentare tinerii se 
pot adresa filialei 
B.T.T. din Petroșani.

In sala dc apel a 
minei Dîlja a fost des
chisă o expoziție de 
desene executate dc e- 
levii Școlii generale 
nr. 2 din Petroșani. 
Printre cei care expun 
lucrări de acuarele in-

spirale din viața mine
rilor și activitățile pio
nierești se numără Io
nel Seceleanu, clasa a 
Vl-a A. Florica Mun- 
teanu, clasa a iV-a, E- 
Icna Șega, clasa a 
Vil-a B, Liviu Pirțac. 
clasa a Vl-a A. Ion Ne- 
goiță, clasa a \ -a A, 
Carol Kacsor, clasa a

Vl-a A și alții.
Expoziția este \ izlo- 

nată zilnic cu interes 
de salariații exploată
rii.

.0 VIAȚA 
DE MINER"

A

VERNISAJ
Astăzi, după-amiază, la ora 17, în holul 

Casei de cultură din Petroșani va avea loc 
sub egida Comitetului de cultură și edu
cație socialistă al județului Hunedoara, 
vernisajul expoziției de pictură ..Flori, 
flori, flori**, a pictorului amator Iosif Nagy 
din localitate.

Dedicată Zilei femeii, expoziția cuprinde 
un număr apreciabil de lucrări.

Ieri, la cincQlubul 
„AMAFILM** din Lu- 
peni, s-au tras prime
le secvențe din filmul 
„O viață de miner" ce 
va fi realizat în 9 epi
soade. Concepția și re
alizarea aparțin lui Io
sif Tellmann și 
stantin Popescu.
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„Femeile nu au făcut cu nimic mai puțin decît au făcut bărbații în diferite împrejurări grele ale luptei revoluțio
nare. Tot astfel in știință, în producție. Femeile nu numai că nu fac mai puțin, dar în multe domenii fac chiar mai mult 
și cu mai multă pricepere. Pornind de aici, trebuie să asigurăm ca femeia să ocupe locul corespunzător în raport dacă 
vreți, pînă la urmă, cu procentul de 511a sută care îl deține în societatea noas lră“.

NICOLAE CEAUȘESCU

|
i
t

1

Răsplata binemeritată
a muncii

xne- 
in- 
de

Atelierul de prelucrări 
conice define o pondere 
semeață in cadru/ secției 
stilpi hidraulici din Vulcan.
Este atelierul care se afirmă 
prin cele moi mari realizări. 
Colectivul lui este eonstiluit 
din mesei ași de virste dih 
rite, unii cu exoeriențâ înde
lungată. allii cu m«: putini 
cn înscriși in cărțile de mun
că. Aceștia dm urmă consti
tuie „noul val", schimbul de 
mr ' cum ne olace sd-i nu
mim, tinerii in care Întreprin
derea are ireredere și pe ca
re pune mare bază. O mare 
parte < in acest tineret o re
prezintă forța de muncă fe
minină, pregătita prin uceni
cie ia locul de muncă sub în
drumarea directă a muncitori
lor cu experiență, u maiștrilor

ma i

te

Dmite tinerele muncitoare, 
cele mai îndeminatice și În
drăgi -::te de meserie s-au 
tăcut repede cunoscute prin 
realizările lor lăudabile zi de 
zi, lună de lună. Colectivul 

intimat să le răsplă- 
ă din plin. Astfel, in ulti- 
’dunare generală a orga- 
iei de partid, alături de 
miști, in sală, se aflau 

două tinere — CLAUDIA 
Rl.VBOl și VIORICA URDAȘ 
— două reprezentante ale 
„noului var, două pricepute 
strungărițe care din frumoasa 
și „modesta" lor virstâ de 
20 de a-.. trei ani îi aveau 
pelrecuți în iaja strungului.

-
lor mai de seamă membri ai 
secției — comuniștii — nu a- 
vea olt scop deci! punerea în 
discuție a cererii lor de pri
mire in rîndu) membrilor de 
partid. Acesta era și motivul 
pentru care cele două tinere 
așteptau tăcute, intimpinlnd 
siioa.se, cu vădită emoție, cel 
mai important moment din 
viata lor, momentul cind cei 
prezenți le vor discuta acti- 

alea, meritele, le vor iace 
recomandări pentru activita
tea viitoare, vor hotărî primi
rea lor în partid.

Printre cei care au discutat. 
Ana Guia și maistrul C. Șer- 
ban, in -subordinea căruia

muncesc cele două strunguri
le, au vorbit despre multe 
lucruri. Despre capacitatea și 
puterea de muncă, indemina- 
rea și mai ales conștiinciozi
tatea cu care Viorica și Cla
udia iși exercită meseria. E- 
mnția celor doua tinere mun
citoare a atins eota maximă. 
Organizația de bare a clntărit 
cu tot discernămlntul cerut 
■ie o asemenea situație, meri
tele lor. In cele din urmă co
muniștii le-au aeordat. In 
u îanimitale. voiul âe Încrede
re.

Pentru cele două tinere 
muncitoare, primirea in partid 
a Însemnat un moment esen
țial al vieții: după acela al 
aiirmării profesionale, este 
momentul aiirmării lor politi
ce in viata colectivului.

Votul comuniștilor exprima 
foarte multe lucruri. Pe de o 
parte se poate vorbi de apre
cierea organiza/iei de bază 
pentru modul in care cele do
uă tinere s-au integrat in pro- 
duclie încă din prima lor zi 
de muncă, pentru ambiția lor 
tinerească de a învăța, de a 
stăpini meseria de strungar, 
care nici nu este chiar al it de 
ușoară. Nu pujini sini bărba
ții cărora strungul ie creează 
dificultăți. Cele două tinere 
iu avut, desigur, și momente 
de descumpăn, dar ambiția 
lor a fost mai puternica.

Același vot mai exprima o 
apreciere pentru colegialita
tea. modestia tinerelor, pentru 
iuptul ca rn întreaga lor com- 
aorltre acordau noțiunii de 
disc.plină eel mai larg sens. 
Pentru Viorica și Claudia dis- 
< iplina înseamnă participare 
activă, angajanlă, cu toată pu- 
erea brațelor și a minții la 

procesul de producție la fau- 
r.rea unor piese — părți Inte
grante lărâ de care mecanis
me întregi ar ii stînțenite în 
funcționarea lor.

Acestea, șl alîtea alte moti
ve, i-au determinat pe comu
niști să le acorde, cum spu
neam votul lor de încredere.

Constantin IOVANESCU 
muncitor preparator. 

Coroești

Comunisto Victoria Băl tea nu, una din veteranele mese
riași- ale S.S.H. Vulcan, pentru care conștiinciozitatea și co
rectitudinea se traduc prin permanente depășiri de plan 
de peste 30%, lună de lună.

lat-o in timpul verificării unei piese executate pentru 
stilpii hidraulici.

DE ZIUA

Aduceți flori —
miresme să plutească în văzduh 
de ziua ei.
Iar voi, poeți,
în versuri lăudați frumusețea 

pură 
miinile care ne-au legănat, 
ochii care ne-au vegheat 
jocurile copilăriei.
Aduceți flori...
iar imnuri ale recunoștinței 
să urce pină la locul 
de unde, dimineața, 
izvorăște lumina soarelui 
ca o văpaie policromă. 
Aduceți flori 
și-mpodobiți cu ele orizontul 
de ziua gi.

Ion BOTA
Lupeni

Muncă

Nu poți să nu fi surprins 
aflind că MARIA WILK va îm
plini in curind 20 de ani de cind 
lucrează în cadrul Preparației 
Lupeni. Vioiciuneo și zimbetul 
par să fie atribute permanen
te ale unei fizionomii care a 
suferit puține modificări in tot 
acest interval de timp. Zimbește 
cu o satisfacție nedisimulată, 
asemenea omului căruia viața 
i-a oferit suficiente prilejuri 
de satisfacție.

A avut o primă calificare de 
bobinatoare, meserie frumoa
să, care in timpul școlii profe
sionale o atrăsese și o făcuse 
să se gindească cu plăcere la 
munca ce va urma. Reparti
zată in Lupeni, a cunoscut, 
însă, o meserie pe care nici nu 
o bănuia cu puțin timp înain
te — aceea de preparator căr
bune. Se ciștiga mai bine și 
văzind că tot mai multe fete 
se îndreaptă spre ..preparație'1 
nu a ezitat să încerce. Regretă, 
acum după două decenii, pa
sul făcut ?

— Sint mulțumită de munca 
mea. Am rămas aici și am lu
crat fără întrerupere la exploa
tarea bateriilor de flotație. Pe 
parcurs am urmot și cursurile 
școlii de calificare și am in-

V

trot cu odevărot in rîndul pre
paratorilor de cărbune.

- Este o meserie care poote 
fi practicată cu aceleași bune 
rezultate de femei și bărbați ?

— Da. Se cere multă atenție 
și conștiinciozitate. De fapt, 
cea mai bună dovadă a apre
cierii de care se bucură munca 
femeilor o constituie creșterea 
continuă a numărului salaria
telor noastre. Numărul acesta 
s-o dublat, s-a triplat de la ve
nirea mea. Astăzi, lucrează in 
preparația noastră peste 180 de 
femei, din care 100 sint califi
cate.

— Ginduri de viitor ?
- Să-mi fac cu aceeași con

știinciozitate datoria. Deoarece 
și soțul meu lucreoză aici ca 
șef de echipă, pot spune că sin- 
tem o adevărată familie de pre
paratori. O familie care doreș
te să-și mențină și în continu
are bunele aprecieri de pină 
acum.

Munca și satisfacția 
nistei Maria Wilk sint 
trare semnificativă a
posibilități de afirmare profe
sională și socială de care dis
pun femeile patriei noastre.

comu- 
o ilus- 
marilor

Bujor BOGDAN

J

Momentele prestigiului
Cei douăzeci de ani petrecuți zi de zi 

la I. F. A. Vîscoza din Lupeni, însumea
ză pentru MARIA STĂICULESCU nume
roase momente adine întipărite in me
morie. Intre acestea se înscriu alegerea 
meseriei, calificarea la locul de muncă, 
obținerea de mai multe ori a titlului de 
fruntașă in producție. Anul 1972 a marcat 
încă un moment însemnat : a fost numită 
ajutor de maistru la secția finisaj textil.

Toți acești ani de strădanii, de perseve
rență i-au adus Măriei bucurii nemăsu
rate, stima și prețuirea colegelor de mun
că. a colectivului. De aici a izvorit intr-o 
bună zi, un alt moment al vieții de fabrică 
a Măriei : acela cind comuniștii au ales-o 
secretara organizației de bază. Nu demult, 
tot muncitorii din fabrică au ales-o in 
comitetul oamenilor muncii pentru că o 
cunosc bine și au încredere că ii va re
prezenta întotdeauna cu obiectivitate, cu 
răspundere și conștiinciozitate. Toate a- 
ceste ..momente", petrecute de-a lungul 
anilor, clădesc prestigiul de astăzi al 
fostei răsucitoare care a urcat cu sigu
ranță, fiecare pas pe scara calificării și 
afirmării

Dacă o 
cum poți 
răspunde

— Am 
douăzeci 
aduce mai multă apreciere 
muncă, făcută 
prestigiul se capătă

politice și profesionale.
întrebi pe Maria Stăiculescu 
deveni un om de prestigiu, iți 
firesc, cu modestie :
învățat din experiența celor 

de ani că nimic nu-ți poate 
ca propria-ți 

cu conștiinciozitate. Că 
în ani de-a rîndul

Nouă, co no/ unsprezece
Florica e studentă 

în anul IV la A.S.E., 
tocmai la Iași, Pavel e 
de curind ajutor me
canic pe locomotivă la 
C.F.R.. Viorel e la Li
ceul miUli^jn, anul.III.

Și pe cind mama 
OLGA OST A FI se 
pregătea sa-î numeas
că și pe cei „mărunți" 
copiii, au început pe 
rind sâ se prezinte i 
„Eu sint Gigi In clasa 
a VUI-a la Școala ge-

nerală nr. 5', „eu, E- 
mil, in clasa a Vl-a tot 
la nr. 5“, „eu, Aurel în 
clasa a IV-a‘‘, „eu, Lu
minița am 5 ani..."
Romana, fetița de trei 
ani doarme și bineîn
țeles nu L-am tulburat 
somnul...

In cele trei camere 
ale familiei vizitate 
domnea o ordine dc- 
săvîrșită. Cei mai 
„mărișori* s-au strins 
in fața televizorului

s-o vadă pe Greta 
Garbo...

— Sint cuminți ? — 
am intrebal-o pe ma
mă, deși întrebarea 
nu-și avea rostul...

— Sint foarte mul
țumită de ei, au note 
numai de zece și pe 
ici colo și cite un 
nouă .

— La noi există o 
ordine și un program 
bine stabilit pentru 
fiecare. Altfel vă dafi

seama ce haos
— a intervenit 
acestei familii pe cit 
de numeroase pe aii1 
de fericite. Pavel 
staii. miner la 
Dîlja.

...Am părăsit 
Ha de la etajul 
blocului 20 de pe stra
da Păcii din Petroșani 
purtind multă 
imaginea unei 
excepționale,

cr fi 
tatăl

i O- 
mina

Iami- 
IU al

vreme 
mame

Cele două meserii
ale învățătoarei

Cornel HOGMAN

pus condeiul în mină, învâ- 
țîndu-i să scrie și să citească. 
Dar, numele Eugeniei Pricob

ă a coir.i- 
sindical. Eugenia 

desfășoară aceeași

Ion I.IC1U

ritmul
trepidant

muncii

Dr. Viorel MORARU

ales, răspundere

L. •

mun-
v orbii

ope- 
abo-

Ing. Rodica ARDELEANU,
Revizia de vagoane 
C. F. R. Petroșani

promptitudinea, 
dar mai ales 
cu care „co-

ad- 
amabi’.i-

prin cinste, corectitudine, străduință, pri
cepere.

Aceste trăsături sint și astăzi bunurile 
de preț ale filatoarei care o călăuzesc in 
muncă și in viață.

Numele învățătoarei EU
GENIA PRICOB de la Școa
la generală nr. 1 din Petrila 
este binecunoscut în rîndul 
.cadrelor didactice, al elevi
lor și părinților din această 
veche localitate a Văii Jiu
lui. In ce constă secretul a- 
cestei popularități ? Răspun
sul îl găsim în activitatea 
profesională desfășurată de-a 
lungul anilor, in dăruirea cu 
care muncește în clasă, în 
măiestria cu care modelează 
caracterele copiilor.

Multe generații de elevi — 
fii de mineri — păstrează 
recunoștință primului lor 
dascăl. învățătoarei care le-a

este legat nu numai de școa
lă și elevi, ci și de numeroa
se manifestări culturale pe 
care le-a animat cu pasiune 
și pricepere, de organizarea 
și desfășurarea cărora se o-

l 
cupă în continuare, ca dr o t 
a doua meserie.

Elevii clasei a Ill-a, clasa 
Eugeniei Pricob obțin rezul
tate frumoase la învățătură 
și în activitățile pionierești. 
Comandant-: nstimtor de de
tașament președinți" 
telului 
Pricob 
activitate stăruitoare -i plină 
de roade. Iată de ce in prea j
ma zilei de 8 Martie, glndu- 
rile colegilor, ale elevilor și 
părinților lor se îndreaptă cu 
recunoștință spre această în
vățătoare.

Orele de veghe ale mamei
...In curind se vor împlini 22 de ani de 

cind sora medicală IRINA GIURGIU lu
crează in secția de ginecologie a materni
tății din Lupeni...

în tot acest timp, noi. cei din preajma 
ei, ne-am obișnuit sâ vedem cum pacien
tele ii adresează mulțumiri, cum ii oferă 
flori in chip de recunoștință ca unei ma
me bune, pentru vorbele sale calde, ome
nești, pentru indeininarea cu care mînu- 
ieșle seringa — cum spun pacientele — 
..fără să simți”... încet. încet de-a lungul 
nenumăratelor zile și nopți de veghe la 
căpătiiul suferindelor, zile și nopți de a- 
tenție, încordare, devotament, sub boneta 
ei imaculată, la timple au prins a se ivi 
firele argintii.

Sora Giurgiu se dovedește a fi, nu nu
mai un cadru medical de nădejde, ci și o 
mamă adevărată, un bun cetățean...

— Am încercat să-mi cresc in așa fel 
copiii incit să ajungă cetățeni cit mai fo
lositori societății. Primul este tehnician 
constructor și lucrează pe un șantier 
la Tirgovișle. Cel de-al doilea a absolvit 
Institutul de mine din Petroșani.

Ne imaginăm cum orele de veghe ale 
Irinei Giurgiu petrecute la maternitate au 
fost, de atîtea ori, continuate prin alte 
ore de veghe, petrecute acasă. Rodul lor 
este astăzi bogat, convingător atît pentru 
familie cit și pentru noi toți.

Amabilitate, promptitudine dar, mai
Vorbim deseori despre me

serii pentru bărbați și mese
rii pentru femei. Dintre cele 
din urmă, o meserie specific 
feminină este aceea care nc-a 
inspirat rindurile d> față, 
datorate unei femei care lu
crează In complexul ferovi
ar Petroșani.

Am ridicat receptorul, am 
format trei numere și, de la 
celălalt capăt al firului o 
voce caldă, amabilă mi-a răs
puns politicos, prezentin- 
du-se printr-o formulă con
sacrată : „comanda unu“. 
Așa am făcut cunoștință cu 
telefonista IOANA CRIS- 
TESCU, cu... „comanda unu".

Sosită la locul ei d- 
că. pina s<i i, Irani in 
i-am urmărit mișcările in 
fața tabloului cu foarte mul
te ..interioare1'. E vorba de 
posturile abonaților, de sem
nalizatoarele 
telefoane, 
șl oameni 
nice intre 
bleme de

care indicau 
dar mai indicau 
grăbiți să comu- 

el, să rezolve pro- 
producție. Telefo

nista trebuia sâ asigure 
rativ toate solicitările 
naților.

In carnețel am 
notat: dexteritate, 
tate, promptitudine, toate

lnsumînd un exercițiu de ani 
șl am.

După ce am părăsit centra
la telefonică am menținut o 
tainică legătură, fără fire și 
receptoare, cu Ioana Cristes- 
cu. M-am glndit deseori la 
ea, la 
rapiditatea, 
răspunderea 
manda unu“ conjugă verbul 
permanent al prestațiilor te
lefonice : ..a servi".

O femeie, o meserie pusă 
în slujba oamenilor.

Pe șantierele de construcții 
din Valea Jiului, la Petrila 
sau Lupeni, la Uricani sau Pe
troșani întîlnim, pretutindeni, 
in colectivul de constructori și 
cite un mănunchi de femei 
fierar-betoniste, betoniste, zi- 
dărițe, integrate in ritmul mun
cii ce se desfășoară pe verti
cală. Cu același elan, cu a- 
ceeoși dăruire. Femei ale că
ror visuri și le clădesc concret, 
cu mina pe cărămidă, pe mis
trie, conducind bena cu beton 
sau minuind brațele de oțel 
ole macaralei.

Mereu ,,la înălțime'1, chiar 
dacă se află Io parter sau la 
etajele 2, 3, 10..., femeia-con- 
structor lasă pe locuințele 
noastre, amprenta dăruirii și 
hărniciei, a energiei șl a dra
gostei de muncă.

Acolo, sus, la etajul 9 sau, 
pe celălalt „turn“, Io etajul 
10, in acest mănunchi despre 
care aminteam, am intilnit-o 
de multe ori pe betonista 
MARIA TURI, șefă de echipă, 
o femeie energică pentru care 
munco înseamnă ritm, un ritm 
în care se înscrie o mare doză 
de inițiativă, de responsabili
tate.

I.

siioa.se
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(Urmore din pog. 1)

H
loan Simedrra. târâi
podârie individuală
muna Ba lșa. .Andrei
ședințele Consiliului
al oamrn ilor muncii
nalitate maghiară.
Pilly. Pr.esedintele c

al oameni Ic
de națiorlalitate geri

în cadrul lucrârih
rinței. de la început
terilor a existat c
unanimă câ eeea re
zeazâ economia jude
nedoara.
continuare un plus 1
tate 0 constituie i
tradiționa lă a colec
de muncii. îndeosebi
lor coJectivitâți mu
de la Co?nbinatnl S
Hunedoara. din Vale.
Poiana R uscăi de la
din alte întreprinde?
depliniren1 cincinalul
te de teniien

Efhrluri lc pline dt
ale col vet ivelur dc o
muncii h’un-dorenî s

zile ba:nte dc 1
sarcinilor
venit jude?l”lui pe pri
ani ai cinicinalului, ci
chivalcaz- i eu 0 prod
plimentarâ d - 600 mii
Producția
p, primii trei .ani ai
lului s-a realizat cu
le mai di? vreme. Ii'
suplimentar 0 produ

1 de națio
Nicolae 

consiliului 
lor muncii

ețuluî Hu- 
dă și în 

de vitali- 
angajaren 

ctivitâțîlor 
•i a mari- 
uncitoreș’i 
Siderurgic 
a Jiului, 

? Barza și 
*ri în în- 
lui înain-

ipr-

25 de zi- 
ivrîndu-se 
ueție în 

valoare dc circa 35 milioane lei 
valută Rezultate pozitive au 
fost ^obținute si la productivi- 
taX muncii, la reduci r-a 
cheltuielilor la 1 000 lei pro-

Antil 1973. an holărîtor in în-

deplinirea cincinalului înainte 
di. termen, a fost încheiat cu 
rezullaie b Planul produc
ție ! indus 1 Ic a fost depășit 
cu ap roti pi* 274 milioane lei.

î început în- 
ipunzător ce-

Și anul 1974 
tr-un ritm cor» 
rințclor. Sarcinile producției 
industriale pe Umile ianuarie 
și februarie au fost realizate 
de cătrp industria hunedorea- 
nâ cu o depășire de peste 56 
milioane lei iar prevederile la 
xport cu pești 1 milion lei 

valută.
Ca urmare a grijii perma

nente acordate de conducerea 
partidului statului dezvoltă
rii accelerate a bazei tehni- 
co-materialc a societății, jude
țului Hunedoara i-au fost re
partizate importante fonduri 
de investiții. In primii trei ani 

11 cincinalului au fost puse in 
funcțiune obiective de o mare 
însemnătate economică și so
cială.

In agricultura județului s-au 
obținut dc asemenea, unele 
rezultate pozitive. Ca urmare 
a măsurilor întreprinse. a spri- 

ducțif 
tlcțult

8 800 
lone 1

Au 
sebile 
in ere;, 
al oamenilor muncii 
in comparație cu anul

creșe și grădinițe. 3 970 locuri 
in căminele de nefamiliști și 
aproape 100 săli dc clasă. 
Cheltuielile pentru invățâmint, 
cultură sănătate s-au. ridicat 
in această perioadă pe județ la 
importanta sumă do aproape 
1,3 miliarde lei.

Pentru protecția și igiena 
muncii, in unitățile economice 
s-au cheltuit peste 50 milioa
ne lei iar prin sindicate au 
fost trimiși la, odihnă si trata
ment aproape 59 000 salariați 
și membrii ai familiilor lor. An 
do an s-a diversificat și 
sporit volumul prestărilor 
servicii către populații

Raportul, programul do ac
tivitate adoptat dc conferință, 
dezbaterile s-au oprit cu prio
ritate asupra unor probleme 
ale producției materiale care 
trebuie să fie mai bine rezol
vate.

In încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuvîntul tovară
șul liic Verdeț.

de

★

pro- 
a totală de cereale a ju
ni u cestui in primii trei 

încinalulm cu peste 
tone la griu și cu 27 000 

la por.’mb boabe.
fost obținute succese deo-

■ în această perioadă și 
•a nivelului de trai 

in 1973.
arațio cu anul 1970. 

volumul desfacerii mărfurilor 
a crescut cu 437 milioane lei 
țcu 2 176 tone la carne și pre
parate dc carne. 24 380 hecto
litri la lapte, 889 tone la za
hăr. cu importante cantități la 
produsele de folosință îndelun
gată). In primii trei ani ai ac
tualului cincinal s-au dat în 
feio-'ințâ pește 1 300 aparta
mente, aproape 6 000 locuri în

Conferința a ales Consiliul 
județean al Frontului-.Unității 
Socialiste format -lin 127 
munbri. A desemnat de ase
menea, 59 delegați la Congre
sul Frontului Unității Socia
liste.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, de o deosebită 
adeziune și înaltă prețuire față 
de activitatea prodigioasă a 
iubitului conducător al parti
dului și statului, Conferința 
județeană a Frontului Unității 
Socialiste a adresat o telegra
mă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui, președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.
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Au început lucrările 
gospodărești 

de primăvară
Traducînd în viață ang.i 

jamentele consiliilor popu
lare privind ridicări a nive
lului urbanistic și înfrumu
sețarea localităților, mii de 
cetățeni din cartiere și cir
cumscripții au pârlii ipat, in 
aceste zile, la primele a< ți- 
uni de gospodărire și înfru
musețare a orașelor și co
munelor.

Pe șantierele gospodăriși i 
sint prezenți și elevii școli
lor generale, ai grupurilor 
școlare și liceelor. împreună 
cu cadrele didactice, care in 
zilele do duminică executa 
importante lucrări de cură
țire a parcurilor și zonelor 
verzi, plantări de arbori și 
arbuști.

Astfel de lucrări au fost 
efectuate în ziua de 3 martie 
în Petroșani și celelalte loca
lități ale municipiului. In 
Vulcan au fost plantați peste 
1 000 de arbori și arbuști 
ornamentali. procurați pe 
plan local, executîndu-so in 
acest fel lucrări în valoare 

100 000 lei.
In Petroșani, s-au organi-

zat noi acțiuni patriotice 
pentru a aduce din zonele 
învecinate materialul den- 
drologic și sădilor necesar 
plantărilor de primăvară. 
Numai in ziua de duminică. 
3 martie, au fost aduși și 
plantați 600 arbori în cartie
rul Aeroport.

In acest fel inițiativa lan-

tat, prin muncă patriotică, 
lucrări în valoare de 8 310 000 
lei Ini re acestea amintim 
balastarea pistelor de atle
tism la noțjl stadion, amena
jarea și extinderea zonelor 
verzi și a parcului din cen
trul orașului, construirea co
loanei de alimentare cu agent 
termic a semiintornatului și

desfășurată de organele de 
stat pentru apărarea avutu
lui obștesc, respectarea li
niștii și ordinei publice, a 
regulilor de circulație pe 
drumurile naționale, precum 
și modul cum ^ste asigurată 
P»za ....................................
ilor.

Din

colective, expuneri de con
ferințe pe teme juridice și 
do IegiMație, punerea în dis
cuția eotectivetor de muncă 
a cazurilor de abateri de la 
normele vieții socfcrie etc.

[1

II POPULARE
unităților și instiluți-

analize a reieșit că
Nu I — risipei 

de energie electrică

Rezultate 
promițătoare

an 
prin numeroase fapte 

nicic, dorința de a face 
în care trăiesc

atelierului-școală ele. Și în 
celelalte localități — Petri- 
la, Lupeni, Aninoasa, Uri- 
cani — valoarea lucrărilor 
executate piuă acum prin 
munca patriotică a cetățeni
lor este în continuă creștere.

Cetățenii iși exprimă, 
do an, 
do hăr 
localitățile 
tot mai frumoase, mai bine 
gospodărite. In anul de în
trecere patriotică — 1 sep
tembrie 1973 — 30 august
1974. s-au obținut deia mul
te' rezultate frumoase. Astfel, 
in orașul Vulcan s-au execu

Respectarea legilor, 
datorie a fiecărui 

cetățean
Recent. în toate localitățile 

municipiului au avut loc șe
dințe de lucru ale comitete
lor executive ale consiliilor 
populare în cadrul cărora a 

dezbătută activitatea

s-au obținut rezultate bune 
în această direcție, dar mai 
există unele deficiențe ce 
trebuie urgent remediate. In 
acest scop au fost elaborate 
și adoptate decizii corespun
zătoare. S-a hotărît să se in
tensifice acțiunile de popu
larizare a actelor normative 
șl să se acționeze prin toate 
mijloacele dc educație și in
fluențare a opiniei publice 
pentru instaurarea unui cli
mat de responsabilitate, pen
tru respectarea legilor și 
combaterea tuturor manifes
tărilor antisociale In acest 
scop se vor organiza 
multe acțiuni de masă 
procese publice.

mai 
ca : 

dezbateri

Combaterea risipei, în spi
ritul reglementărilor prin 
lege a consumului de com
bustibil și energie electrică 
constituie pentru asociațiile 
de locatari din municipiu o 
preocupare de prim ordin.

Pornind de la faptul că 
încă mai există multe posi
bilități de economisire a 
consumului de energie elec
trica. asociația de locatari 
din Vulcan a contractat, la 
începutul anului 1974. cu co
operativa meșteșugărească 
„Deservirea" Lupeni. o lu
crare pentru montarea semi
automatelor pe casa scări
lor din blocurile dc locuințe 
în noile cartiere ale orașu
lui. Această inițiativă poate 
fi generalizată la toate aso
ciațiile de locatari din Valea 
Jiului.

Doina POPA, 
Inspector pentru problemele 
administrației locale de stat

și ospătarul pentru clientul său

— Ar fi admirabil dacă în 
locul bufetului s-ar amenaja 
un lacto-vegetarian, sau o ali
mentară ! Băieții ar avea la 
indemină mincare, nu băutură.

(Urmate din pag 1) despre consecințele alcoolului 
de către responsabilul localu
lui ? Dar responsabilului, de 
către conducerea ierarhică ?

Ce este, uneori, clientul pentru ospătar,

latăin ad-lileram. face să fie 
cunoscută pentru... optica des
pre consumatori :

— N-am. Să știți câ am avut 
dar l-am dat la un bețiv 
mi-a plecat cu chibritu'!

Domenii de afirmare a hărniciei minerești

care nn

-ag 1)

Xotâni fap»ul că ritmicitatea 
producției este u realitate care 
primește noi și noi confir
mări. Începînd din dala dc 12 
ianuarie a. c.. planul a fost 
depășit pe bazin in fiecare zi 
Această evoluție îmbucurătoa
re poate ti regăsită in cadru’ 
minelor Vulcan. I ricani. Lu 
peni, Aninoasa și Dilia *n care 
efortul colecth de In frontu 
rile de lucru se înscrie pcnna 
nent pe coordonatele ritmici
tății.

Productivitatea muncii este 
unul din indicatorii sintetici 
care reflectă, printr-o creștere 
continuă, aplicarea consecven
tă a măsurilor de normalizare 
a întregii activități de produc
ție. La Vulcan și Lupeni. la 
Uricani și Aninoasa rodnicia 
muncii este in creștere, lanue- 

^eie, februarie, primele zile ale

lunii martie reprezintă trepte
le unei evoluții confirmate 
spr.- nivelul dc productivitate 
— considerai dc ncrcalizal in 
urmă cu cilcva luni — de două 
tone pe post. răsplătind zilnic 
munca fiecărui salariat.

Vorbind despre aceste fru
moaso realizări, se cuvine să 
arătăm și cadrul care le cir- 
rmn-. ri«* Stimulați de succese, 
oamenii muncii din unitățile 
miner generează o adevărată 
emuktl.’e. participă cu entuzi
asm Ia dezbaterea probleme
lor a căror soluționare va ge
nera realizările și satisfacțiile 
de miine. Un număr tot mai 
marc de colective minerești 
îmbrățișează valoroasele ini
țiative dc muncă și intrecere 
lansate dc ortacii lor. îmbi- 
nincl elanul cu organizarea 
met‘■'db ă a producției. Fie că 
este vorbă de creșterea vite
zelor de avansare sau de per-

manentizarea noilor angajați, 
de buna gospodărire a locului 
de muncă sau de realizarea 
înainte de termen a planului
lunar, aceste inițiative expri
mă participarea conștientă, 
tot mai responsabilă a tuturor 
salariaților la dezbaterea și 
preluarea sarcinilor de plan 
ale întreprinderii. Colectivele 
de oameni ai muncii din ca
drul minelor Văii Jiului — sub 
îndrumarea și impulsul comu
niștilor — își exprimă liotă- 
rirea de a nu precupeți nici 
un efort pentru a contribui 
prin hărnicia lor la satisface
rea integrală a necesităților 
sporite ale economiei noastre 
naționale. Minerii iși îndepli
nesc astfel angajamentul asu
mat în întrecerea ce se des
fășoară în întâmpinarea celei 
de a XXX-a aniversări a eli
berării și a Congresului al 
XI-lea al partidului.

Ce. să comentăm ? Tinerețea 
ospătarului ?

Mentalitatea acestuia care 
vorbește despre clienți de par
că ar fi ai lui de la naștere ? 
(Un ..bețiv i-a plecat*-, celălalt 
mai dormita cu capul pe ma
să !). Deformațiile lui „de 
expresie", care ni le sugerează 
pe celelalte, „de profesie-*, în
vățate la școală atit de „râră“ 
a unui local lăsat fără supra
veghere ? I s-a vorbit, oare, 
vreodată, tânărului ospătar,

*

la
Petroșani

Invitație
Toți școlarii fruntași 

la învățătură și sport 
sint invitați a lua parte 
la deschiderea festivă a 
sezonului fotbalistic, pe 
stadionul Jiul, dumini
că, 10 martie a.c. la ore
le 15,45.

Micii spectatori sini 
așteptați la tribuna I, 
unde vor avea locuri 
rezervate.

DUMINICA 10 MARTIE

La bufetul „Carpați" (tot 
din Vulcan) era lume 

mai multă decît la „Straja".

roșvni. Probabil, conducerea 
I.C.L.S. Alimentația publică, 
împreuna c’t vicepreședintele 
consiliului popular al orașului 
Vulcan mai studiază (pînâ 
cind ?) propunerea noastră. 
Ne temem că după atita stu
diu să nu ne pomenim cu o

ții bufetului. Cu două zile îna
inte de raidul nostru, la că
min a avut loc un incident pe
nibil (a se citi : o bătaie) al 
cărui izvor se găsește la bufet.

Tovarășa noastră de muncă, de viață
(Urmare din pag. 1)

care a stabilit măsuri complexe 
peni.u promovarea cu moi multă 
încredere a femeilor in funcții 
de răspundere - o crescut a- 
portul femeilor din municipiu in 
activitatea diferitelor organe de 
conducere si organisme obștești, 
reușind să se impună - așa 
cum sublinia secretarul general 
ol partidului 
pare mai 
cială".
sele
portid. 
alături 
iși consacra intreaga capacitate 
creatoare înfăptuirii prevederilor 
planului pe cel de-ol patrulea 
an ol cincinalului, a angaja
mentelor de intrecere, sporirii

- printr-o partici- 
intensă in viața so- 

Insuflețite de grandioa- 
obiective stabilite de 
femeile din Valeo Jiului, 
de toți oamenii muncii,

eficienței întregii octivități eco
nomice. In acest context, o spo
rit rolul mobilizator și educativ 
al organizațiilor de femei. Comi
tetele și comisiile de femei sint 
inițiatoarele a numeroase acți
uni gospodărești de înfrumuse
țare a localităților noastre, a in
cintelor întreprinderilor și insti
tuțiilor, ele sint promotoarele 
unei susținute activități educati
ve pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste, a unei atitudini civice 
de înaltă responsabilitate față 
de treburile obștești. Din riadul 
organizațiilor de femei s-ou afir
mat prin spiritul lor de dăruire 
și inițiativă numeroase activiste 
obștești. Dumitra Cimpeanu, 
Maria Surcel și Marinela Nagy 
din Lupeni, Ana Guia și Maria 
Mihuț din Vulcan, Eufrosina

din Aninoasa, Maria 
din Uricani, luliana

iu din 
Mi- 

Ana

Banyăi 
Patalita
Moldovan și Maria Mercioii 
Petrila, Maria Cimpeanu, 
nerva Cita, Ileana Hamz, 
Gașpar. Silvio Banacu și Mar
gareta Zaharia din Petroșani sint 
doar cîteva din sutele de acti
viste neobosite pe tărim ob
ștesc. Sint muncitoare, gospodi
ne sau intelectuale — prezente 
zi de zi in mișcarea de femei, 
contribuind la creșterea rolului 
femeilor la intreaga viață eco
nomică, politică și social-cultu- 
rală a municipiului.

De ziua voastră, stimatele 
noastre tovarășe de muncă și de 
viață, odată cu cele mai calde 
felicitări, vă încredințăm senti
mentele noastre de stimă, dra
goste și profundă recunoștință.

E firesc, bufetul are vad (e in 
calea unui cămin de nefami- 
liști). In timp ce responsabila, 
Maria PenzeS ne vorbește des
pre lipsa (?!) unor băuturi, pri
vim stupefiați stocurile din 
magazia de mină (peste 50 de 
lăzi numai cu sticle de bere). 
No sint arătate ultimele co
menzi, precum și planul pe 
luna in curs. La preparate 
proprii — 10 000 lei, diferența 
pină la 115 mii, urmînd să fi- 
realizată prin... vinzarea bău
turilor. Asta da concepție pro
prie despre planificare și- 
consumatori ! Dar să nu uităm 
comenzile : in 4 martie au fost 
Comandate preparate în valoa
re de... 169.80 lei. Cu o zi îna
inte (duminică. 3 martie) în 
valoare de... 71.75 lei !!! Facem 
repede o socoteală : cu așa a- 
provizionare, bufetul își pro
pune să vindă. in această lună, 
preparate in valoare de cel 
mult 1 000 lei. Poale nici atât. 
Restul pină la 115 mii... bău
tură. Nu revoltă pe nimeni di
ferența ?

KJ c amintim că în cursul 
“5** .inului trecut, am pro

pus, în coloanele ziarului, re
profilarea acestui bufet, care 
nu-și mai găsește justificare în 
preajma căminului minei Pa-

Ge să comentăm ? Bufetul 
nu-și face planul la preparate, 
conducerea întreprinderii nu 
cunoaște mutațiilg petrecute în 
cartier. în structura locuitori
lor. deși, poate, despre cerința 
de a studia, de a prospecta 
piața, o fi auzit...

Un ultim popas, tot la 
Vulcan, la micuța cofe

tărie ..Cerbul de aur". Pentru 
neavizații (a se citi din 
conducerea I.C.L.S.A.P.) 
știu că această unitate

contrapropunere : reprofila
rea... căminului. Lăsind deo
parte ironia (deliberată n.n.), 
iată despre ce e vorba : aproa
pe seară de seară, liniștea că
minului e tulburată de clien-

II întrebăm pe responsabilul 
căminului, tovarășul Mihai 
Ștefuliac, ce părere are des
pre o eventuală reprofilare a 
unității care le creează atîtea 
necazuri.

nou 
care 

. , — - -- este
profilată pe DULCIURI. PRĂ
JITURI. CAFEA, am realizat 
un instantaneu elocvent■_ bere 
la discreție, consumatori aflăți 
aproape în „imponderabilita
te". Se consuma și la masă, și 
în picioare, dar nu prăjituri 
sau dulciuri. Cu minimum de 
eforturi, maximum de cîștig. 
De clienți. nu ne plingem. bere 
să fie. eventual (chiar dacă e 
cofetărie) și cîte un coniac; cli- 
enții vin singuri atita tâmp cit 
găsesc toată gratitudinea vân
zătorilor, ospătarilor, respon
sabililor de localuri. Nu con
tează prin ce mijloace, așa cum 
nu contează cu ce consecințe, 
principalul e să se facă planul.

CE FEL DE PJkAN ®OVA- 
CKREOTOft f.

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți.

8.40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial. Comoara 

din 13 case. Episodul 
VI

10,00 Viața satului 
11.15 Din lumea științei 
11.35 Publicitate.
11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13.00 Album duminical.
15.30 Imagini din Guineea. 
15,45 Magazin sportiv.

Box : România — R.D. 
Germană. Selecțiuni în
registrate de la Sala 
Floreasca.

16.20 Film serial. Eneida — 
episodul 2.

17.20 Clntare patriei. Concur
sul coral interjudețean. 
Etapa a iX-a. Transmi
siuni din București și 
Constanța.
Participă : Corul Facul
tății de medicină din 
Craiova, județul Dolj: 
Corul bărbătesc „GIl 
Danga* al Casei de cul
tură a sectorului 5 din 
București; Corul băr
bătesc ..Armonia" al 
Sindicatelor din Brăila. 
Corul Casei pionierilor 
din Constanța: Corul 
ostășesc „Albatrosul*-.

18.40 Finala 
mondial 
masculin. Transmisiune

directă de la Berlin In 
pauză : 1 001 de seri. 
Poveștile bunicuței 
Oaie.

20.00 Telejurnal. Sâptâmîna 
politică internă și in
ternațională în imagini.

20,30 Reportajul săptăminii. 
De luni pină sîmbătă. 
Printre forestierii din 
Munții Rodnei. Repor
taj.

20.50 Film artistic: Cabriola. 
Producție a studiouri
lor cinematografice 
spaniole. Film muzical 
in premiera pe țară.

22.15 Telejurnal Sport .

21,30 Roman-foileton. Ger
minai, ultimul episod : 
„In capcană".

22,15 24 de ore.

Mircea Anghelescu. Sil
viu Stănculescu și alții. 

22,15 24 de ore.

LI M II MARTIE

16.30 Emisiune in limba ma
ghiară.

19.00 Publicitate.
19,05 „Eu te cînt Dobrogea 

mea--. Melodii populare 
interpretate de Floarea 
Tănăsescu.

19,20 1 001 de seri. Povesti
rile bunicuței Oaie.

19.30 Telejurnal.
20,00 Panoramic științific.
2'0,30 istoria operetei jn per

sonaje. Întâlnire cu Ju
pan. Soffi, Ar.șena. Ba
riu kav și Ottokar — e- 
roii operetei „Voievodul 
țiganilor" de Johann 
Strauss.

20,45 Revista literar-artiati- 
că TV.

MARȚI 12 MARTIE

10,00 Curs de limbă germa
nă. Lecția 83 (reluare).

11.00 Vîrstele peliculei. 
Magazin bilunar 
cultură cinematografică 
(reluare).

17.30 Telex.
17.35 Curs de limbă rusă. 

Lecția 82.
18,05 Curs de limbă engleză. 

Lecția 81.
18.35 Lecții TV pentru lucră

torii din agricultură 
Pregătirea solariilor 
pentru cultura legume
lor timpurii. 
Agrotehnica înființării 
noilor plantații dc pomi 
și arbuști fructiferi.

19,20 1 001 dc seri, povestiri
le bunicuței Oaie.

19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV
20.30 Seară de teatru, Cind 

trăiești mai adevărat. 
Premieră pe țară. In 
distribuție : Radu Beli- 
gan. Toma Dimitriu, 
Corado Negreanu, Vic
tor Moldovan. Margare
ta pogonat, Valeria Ga- 
gealov. Angela Costa- 
che, Raluca Zamfircs-

Adina Popescu,

10.00 Curs de limbă engleză. 
Lecția 81 (reluare).

11,00 Film pentru copii (re-

18.50 Drumuri în istorie. 
Brăila, prag de ape — 
treaptă de istorie.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri, povestiri

le bunicuței Oaie.
19.30 Telejurnal.
.0,00 Vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în

de

P R R A U L
as*- 0 £ pentru 
f O săptâmîr 
f 'V viitoare

ina
viitoare

12,10
17.30
17,35

18,05
18,30
'8.35

luare). „Ora elefanților 
albaștri4*.
Album coral (reluare). 
Telex
Curs de limbă france ■’> 
Lecția 84.
Micii meșteri mari. 
Publicitate.
Pe plaiuri teleormăne- 
ne. Pieportaj la Festiva
lul tinerilor interpreți 
de folclor de la Alexan-

45

.5

Un 
Jean

Liberia. Argentina și 
Guineea
Telecinemateca. 
marc cineast :
Renoir. „La țară" — cu 
Jean Renoir, Sylvia Ba- 
taille, Jeane Marken, J. 
Bcrnard-Brunius. Pre
mieră pe țară. -
O seară cu Nana Mous- 
kouri, Franco Corelli și 
Harry Bela fonte.
24 de ore.

SÎMBAtA 16 MARTIE

JOI 14 MARTIE VINERI 15 MARTIE 11,45
12,05

16,00 — 17,00 Teleșcoală. 16.00 — 17,00 Teleșcoală.
16,00 Științe sociale (consul 16.00 Matematică (consultații 16,00

tații) — Repartizai’ a pentru elevii clasei a
rațională a forțelor de Vili-a). Probleme re
producție in întreg te zolvate cu ajutorul ecu
ritoriul țării. ațiilor și al sistemelor

16.15 Album. Cu Tudor Ar- de ecuații de gradul 1 17,45
ghezi prin București. (II). 17.50
Reportaj. 16,15 Biologie (anul III). [- 17.55

16,35 Fizică (ciclu de consul giena digestiei. 18,05
tații in sprijinul candi- 16,35 Pagini din istoria pa 18,35
daților in învățămintul triei. Al. 1. Cuza —
superior). Electrotehni domn al Unirii. 19.00
că. Probleme. 17,30 Emisiune in limba ger 19,15

17,30 Telex. mană. 19,20
17,35 Curs de limbă germa 19,10 Tragerea Loto.

nă. 19,20 1 001 de seri, povestiri 19,30
18,05 Tclcglob. Pe magistra le bunicuței Oaie. 20,00

lele Varșoviei — repor 19,30 Telejurnal.
taj filmat. 20,00 România anul XXX. 20,05

18,25 întrebări și răspunsuri. Revistă social-politică
18,35 Film serial pentru co TV.

pii. George. Reluarea 20,35 Film artistic. Peripeți
episodului „Prima ză ile lui Jossie. Premieră 20,45
padă". pe țară.

19,20 1 001 de seri, povestiri 22,15 24 de ore.
le bunicuței Oaie. - 21,55

19,30 
"o.oo

•W

Telejurnal.
Seară pentru tineret. 
Baschet feminin. Po 
litehnica București — 
Clermont Ferrand în 
semifinala „Cupei cam
pionilor europeni" (re
priza a Ii-a), Transmi
siune de la sala 
reasca.
24 de ore.

9.00 De la Alfa la Omega. 
Enciclopedic pentru 
școlari.

9.30 Film serial. Eneida.
10.20 Bucureștiul necunoscut: 

Clepsidrele bătrinei i- 
nimi...

10,35 Gala maeștrilor. Mag
da Ianculescu.

11,05 Telecinemateca (relua-

Din lirica universală. 
Melodii... melodii — 
muzică ușoară.
Fotbal : U.T.A. — Stea
ua (divizia A). Trans
misiune directă de la 
Arad. In pauză r Calei
doscop cultural-artistic. 
Telex.
Avanpremieră. 
Din țările socialiste. 
Familia.
Muzica. Emisiune de 
actualitate muzicală. 
Cum vorbim. 
Publicitate.
1 001 de seri, povestiri
le bunicuței Oaie. 
Telejurnal.
Cintecul săptămînii. 
Drag, București I 
Teleenciclopcdia. Cloș
ca cu puii-de aur. Isto
ria mobilei (I). Insula 
păsărilor. Surfing.
Film serial. Columbo. 
„Alibi mai mult ca per- 
fect“.
Varietăți... mai în glu
mă. mai în serios !. Cu 
Paul Sava. Vali Voicu- 
lescu-Pepino, Coca An- 
dronescu, Virgil ~ 
șanu, ion Focșa. 
Stoenescu, Radu 
Sofia Vicoveanca 
lerinii Gabriela 
lescu și S. Bănică.

22,30 Telejurnal. Sport.
22,40 Romanțe și cîntece pe 

versuri Octavian

Ogă- 
Radu 
Tozo, 
si ba- 
Nico-

Campionatului
de handbal



VINERI, 8 MARTIE 1974
4

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ARGENTINA
Tovarășul Nicolac ccaușcscu $i tovarâșa Elena Ccaușcscu 

au primit titlul de doctor honoris causa 
al Universității din Buenos Aires

La Mar del Plata și Balcarce

(Urmare din pag. 1)

lui Consiliului de Stat el Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. pentru tre
cutul său de luptă in slujba 
clasei muncitoare, pentru per
secuțiile suferite in trecut, cind 
a fost încarcerat de mai multe 
ori, pentru marele prestigiu 
dobîndit în lupta sa pentru ca 
poporul român sâ se bucure 
de bunăstare, sâ trăiască în

Alocuțiunea ministrului culturii 
și educației, Jorge Taiana

Este un excepțional prilej 
pentru Ministerul Culturii și 
Educației să găzduiască solem
nitatea decernării titlurilor de 
doctor honoris causa domnului 
Nicolae Ccaușcscu și doamnei 
Elena Ceaușcscu acordate de 
Universitatea din Buenos 
Aires, una dintre cele mai 
vechi și — aș zice — cele mai 
importante și mai mari din
tre universitățile noastre.

Acest act este încă o expresie 
a dorinței noastre de a stabili 
contactul cu tnaie popoarele 
lumii, cu orie;irc ..intre acti
vitățile lor științifice si cultu
rale, cu diverse ideologii, cu 
sisteme politice deosebite si 
care, fără nici o îndoială luptă 
pentru ca omul să poată dis
pune de toate atributele fiin
ței umane : acces la toate i- 
z\oarele cunoașterii și o mai 
bună înțelegere intre bărbații 
și femeile lumii, in cadrul unui 
climat de pace și libertate.

Intr-o lume miniaturizată 
prin progresul realizat, consi
derăm indispensabile aceste 
schimburi dc tip științific și 
sîntem, de asemenea, fericiți că 
din această delegație face par
te o femeie atit de distinsă în 
domeniul cercetării științifice, 
deoarece credem că unul din
tre cei mai mari pași făcuți 
înainte, in ultimele decenii ale

Alocuțiunea rectorului Universității 
din Buenos Aires, Ernesto F. Villanueva

Prezența în țara noastră a 
domnului președinte al Consi
liului dc Stat al Republici; 
Socialiste România. Nicolae 
CeaușeScu se produce intr-un 
moment deosebit în istoria po
litică a Argentinei și Americii 
Latine.

După mulți ani de lupt«ă 
neîncetată și totdeauna dirija
tă spre obținerea unei efecti
ve emancipări politice, econo
mice, sociale și culturale, po
porul l-a adus in fruntea sta
lului pe conducătorul său din 
toate timpurile — generalul 
Juan Domingo Peron.

La rindul său, nobilul popor 
român, legat de noi prin tra
dițiile culturale, înrudite prin 
comuna ascendență latină, 
muncește pentru consolidarea 
unei eliberări care a cerut a- 
tîtea sacrificii în asprii ani ai 
războiului patriotic de rezis
tență in fața invadatorului și 
a luptei revoluționare a mun
citorilor.

In această luptă, dusă fără 
abatere, poporul român a găsit 
în domnul președinte 
Ceausescu pe îndrumătorul și 
conducătorul său.

Pentru aceste motive. Uni
versitatea din Buenos Aires, 
care își propune să restituie 
poporului ce o susține prin 
munca sa roadele unui jnvăță- 
mînt legat intr-adevăr de aspi
rațiile și obiectivele naționale, 
vă conferă titlul de doctor ho
noris causa.

Considerăm că. mai presus 
de înalta funcție de președinte 
al țării dumneavoastră, condi
ția de a fi unul dintre liderii 
revoluționari ai lumii in curs 
de dezvoltare, care caută să-și 
unească eforturile pentru a-și 
asigura libertatea, reprezintă 
un merit de necontestat pen
tru profesorii și studenții din 
Buenos Aires.

Conducerea universității 
noastre — a spus în continuare 
vorbitorul —. care-, incepind 
din mai 1973, luptă pentru a 
schimba structurile edificate 
vreme îndelungată de oligar
hiile științifice puse in slujba 
colonizării culturale. își pro
pune ca obiective fundamen
tale :

— democratizarea învăță- 
mintului, incepind dc Ia admi
tere și pină la terminarea stu
diilor, acordind o atenție deo
sebită păturilor largi ale stu
denților provenițj din rîndu- 
rile oamenilor muncii;

— integrarea strînsă a uni
versității cu viața întregii na
țiuni;

— înlăturarea dependenței 
economice și culturale;

— punerea cercetării științi
fice in slujba intereselor po
porului.

Tocmai in popor rezidă for
țele culturale cele mai profun
de ale unei națiuni, iar lupte-

Dejun în onoarea 
tovarășei 

Elena Ceaușescu
In cinstea tovarășei Elena 

Ceaușcscu, doamna Maria Es- 
tela Martinez de Peron a 
oferit, miercuri, un dejun, ca
re s-a desfășurat intr-o am
bianță de caldă prietenie. To
varășa Elena Ceaușescu s-a 
Întreținut cordial cu doamna 
Martinez de Peron, continu- 
înd dialogul începu' din pri
ma zj a vizitei. 

armonie si fericire. pentru 
înaltele responsabilități pe 
care le-a avut și care au cul
minat cu desemnarea sa ca 
președinte al Consiliului do 
Stat.

— Se conferă dr. Elena 
Ceaușescu titlul de doctor ho
noris causa al Universității din 
Buenos Aires pentru trecutul 
său de luptă în slujba patriei 
sale, a clasei muncitoare, pen
tru prestigiul indiscutabil do

acestui secol, constă în partici
parea activă a femeii la viața 
planetei. Acest fapt a dublat 
potențialul umanității, aducind 
noi elemente pentru a putea 
învinge ignoranța și mizeria 
care există încă în această Iu
nie. aparent atit de înaintată.

Este necesară convingerea că 
cca mai rentabilă investiție c- 
conomică este educația și că 
mai presus de activitățile ști
ințifice. compartimentate și 
superspecializate, există poli
tica. care este știința — am 
spune — știința omului, caro 
intr-o activitate interdiscipli- 
nară va permite înfruntarea a- 
cestor probleme, astfel incit 
omul să poată folosi totul, să 
beneficieze de tot ceea ce no 
oferă scurta noastră existență.

Iluștri oaspeți, vă dorim tot 
ce este mai hun pentru această 
scurtă ședere in țara noastră, 
care, la fel ca atîtea altele. în
cearcă profunde transformări, 
avind un tineret dQrnic de 
schimbări care, din fericire, 
este prezent in fiecare zi. atră- 
gîndu-ne atenția și căutind să 
îndrepte țara pe calea unui 
mare proces de schimbări.

încheind, v-aș ruga să sa
lutăm pe distinșii noștri oa
speți din această seară prin a- 
plauzele noastre puternice. (A- 
PLAUZE).

le de eliberare au permis des
cătușarea capacității creatoare 
a unei lumi in curs de dezvol
tare, care pină acum nu prea 
mulți ani se afla sub jugul im
perialismului .

Cînd după cinci secole de 
dominație turcă a avut Ioc 
războiul pentru independența 
României in 187", patriotul A- 
lexandru Ioan Cuza constituia 
un simbol al tuturor românilor 
care luptau pentru eliberarea 
națională, iar din geniul ma
selor s-au plămădit cinteccle 
compozitorului revoluționar A- 
lexandru Flechtenmacher, ca
re preamăreau marca Revolu
ție populară din 1848. Remar
cabile sint cuvintele istoricu
lui și conducătorului revoluți
onar român de la 1848 care 
comparau ținuturile românești 
cu o fortăreață ale cărei tur
nuri formate din piscurile 
Carpaților sint înconjurate de 
coline in chip de contraforturi 
ce coboară in trepte succesi
ve spre cimpiile care se pierd 
in zare.

Și această fortăreață, a că
rei tărie rezidă nu în formele 
de relief, ci în dragostea ne
secată de libertate a poporu
lui român, își menține vigoa
rea sa de-a lungul a 2 000 de 
ani de istorie.

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu și doctor Elena 
Ceaușescu, în care recunoaș
tem ' irtuțile femeii ce se con
sacră muncii științifice și care 
își asumă, în spirit militant, o 
responsabilitate în construirea 
unei societăți fără exploatatori 
și exploatați. Universitatea din 
Buenos Aires se felicită că este 
in măsură să vă confere titlul 
de doctor honoris causa.

O facem în numele unei co
munități universitare care îm
părtășește luptele și eforturile 
dumneavoastră pentru progre
sul și libertatea claselor opri
mate.

Declarații făcute presei și televiziunii 
argentiniene de șeful statului român 

cu prilejul vizitării regiunii Mar del Plata
In cursul vizitei, reprezen

tanții presei și televiziunii ar- 
gentinicne din Mar del Plata 
și Buenos Aires au rugat pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
să acorde scurte declarații, su
bliniind interesul deosebit ma
nifestat de poporul argentinian 
față de opiniile șefului statului 
român.

O primă întrebare s-a refe
rit la impresiile despre Insti
tutul Național de Tehnologie 
Agrozootehnică.

„Apreciez — a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu — că 
este o activitate științifică in
teresantă și cu bune rezultate. 
Urez cercetătorilor suecese tot 
mai mari in realizarea obiecti
velor ce și le-au propus in a 
crea animale mai productive, 
să contribuie astfel la dezvol
tai ca economiei naționale**.

Răspunzînd la o întrebare 
privind perspectivele dezvol
tării unei cooperări multilate
rale între România și Argenti
na, președintele Consiliului de 
Stat a subliniat :

„Sigur că posibilitățile de 
cooperare sint multiple în do
meniul minier în domeniu] 

bîndit in lupta sa pentru ca 
poporul român să Se bucure 
do bunăstare, să trăiască în 
armonie și fericire, pentru me
ritatele titluri dobindite. între 
caro cel dc Erou al Muncii 
Socialiste, in anul 1971, pentru 
vasta și rodnica activitate des
fășurată pe tărîm științific și 
profesional.

După citirea acestor două 
documente solemne — a căror 
încheiere este subliniată cu

Cuvîntarea
președintelui Nicolae
(Urmare din pag. 1) 

libere, demne pentru poporul 
nostru. Am dezvoltat puternic 
industria, care produce. as
tăzi, dc 28 de ori mai mult 
decît acum 30 dc ani. Am 
dezvoltat agricultura, știința, 
cultura, am acordat o mare 
atenție învățămîntului, por
nind dc la faptul că ridicarea 
nivelului do cultură al între
gului popor constituie facto
rul determinant pentru pro
gresul general al oricărei so
cietăți. Sper că vom dezvolta 
larg relațiile și veți putea cu
noaște nemijlocit din realiză
rile poporului nostru. De a- 
ceea, nu doresc să insist mult 
acum asupra acestor aspecte.

Trebuie să vă spun însă că 
am putut realiza aceste suc
cese datorită faptului că ma
sele populare, in frunte cu 
clasa muncitoare, au avut ro
lul conducător in societate, 
că poporul s-a simțit pe deplin 
stăpîn pe destinele sale și a 
muncit cu întreaga sa capa
citate pentru înfăptuirea aces
tui program de dezvoltare. 
Putem spune că și realizările 
României demonstrează încă 
o dată că atunci cind un po
por devine stăpîn pe destinul 
său poate face într-adevăr 
minuni. Desigur, vă rog să nu 
credeți că totul a mers de la 
sine. Am avut multe greutăți 
de învins, am pornit de la o 
situație dc țară slab dezvolta
tă. A trebuit să învingem a- 
ceastă situație. Am avut, fără 
nici o îndoială, și alte greu
tăți și trebuie să vă spun des
chis și dumneavoastră că am 
făcut și greșeli. Dar am cău
tat să înlăturăm greșelile, să 
unim eforturile întregului po
por în făurirea noii orinduiri 
sociale. Am pornit de la fap
tul că clasa muncitoare, țără
nimea. intelectualitatea tre
buie să acționeze într-o strînsă 
unitate. Dc la început am con
siderat că toate categoriile de 
cetățeni trebuie să participe 
activ la dezvoltarea întregii 
societăți. Am considerat că 
atit bărbații, cit și femeile 
trebuie să joace un rol activ, 
cu drepturi deplin egale, în 
toate domeniile dc activitate.

Nu aș putea să nu mențio
nez preocuparea pe care am 
acordat-o tineretului întotdea
una, atit ridicării nivelului său 
de cunoștințe, cit și participă
rii sale la întreaga activitate 
de construcție a noii orinduiri 
sociale. Și trebuie să spun că 
tineretul s-a aflat întotdeauna 
în primele rinduri și a jucat 
un rol foarte activ in toate 
transformările care au avut loc 
in țara noastră.

De asemenea, aș dori sâ 
menționez și cu acest prilej 
faptul că am acționat pentru 
o participare activă a armatei 
la întreaga operă de transfor
mări sociale. Am privit și pri
vim armata ca o parte a na
țiunii, chemată, desigur, să 
asigure apărarea independen
ței și suveranității țării, dar, in 
același timp, să participe activ 
și să sprijine toate transfor
mările revoluționare, sociale 
din țara noastră. Trebuie să 
vă spun că, în toată această 
perioadă, armata a jucat, dc 
asemenea, un rol activ în toate 
aceste transformări, nu numai 
in pregătirea militară, dar în 

petrolier, în domeniul agricol. 
S-au stabilit o serie dc acor
duri de principiu, urmînd ca, 
ulterior — și sperăm in cel 
mai scurt timp— acestea să se 
finalizeze prin contracte și în
țelegeri concrete**.

„Am căzut de acord — a 
spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referindu-Se la o 
întrebare despre cooperarea cu 
Institutul Național de Tehno
logie Agrozootehnică — să 
dezvoltăm colaborarea și în 
domeniul cercetării științifice 
in agricultură".

Solicitat să-și spună părerea 
despre procesul argentinian de 
transformări și rolul președin
telui Peron, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat:

„M-am întilnit, acum un an, 
cu generalul Peron. Știu că 
desfășoară, de mult timp, o ac
tivitate pentru dezvoltarea e- 
conomico-socială a Argentinei. 
Și, după cite cunosc, Argentina 
se află în fața unor profunde 
transformări sociale. Aceste 
transformări vor ajuta la ri
dicarea generală a țării la un 

însuflețite aplauze — rostește 
o alocuțiune rectorul universi
tății, Ernesto F. Villanueva.

Rectorul înmînează apoi 
președintelui Nicolac 
Ccaușcscu, tovarășei Elena 
Ceaușcscu diplomele nrin caro 
li se conferă titlul de doctor 
honoris causa al universității, 
întreaga asistență. în picioare, 
aplaudă puternic. îndelung.

Aplauzele se întețesc și mai 
mult cînd ia cuvîntul pre

realizarea concretă a progra
melor in industrie. în agricul
tură, inclusiv în perioada li
chidării neștiinței de carte, 
cind ofițerii au mers în sate 
pentru a ajuta la ridicarea 
nivelului de cultură al po
porului. Tocmai dc aceea s-a 
creat această strinsă unitate 
între popor și armată, care 
constituie un tot unitar, ca 
factor hotăritor pentru pro
gresul general al societății.

In aceste condiții, am ac
ționat noi în România, în 
transformarea revoluționară a 
țării.

Știm că astăzi în fața ome
nirii stau multe probleme. Po
poarele de pe toate continen
tele sint tot mai hotărite să 
pună capăt vechilor stări de 
lucruri, să devină stăpine pe 
bogățiile proprii naționale, să 
le folosească în scopul dezvol
tării economico-sociale pro
prii.

Am vizitat multe țări din 
America Latină. Am consta
tat cu multă satisfacție aceas
tă preocupare și a țărilor A- 
mcricii Latine, ca și a celor de 
pe alte continente, de a acțio
na cu mai multă hotărire pen
tru lichidarea vechii politici 
imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste.

De altfel, schimbările care 
au Ioc în lume, cursul nou în 
politica internațională de care 
se vorbește, cursul spre des
tindere, sint nemijlocit lega
te de creșterea conștiinței po
poarelor, de ridicarea lor tot 
mai hotărită la lupta pentru 
o politică nouă in care fie
care națiune să se poată dez
volta corespunzător năzuințe
lor sale, fără nici un amestec 
din afară.

România acționează pentru 
dezvoltarea unei largi colabo
rări internaționale. Considerăm 
că țările care trec pe calea 
dezvoltării economico-sociale 
trebuie să-și întărească soli
daritatea lor, să acționeze în
tr-o mai strinsă colaborare, 
atit între ele cit și cu țările 
socialiste, cu toate forțele care 
se pronunță pentru o nouă 
politică în lume.

Sint multe probleme care 
preocupă omenirea. Este pro
blema subdezvoltării, proble
ma lichidării acestui decalaj 
între țările dezvoltate, boga
te, și țările slab dezvoltate, 
sărace. Este de înțeles că nu 
se poate asigura o lume mai 
dreaptă, mai bună, o pace 
trainică, fără lichidarea aces
tei stări de lucruri. Aceasta 
presupune întărirea solidarită
ții popoarelor și o acțiune 
mai intensă a oamenilor dc 
știință dc pretutindeni pentru 
a pune cuceririle științei în 
folosul progresului rapid al 
întregii omeniri.

Aș dori să exprim încă o 
dată convingerea mea că intre 
oamenii de știință români și 
argentinieni se vor dezvolta 
raporturi largi de colaborare, 
că aceste legături se vor ex
tinde și in domeniul relațiilor 
dintre tineretul român și ti
neretul argentinian.

Este necesar ca într-adevăr 
tinăra generație de pretutin
deni din toate țările, să se în- 
tilnească, să se cunoască, să 
dezbată problemele care preo
cupă astăzi omenirea, pentru 
că tocmai tinăra generație va 
avea mîine menirea să înfăp- 

nivcl mai înalt de dezvoltare 
Apreciez că eforturile genera
lului Peron sînt îndreptate toc
mai in direcția aceasta, ceea 
ce corespunde intereselor în
tregului popor argentinian".

Din partea televiziunii din 
Buonos Aires, șeful statului 
român a fost rugat să-și spună 
părerea despre convorbirile cu 
președintele Republicii Argen
tina.

„Trebuie să declar — a su
bliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că convorbirile 
cu președintele Peron și tra
tativele care au loc intre mi
niștrii români șj argentinieni 
se desfășoară in bune condiții. 
Sint pregătite o serie de â- 
corduri de cooperare economi
că in citeva domenii de acti
vitate șj sperăm că acestea vor 
deschide perspective minunate 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre Argentina și România. 
Doresc încă o dată să urez po
porului argentinian prieten 
succese în dezvoltarea Sa eco- 
nomico-socială, în ridicarea 
bunăstării și fericirii". 

ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

în continuare rostește un 
cuvînt de mulțumire tovarășa 
Elena Ceaușcscu .

Solemnitatea ia sfirșit intr-o 
atmosferă de puternică însu
flețire.

Președintele Nicolac 
Ccaușcscu. tovarășa Elena 
Ceaușcscu își iau rămas bun 
de la gazde, adresîndu-le cu a- 
cest prilej invitația dc a vizi
ta România.

Ceaușescu
tuiască aceste minunate de
ziderate, dc a pune cu desă
vârșire capăt colonialismului, 
ncocolonialismului, politicii dc 
asuprire dc orice fel. Iată 
de ce trebuie să sprijinim și 
să încurajăm contactele dintre 
tineretul și universitar și 
muncitoresc și dc orice fel. 
Trebuie să privim cu încre
dere tinăra generație. De alt
fel, și noi am fost tineri. l-.u 
— să vă spun cinstit — și a- 
cum mă consider încă tînăr. 
Caut să'înțeleg tineretul și 
știu ce uriașă forță pentru 
progresul social al fiecărei 
națiuni reprezintă tinăra ge
nerație.

Sigur. intr-o asemenea 
transformare revoluționara 
există și păreri diverse, nu 
atit asupra obiectivelor, cit 
asupra căilor de a înfăptui 
aceste transformări. Pină la 
urmă nu este nimic rău în a- 
ceasta. Dumneavoastră știți 
foarte bine că însăși dezvol
tarea științei, a societății ome
nești este rezultatul confrun
tării opiniilor diferite — și 
in știință, și în cultură, și pe 
plan social, și că tocmai in 
această confruntare s-au găsit 
cele mai bune căi care au a- 
sigurat progresul general al 
omenirii. Deci, faptul că tine
retul e mai nerăbdător este de 
înțeles, vrea să apuce mai 
iute ziua în care se va pune 
capăt orînduirii vechi. Dar 
trebuie să unim aceste energii, 
astfel incit elanul tineretului 
să acționeze in slujba dezvol
tării poporului respectiv, a a- 
sigurării independenței și su
veranității. a dreptății sociale 
și a bunăstării fiecărui popor. 
Și eu am încredere deplină 
că pretutindeni tineretul va 
acționa în direcția aceasta.

Iată în ce spirit, doamnelor 
și domnilor gindesc asupra 
perspectivelor dezvoltării re
lațiilor dintre țările noastre, 
între universitățile noastre, 
intre oamenii muncii din ță
rile noastre, între oamenii de 
știință și cultură din țările 
noastre.

Cind vorbesc de aceasta, 
înțeleg și cuprind întotdeauna 
și femeile. Dc aceea, nici nu 
mă mai refer in mod deosebit 
dar, fără nici o îndoială, că 
trebuie să dezvoltăm și pe 
această cale relațiile dintre 
popoarele noastre. Să acțio
năm în așa fel incit popoare
le noastre să conlucreze în cit 
mai bune condiții în scopul 
dezvoltării lor economico-so
ciale, făuririi unei societăți 
care să asigure popoarelor 
bunăstarea și fericirea, drep
tatea socială, să acționăm in
tr-o strînsă colaborare și pe 
plan internațional, pentru a 
ne aduce contribuția, împreu
nă cu celelalte națiuni, la 
crearea unei lumi mai bune, 
mai drepte, la o pace trainică 
pentru întreaga omenire.

Vă mulțumesc încă o dată 
pentru înaltele distincții ce 
ni le-ați acordat. Acestea ne 
obligă, intr-un anumit sens, 
de a acționa și mai mult in 
înfăptuirea idealurilor pentru 
care am luptat dintotdeauna, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre popoarele noastre.

Aș dori, în încheiere, să vă 
urez dumneavoastră, tuturor 
oamenilor de știință și din 
învățămint, succese tot mai 
mari în activitatea dumnea
voastră închinată fericirii și 
bunăstării poporului argenti
nian, să urez tineretului uni
versitar, studenților, întregu
lui tineret in general, succese 
în lupta sa, ca, împreună cu 
întregul popor argentinian să 
contribuie la făurirea unei 
Argentine noi, libere, indepen
dente, in care poporul să îtibă 
asigurat un viitor fericit. 
(APLAUZE ÎNDELUNGATE).

Cuvîntul 
tovarășei 

Elena 
Ceaușescu

Nu aș putea să plec de aici 
fără să mulțumesc pentru 
înalta distincție care mi-a 
fost acordată și să vă asigur 
pe dumneavoastră și pe toți 
ceilalți profesori ai Univer
sității că mă voi strădui să 
fac să se dezvolte și mai mult 
relațiile de colaborare, de 
schimburi între oamenii de 
știință români și argentinieni.

Aș dori să vă mulțumesc 
foarte mult. (APLAUZE)

(Urmare din pag. 1)

ritalea lor. pentru creșterea 
nivelului lor cultural.

Dorim din toată inima ca 
această cooperare dintre Ro
mânia și Argentina să se pro
iecteze ca exemplu de pace 
între țoale țările lumii, să se 
consolideze in viitor prin fap
te pozitive și concrete, prin 
schimburi în toate domeniile, 
avantajoase pentru toți, prin 
respect și înțelegere.

Cuvîntul
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Aș dori sâ exprim mulțumi
rile mele ale colaboratorilor 
mei. președintelui Peron, care 
ne-o oferit posibilitatea ca. în 
cadrul șederii noastre in Ar
gentina prietenă, să putem vi
zita și aceste două orașe și de 
a lua cunoștință de activitatea 
Institutului Național.

Ne-a produs o bucurie deo
sebită întilnirea, în primul 
rind cu dumneavoastră, faptul 
că am putut să cunosc pe gu
vernatorul, provenit din rindul 
muncitorilor, al celei mai mari 
provincii din Argentina. Cred 
că însuși acest fapt vorbește 
de marile transformări care 
au început să se producă in 
Argentina, ca și în multe țări 
din America Latină, ca și în 
multe state din lume, transfor
mări care presupun că mun
citorii, țăranii, intelectualii, a- 
dică producătorii de bunuri 
materiale și spirituale, să ai
bă Un cuvînt mai important și 
in conducerea activității eco
nomico-sociale, a dezvoltării 
statului. Știm că generalul Pe
ron a acționat și acționează cu 
perseverență în direcția aceas
ta.

Știm, de altfel, din propria 
noastră experiență, că făurirea 
unor transformări revoluționa
re presupune unirea tuturor 
forțelor din orice stat. înseși 
transformările din România și 
trecerea la edificarea societă
ții socialiste, făurirea cu suc
ces a socialismului zs-au putut 
realiza ca urmare a unirii tu
turor forțelor — de la munci
tori, țărani intelectuali pină la 
micii producători, și. desigur, 
la toate celelalte forțe, inclu
siv armata, care reprezintă 
peste tot o parte a națiunii, 
chemată să asigure dezvolta

Președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a primit pe Ricardo Balbin, președintele 

Uniunii Civice Radicale, și alți conducători 
ai Comitetului Național al acestui partid

Tn scara zilei de 6 martie, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român. pre
ședintele Consiliului dc Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușcscu au avut ca oaspeți, 
la reședința lor din Buenos 
Aires, pe Ricardo Balbin, pre
ședintele Comitetului Națio
nal al Uniunii Civice Radica
le. Benjamin Zavalia, prim- 
viceprcședinte al Comitetului 
Național. Enrique Varoli, Ro
berto A. Billinghurst, Hector 
Becerra, secretari ai Comite
tului Național al U.C.R., și de 
Stefano, șeful presei Comitetu
lui Național al U.C.R.

In numele Uniunii Radicale, 
președintele Ricardo Balbin 
a exprimat satisfacția deose
bită pentru faptul că șeful 
statului român se află într-o 
vizită de prietenie în Repu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit o delegație a Partidului Comunist din Argentina

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului dc Stat al Re
publicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, au primit, miercuri sea
ra, o delegație a Partidului 
Comunist din Argentina, al
cătuită din Rodolfo Ghioldi, 
membru al Direcțiunii P. C. 
din Argentina, fondator al 
partidului, Athos Fava, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al P.C. din Argentina și 
Fernando Nadra, membru 
al Comitetului Executiv, di
rector al ziarului „Nuestra 
Palabra", organ al P. C. din 
Argentina.

Cu acest prilej. Rodolfo 
Ghioldi a salutat cu multă

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întilnit cu liderul 
Partidului Intransigent

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia s-a întilnit, miercuri 
seara, cu Oscar Alende, li
der al Partidului Intransi
gent și al Alianței Populare 
Revoluționare. Oaspetele a 
fost însoțit de Claudio Saloj, 
vicepreședinte al partidului.

Oscar Alende l-a salutat cu 
deosebită căldură pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, subli
niind că partidul său susține 
acordurile și înțelegerile rea
lizate în timpul vizitei șe
fului statului român în Ar
gentina.

Fie ca întîlnirca noastră de 
aici, la Balcarce, să slujească 
țârilor noastre ca exemplu do 
încredere intre oameni, pentru 
pace în lume !

Șeful statului român este 
salutat apoi dc președintele 
Institutului Național dc tehno
logic agrozootehnică (I.N.T.A.). 
dr. Horacio Figueiras. Sperăm 
câ această vizită, a spus el, 
să fie începutul unor relații 
largi intre țările noastre, iar 

rea democratică și progresul 
națiunii, să-i asigure in caz de 
nevoie apărarea independenței 
și suveranității.

Tocmai pentru că avem o 
experiență îndelungată în a- 
ceastă privință. înțelegem bi
ne problemele carp se pun as
tăzi în Argentina o dată cu re
venirea in fruntea statului a 
președintelui Peron.

Sper ca vizita pe care o e- 
fectuăm, în aceste zile. în fru
moasa dumneavoastră patrie 
va contribui la identificarea 
multor domenii în care popoa
rele noastre vor colabora in 
dezvoltarea lor economico-so- 
cială și, fără nici o îndoială, 
în lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului, neoco- 
lonialismului. pentru o politi
că de pace și colaborare între 
popoarele hunii.

In acest cadru, fără nici o 
îndoială că se va dezvolta o 
colaborare și in domeniul a- 
gricol ; dc altfel în convorbi
rile de astăzi am convenit cu 
președintele dumneavoastră și 
cu miniștrii respectivi cu pri
vire la realizarea unei coope
rări și în domeniul agricol. Și 
în această direcție, cercetarea 
științifică agrozootehnică joa
că un rol important și sper 
că institutul dumneavoastră 
va stabili o colaborare cu aca
demia agricolă românească.

Mi-a făcut o deosebită plă
cere să cunosc ceva din acti
vitatea dumneavoastră Intr-a
devăr, institutul are preocu
pări largi, are. după cite am 
putut constata în acest timp 
scurt, o serie dc rezultate bu
ne, are un program de activi
tate foarte vast și, fără nici o 
îndoială, că aceasta va juca 
un rol important în înfăptui

blica Argentina, apreciind a- 
ceasta ca pe un moment de 
cea mai mare importanță pen
tru dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări. El a arătat 
că Uniunea Civică Radicală 
va milita și acționa pentru 
dezvoltarea și consolidarea 
relațiilor generale româno-ar- 
gentiniene potrivit aspirațiilor 
celor două popoare.

La rindul. său tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a împărtă
șit satisfacția pentru desfășu
rarea și rezultatele de pînă 
acum ale vizitei, convingerea 
că aceasta va marca un eveni
ment remarcabil în evoluția 
ascendentă a relațiilor dintre 
România^ și Argentina, dintre 
cele două popoare prietene.

Convorbirea care a avut loc 
a evidențiat interesul deosebit 
manifestat pentru promovarea 
unor largi raporturi de cola

căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în numele conduce
rii Partidului Comunist. al 
comuniștilor din Argentina. 
El a dat o înaltă apreciere 
vizitei secretarului general al 
P.C’.R. în Argentina, relevînd 
că Partidul Comunist din Ar
gentina a primit cu multă 
satisfacție faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este oaspe
tele poporului argentinian și a 
subliniat că toți comuniștii 
argentinieni susțin pe deplin 
acordurile și înțelegerile im
portante convenite între Ro
mânia și Argentina, menite 
să pună bazele unei bune 
prietenii și colaborări între 
cele două popoare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a împărtă
șit din impresiile deosebit 
de favorabile din timpul că
lătoriei pe care o face în

Evocînd vizita pe care a 
efectuat-o în România, pre
ședintele Partidului Intran
sigent a adresat felicitări po
porului român pentru rezul
tatele obținute în dezvoltarea 
economică și socială a țârii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a întreținut cordial, cu multă 
prietenie, cu oaspeții asupra 
vizitei sale în Argentina și 
asupra unor probleme de in
teres comun privind dezvol
tarea în continuare a relați
ilor româno-argentiniene. In 
acest context, s-a căzut de 
acord să se dezvolte relațiile 
și între Partidul Comunist 
Român și Partidul Intransi

în ceea ce privește instituția 
noastră sâ însemne un schimb 
do tehnicieni, sâ beneficiem 
de tehnologia care se realizea
ză în România.

Răspunsul tovarășului 
Nicolac Ccaușcscu la cuvintele 
atit de cordiale ale gazdelor 
a reținut atenția tuturor celor 
prozenți, care, la încheierea 
cuvîntârii au făcut șefului 
statului român o caldă mani
festare dc simpatie.

rea programului de dezvoltare 
agrozootehnică a țării, de spo
rire a contribuției acestui sec
tor important al economici na
ționale la întărirea indepen
denței economice, a forței Ar
gentinei.

Vă mulțumesc pentru decla
rarea noastră ca oaspeți de o- 
noare, pentru amintirile pe ca
re mi le-ați oferit. Vom păstra 
plăcute impresii și amintiri 
despre această vizită.

Vă mulțumesc dumneavoas
tră pentru că ne-ați oferit un 
reproducător de rasă. Sper că 
va da rezultate bune și în Ro
mânia, așa cum a dat în Ar
gentina.

Este deosebit de util, este, 
intr-adevăr, bine sâ dezvoltăm 
această colaborare și în do
meniul agricol.

Sper să vizitați România. Si
gur, nc-ar face o mare plăcere 
— și am să rog pe prietenul 
meu. președintele Peron, ca și 
guvernatorul acestei mari 
provincii să viziteze România.

Cu aceste impresii deosebit 
de plăcute despre clipele pe
trecute împreună în ziua de 
astăzi, ne vom întoarce în ța
ra noastră — în genera-7 ;em 
impresii deosebit de plăcute 
despre întreaga vizită — și aș 
dori să vă urez dumneavoas
tră. celor care îndepliniți un 
rol important în diferite sec
toare de activitate. începînd cu 
domnul guvernator, multe suc
cese în activitatea dumnea
voastră de dezvoltare a țârii, 
dc transformare socială a pa
triei. de ridicare a bunăstării 
și fericirii întregului popor.

Dumneavoastră, tuturor, vă 
doresc succese în întreaga ac
tivitate. multă fericire și mul
tă sănătate. (Aplauze îndelun
gate).

borare pe tărîm economic, teh- 
nico-științific, cultural și în 
alte domenii de interes co
mun, reprezentanții Uniunii 
Civice Radicale, al doilea 
mare partid din Argentina, 
relevînd dorința lor de a-șj- 
aduce contribuția la acest pr- 
ces de apropiere între po
poarele celor două țări.

In încheierea întrevederii, 
care s-a desfășurat într-o am
bianță de caldă cordialitate și 
stimă reciprocă, s-a evidențiat 
marea însemnătate a dezvoltă
rii relațiilor dintre partidele 
politice pentru consolidarea 
prieteniei și colaborării dintre 
cele două țâri și popoare.

Șeful statului român a in
vitat o delegație a Uniunii Ci
vice Radicale. în frunte cu 
președintele Ricardo Balbin, 
să viziteze România. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

Argentina și a exprimat do
rința României socialiste de 
a dezvolta relațiile politice, 
economice, tehnico-științifice, 
culturale și în alte domenii, 
corespunzătoare intereselor 
celor două popoare, cauzei 
păcii, conlucrării și înțelege
rii între națiuni.

In cadrul convorbirii s-a 
subliniat hotârîrea de a ex
tinde relațiile bune de colabo
rare și solidaritate între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Ar
gentina, în folosul întăririi 
prieteniei dintre cele două 
țări și popoare., a unității 
mișcării comuniste interna
ționale, a tuturor forțelor pro
gresiste, antiimperialiste.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie tovărășească.

gent. A fost adresata, în a- 
cest sens, invitația ca o de
legație a Partidului Intransi
gent să viziteze România, in
vitație care a fost primită cu 
multă satisfacție.

In cursul convorbirii s-a 
subliniat necesitatea unirii pe 
scară națională și internațio
nală a tuturor forțelor progre
siste, democratice, interesate 
în promovarea unui curs nou 
în viața internațională, de 
înțelegere și colaborare între 
națiuni, dc afirmare plenară 
a dreptului popoarelor de 
a-și organiza viața de-sine- 
stătător. de a fi stâpîne pe 
destinul lor.
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