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cu prilejul zilei de 8 Martie
SPORT i IN FINALA CAMPIONATULUI MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN, 

ECHIPELE ROMÂNIEI și R.D. GERMANE.

Manifestările de aleasă stimă și considerație, 
întîlnirile și convorbirile prietenești prilejuite de 

tflZITB PBESUJIHTELUI
HICOLflE CEAUSESCU IN ARGENTINA

Z------------------------------------------------------------------\

Femeilor țării, 
de ziua lor

dau expresie dorinței comune de a amplifica colaborarea 
multilaterală, reflectă prestigiul internațional al politicii 

promovate de România socialistă
Primire plina 

de cordialitate 
la Mar del Plata
Cea de-a doua zi a vizitei in Argentina a președintelui Nicolae Ceaușescu a fost consacrată în cea mai mare parte unor contacte nemijlocite cu realitățile și preocupările țării gazdă. După o nouă rundă de convorbiri, în cursul dimineții, cu președintele Peron, șeful statului român, însoțit de ministrul afacerilor externe, George Macovescu, și de alte persoane oficiale române și argenti- nene, a plecat cu un avion special spre Mar del Plata, oraș situat la 450 km sud de capitală.La sosirea pe aeroportul Mar del Plata, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost lntîmpinat de Victorio Calabro, guvernatorul provinciei Buenos Aires, de Nuncio Fabrizio, primarul orașului Mar del Plata, de alte oficialități locale civile și militare. Șeful statului român trece în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.Adresînd președintelui Nicolae Ceaușescu un călduros bun venit, primarul orașului, Nuncio Fabrizio,

In continuare, primarul înminează tovarășului Nicolae Ceaușescu, in semn de înaltă prețuire, cheia orașului, precum și diploma prin care i Se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Mar del Plata.Răspunzînd, președintele Nicolae Ceaușescu a spus :Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor celor care ne-ați făcut această primire prietenească și pentru cuvintele pe care le-ați rostit la adresa noastră.Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor orașului, un salut călduros și cele mai bune u- rări. Sintem bucuroși că in cadrul vizitei pe care o facem in Argentina, la invitația președintelui Peron, avem posibilitatea să vizităm șl frumosul dumneavoastră oraș. Sperăm că în dezvoltarea colaborării dintre țările noastre se vor găsi și posibilități pentru o colaborare intre orașe similare din România și orașul

Aniversarea zilei de 8 Martie capătă cu fiecare an ce trece semnificații tot mai ample, fiind ancorată tot mai profund în problemele complexe ale realității contemporane. Ziua de 8 Martie nu este o simplă sărbătoare, o zi pentru grațioase și amabile complimente, ci o zi care să ne reamintească tuturor solidaritatea pe care am legat-o cu celelalte femei ale lumii, conștiente de rolul și locul lor în făurirea istoriei.Pentru noi, femeile din România, ziua de 8 Martie prilejuiește nu numai un moment sărbătoresc, ci, în egală măsură, unul de exigentă e- valuare a forțelor în vederea îndeplinirii sarcinilor ce ne revin în continuare în marea construcție pe care o înălțăm cu toții. Dorim cu ardoare ca munca noastră să fie cit mai spornică în acest an trăit sub semnul celor două mari evenimente — Congresul al XI-lea al partidului și sărbătorirea a trei decenii de la eliberarea patriei de sub jugul fascist.Socialismul a asigurat în România deplina egalitate în drepturi a femeii cu bărbatul, respectarea demnității ei de om și cetățean. Condițiile create asigură femeilor cele mai largi posibilități de manifestare a personalității și aptitudinilor lor. Și putem spune că acest cadru favorabil este intens și din plin folosit. Ponderea sporită a femeilor în totalul salariaților din diverse compartimente ale activității sociale — 33 la sută în industrie, 60 la sută în agricultură, 62 la sută în învățămînt, artă și cultură, 48 la sută în circulația mărfurilor și 46 la sută în transporturi și telecomunicații — ilustrează contribuția lor esențială la sporirea avuției naționale, la dezvoltarea economiei și culturii, ceea ce constituie un imens ciștig pentru accelerarea progresului general al țării. Tocmai acesta este unul din considerentele pentru care partidul, în contextul preocupărilor sale generale pentru adîn- cirea democrației și dezvoltarea personalității umane, a inițiat la Plenara C.C. al P.C.R. din 18-19 iunie anul trecut noi măsuri de natură să sporească participarea femeilor în viața social-economică a țării, să îmbunătățească în continuare condițiile lor de muncă și
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de viață. Aprecierile pozitive făcute cu acel prilej de secretarul general la adresa femeilor exprimă înalta încredere pe care partidul o are în forța noastră de muncă și în capacitatea noastră de dăruire pentru formarea cetățenilor de mîine ai țării, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Traducind !n viață indicațiile partidului, organele de conducere din diferite domenii de activitate acordă o atenție sporită promovării femeii. Putem să spunem că după plenara din iunie anul trecut procesul promovării femeilor a intrat pe un nou făgaș ; promovarea femeilor nu mai este o . chestiune de principiu, o- norifică. ci o politică de partid, ilustrată concret prin antrenarea unui număr mare de femei în diverse meserii socotite altădată închise lor (nomenclatorul de profesii recent elaborat enumeră 640 de profesii ce pot fi exercitate de femei), ca și promovarea în cele mai înalte posturi de comandă socială a celor mai reprezentative valori feminine ale societății contemporane românești.Rolul crescind al femeii în viața socială nu a estompat desigur nicicum pe cele care-i revin ca mamă și soție — roluri fundamentale pentru viitorul societății românești. Alături de școală, de organizațiile de copii și tineret, grija, îndemnul și exemplul de viață și demnitate pe care îl oferă mama copilului ei sînt hotărîtoare în formarea celor mai importante trăsături ale viitorului cetățean al României comuniste. Cinstea, dragostea de învățătură, modestia, sentimentul datoriei și mai presus de toate dragostea de muncă sînt însușiri pe care mama, ca primă educatoare, le poate cultiva copiilor săi.Exercitarea rolului educativ al femeii în societatea noastră este facilitată de numeroasele măsuri
Suzana GADEA
președinta Consiliului Național 
al Femeilor
din Republica Socialists 
România

(Continuare în pag. a IV-a)

a spus : /Stimate domnule președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.în numele municipalității și locuitorilor din Mar del Plata am înalta onoare de a vă primi în orașul nostru. Doresc să vă spun, domnule președinte, că locuitorii acestui oraș, concetățenii mei, sînt rezultanta contopirii dintre oameni de diferite rase și din diferite țări ale lumii, care au venit pe acest pămint al Argentinei pentru a-1 face potențial- mente fericit, capabil de a realiza lucruri mari pentru republică. In numele acestor argentineni de azi, rezultînd din aceste contopiri, la care a contribuit, de asemenea, și România cu oameni muncitori, în numele acestor oameni, care aspiră la o lume fără suferințe, vă urez fiți binevenit !Domnule președinte, aveți asigurarea deplină că acestea sînt sentimentele poporului meu care, la fel ca și alte popoare ale lumii, luptă pentru apărarea demnității umane, pentru apărarea acestui stil, pe care îl dorim să fie universal.

(Continuare în pag. a Ii-a) Cei doi președinți se felicită călduros după Inminarea unor înalte distincții argentinene șl românești

• Înaltă prețuire luptei și muncii creatoare a poporului
ROMÂN, ȘTIINȚEI Șl CULTURII ROMÂNEȘTI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au primit 
titlul de doctor honoris causa al Universității din Buenos Aires
• PRIMIREA UNOR REPREZENTANȚI Al VIEȚII POLITICE ARGENTINENE • CONSTITUIREA CAMEREI DE CO

MERȚ ROMANO-ARGENTINENE • DECLARAȚII FĂCUTE REPREZENTANȚILOR PRESEI.

(Relatările în paginile ll-lîl-IV)

LA EXPLOATAREA MINIERA FILIPEȘTII DE PĂDURE

în două luni, 13
tone cărbune peste planPLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn- teii“, Constantin Căpraru). — Minerii de la Exploatarea carboniferă Filipeștii de Pădure (Prahova), a- flați într-o entuziastă întrecere socialistă între brigăzi, au reușit să înregistreze un succes deosebit în muncă. Planul fizic pe două luni ale acestui - an a fost realizat cu 5 zile mai devreme. Acest avans de timp le-a asigurat, pînă la sfirșitul lunii februarie, o producție suplimentară de aproape 13 000 tone cărbune net. Datorită unei bune organizări a muncii in subteran, a gri

jii deosebite In aprovizionarea locurilor de muncă; funcționării perfecte a utilajelor, a crescut simțitor și productivitatea muncii. Astfel, față de aceeași perioadă a anului trecut, s-a inregistrat o creștere, la acest indicator de bază, de 1100 lei pe fiecare salariat din exploatare. Pe locurile fruntașe, la panoul de o- noare al întrecerii, se află brigăzile de mineri conduse de Constantin Bucur, Gheorghe Vijorel și Ion Vlăsceanu, care și-au depășit zilnic sarcinile de plan cu 10—15 la sută.

In timpul cuvîntâril președintelui Nicolae Ceaușescu la Universitatea din Buenos Aires Un câlduros bun venit la Mar del Plata
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La Mar de[ Plata ș[ la Balcarce,
important centru zootehnic al Argentinei i

r (Urmare din pag. I)dumneavoastră, tncă o dată vă mulțumesc și urez tuturor locuitorilor multă prosperitate și fericire. (A- plauze).In continuare, gazdele invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu la o promenadă cu elicopterul deasupra orașului Mar del Plata, care este,’ în același timp, una dintre cele mai mari și mai frumoase stațiuni balneare din America Latină. Zburăm la mică înălțime deasupra litoralului. Se disting cu precizie, în lumina soarelui austral, siluetele elegante ale construcțiilor hoteliere, ale locurilor de t agrement, plajele pe lungimi de kilometri, mișcarea lentă a oceanului in acest sfirșit de vară din emisfera sudică. Stațiunea, după cum ne spun gazdele, are capacitatea de a primi intr-un sezon peste două milioane de turiști din țară și de peste hotare.După această agreabilă promenadă aeriană deasupra orașului Mar del Plata, elicopterele se îndreaptă spre Balcarce, alt punct înscris in programul vizitei, important centru zootehnic al. țării, situat la aproximativ 100 kilometri în interiorul provinciei Buenos Aires.Cu un șeptel ce se cifrează la a- proximativ 60 milioane bovine și 40 milioane ovine, Argentina este cel mai mare producător și exportator de carne, lină și piei crude din A- merica Latină. Sectorul zootehnic, care este principala sursă de devize a țării, are, totodată, o mare pondere în aprovizionarea cu carne a populației. în cadrul preocupărilor pentru perfecționarea activității acestui sector se înscrie și crearea, cu ani in urmă, a Institutului național de tehnologie agrozootehnică (I.N.T.A.), organism de stat care prin stațiunile sale experimentale urmărește îmbunătățirea rasei bovinelor, ovinelor, precum și crearea unor noi soiuri de cereale.Stațiunea Balcarce este una din cele mai importante instituții de cercetare ale I.N.T.A. Fondată in anul 1959, ea dispune in prezent de 2 100 hectare ; cei 120 de cercetători, dintre care 30 cu pregătire superioară, realizează o intensă activitate științifică în domeniul zootehniei, in crearea de noi varietăți de griu, porumb și cartofi. Stațiunea Balcarce coordonează programele de cercetare agrozootehnică pentru întreaga țară, menține legături strînsd cu F.Â.O., cu institute de cercetare din diferite țări, între care și Institutul pentru cereale și plante tehnice de la Fun- dulea.Elicopterele aterizează pe un teren din imediata apropiere a stațiunii experimentale Balcarce. Aici, președintele Nicolae Ceaușescu este în- timpinat de președintele I.N.T.A., dr. Horacio Figueiras, de primarul orașului Balcarce, Juan Jose Mare, de directorul stațiunii, ing. Domingo Pasquale, de numeroși cercetători, de cetățeni ai orașului, între care unii de origine română, stabiliți aici cu multe decenii in urmă.Șeful statului român este invitat să viziteze padocurile cu exemplare de bovine de mare productivitate, obținute aici prin încrucișare cu tauri de rasă din diferite țări, apoi laboratoarele, unde se efectuează cercetări cu privire la nutriție, metabolism, combaterea dăunătorilor, conservarea și fertilizarea solului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de rezultatele obținute, de eficienta metodelor folosite, de posibilitățile unei colaborări în acest domeniu între cercetătorii români și argentineni.Intr-una din sălile stațiunii, împodobită cu drapelele de stat ale României și Argentinei, ce încadrează portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei .Elena Ceaușescu, gazdele oferă un prînz în onoarea șefului statului român. Și cu acest prilej, asistăm la momente emoționante de prețuire și respect 

La întreprinderea de produee chimice „Roche"

La creșa pentru copiii saiariaților întreprinderii grupului „Roche”

față de conducătorul statului nostru, fată de România socialistă și poporul român.în aplauzele asistenței se dă bidirs decretului municipalității prin care președintele Nicolae Ceaușescu este declarat oaspete de .onoare al orașului Balcarce : „Cu prilejul prezenței in mijlocul nostru a unui atit de distins oaspete, luind în considerare contactele domniei *8316  la nivel national, menite să consolideze și să intensifice legăturile politice, e-' conomice și culturale care unesc Argentina cu România, municipalitatea Balcarce, mindrindu-se de vizita unui atit de ilustru oaspete, îl declară pe președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, oaspete de onoare al comunității noastre".în continuare, primarul orașului, Juan Jose Mare, rostește un cuvint de bun sosit In cinstea președintelui Nicolae Ceaușescu :Domnule președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,Fiți binevenit în orașul nostru, care se simte onorat de prezența dumneavoastră, prezență care ne face să ne simțim în sărbătoare într-o zi de lucru. Și tocmai pentru că sintem un popor de muncitori, considerăm că vizita dumneavoastră are o mare importanță pentru relațiile de fraternitate între popoarele întregii lumi, care depun eforturi pentru progresul lor economic, pentru securitatea lor, pentru creșterea nivelului lor cultural.Dorim din toată inima ca această cooperare dintre România și Argentina să se proiecteze ca exemplu de pace între toate țările lumii, să se consolideze in viitor prin fapte pozitive și concrete, prin schimburi in toate domeniile, avantajoase pentru toți, prin respect și înțelegere.Domnule președinte, fie ca întîl- nirea noastră de aici, la Balcarce, să slujească țărilor noastre ca e- xemplu de încredere intre oameni, pentru pace în lume IPrimiți, totodată, domnule președinte, această mică atenție ca o amintire despre o comunitate harnică ce muncește cu Încredere in destinul Argentinei.Șeful statului român este salutat apoi de președintele I.N.T.A., dr. Horacio Figueiras : ,Domnule președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,Este o mare onoare pentru mine și pentru instituția noastră de a primi vizita dumneavoastră la a- ceastă stațiune experimentală.Sperăm că această vizită să fie începutul unor relații largi intre țările noastre, iar în ceea ce privește instituția noastră să însemne un schimb de tehnicieni, să beneficiem de tehnologia care se realizează în România. Nu găsesc cuvinte care să exprime onoarea, emoția pe care o simțim cu toții, care reprezentăm o instituție a națiunii ce muncește pentru reconstrucția și viitorul ei.Ca semn al prieteniei față de dumneavoastră, și ținînd seama că în timpul vizitei în stațiunea' noastră v-a plăcut un taur, vă rog să acceptați, din partea instituției noastre și din partea mea, să primiți un taur, rezultat al unei îndelungate selecții realizate în stațiunea noastră.Permiteti-mi să vă snun încă o dată fiți binevenit. Sperăm că vizita dumneavoastră să se repete. Vă mulțumesc.Răspunsul tovarășului Nicolae Ceaușescu la cuvintele atit de cordiale ale gazdelor a reținut atenția tuturor celor prezenți, care, la încheierea cuvîntării, au făcut șefului statului român o caldă manifestare de simpatie.La plecare, tn aplauzele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu iși ia un călduros rămas bun de ia gazde.

PRIMIREA UNOR REPREZENTANT!
VIEȚII POLITICE ARGENTINENE

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

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

Domnule guvernator,Domnilor primari ai celor două orașe pe care le-am vizitai.Domnule președinte al Institutului național de tehnologie agrozootehnică,Doamnelor și domnilor,Aș dori să exprim mulțumirile mele, ale colaboratorilor mei președintelui Peron, care ne-a oferit posibilitatea ca, in cadrul șederii noastre în Argentina prietenă, să putem vizita și aceste două orașe și de a lua cunoștință de activitatea Institutului național.Ne-a produs o bucurie deosebită întîlnirea, în primul rînd, cu dumneavoastră, faptul că am putut șă cunosc pe guvernatorul, provenit din rîndul muncitorilor, al celei mai mari provincii din Argentina. Cred că însuși acest fapt vorbește de marile transformări care au început să se producă în Argentina, ca și în multe țări din America Latină, ca și în multe state din lume, transformări care presupun că muncitorii, țăranii, intelectualii, adică producătorii de bunuri materiale și spirituale, să aibă- un cuvint mai important și în conducerea activității econom ico-socia- le. a dezvoltării statului. Știm că generalul Peron a acționat și acționează cu perseverență în direcția a- ceasta.Știm, de altfel, din propria noastră experiență, că făurirea unor transformări revoluționare presupune u- nirea tuturor forțelor din orice stat, înseși transformările din România și trecerea la edificarea societății socialiste, făurirea cu succes a socialismului s-au putut realiza ca urmare a unirii tuturor forțelor — de la muncitori, țărani, intelectuali pînă la micii producători, și, desigur, la toate celelalte forțe, inclusiv armata, care reprezintă peste tot o parte a națiunii, chemată să asigure dezvoltarea democratică și progresul națiunii, să-i asigure în caz de nevoie apărarea independenței și suveranității.Tocmai pentru că avem o experiență îndelungată în această privință, înțelegem bine problemele care se pun astăzi în Argentina, odată cu revenirea în fruntea statului a președintelui Peron.Sper că vizita pe care o efectuăm, în aceste zile, în frumoasa dumneavoastră patrie va contribui Ia identificarea multor domenii în care popoarele noastre vor colabora in dezvoltarea lor economico-socială și, fără nici o îndoială, in lupta împo
Dejun în onoarea tovarășei 

Elena Ceaușescuîn cinstea tovarășei Elena Ceaușescu, doamna Maria Estela Martinez de Peron a oferit, miercuri, un dejun în saloanele restaurantului „Hostal del Lago“ din Buenos Aires.Au participat soția ministrului de externe, doamna Vignes, soția ministrului de interne, doamna Llambi, soția ministrului justiției, doamna Benitez, soția secretarului personal al președintelui Peron, doamna Rega, soția conducătorului secretariatului pentru presă, doamna Abraș, soția
Vizite ale tovarășei 

Elena Ceaușescuîn cursul dimineții de miercuri, tovarășa Elena Ceaușescu a făcut o vizită la întreprinderea de medicamente, produse chimice și produse cosmetice din Buenos Aires, aparți- nînd grupului „Roche". Distinsa oaspete a fost salutată de toți membrii conducerii, în frunte cu directorul general al întreprinderii, Otto Meile, care, după ce i-a urat un călduros bun venit și a exprimat satisfacția deosebită pentru această vizită ce onorează întregul colectiv, a făcut o prezentare succintă a profilului și diferitelor aspecte ale activității unității. Știm, a spus el, că smteți o autoritate în probleme de chimic și cum în general chimia trebuie să fie pusă în slujba bunăstării populației și intrucit tocmai acest lucru se în- tîmplă în țara dumneavoastră, satisfacția noastră este cu atit mai deplină și interesul nostru cu atît mai mare pentru prezenta dumneavoastră printre noi.A urmat un fructuos dialog de lucru, tovarășa Elena Ceaușescu inte- 

triva imperialismului, colonialismului, neocoloniaiismului,. pentru o politică de pace și colaborare între popoarele lumii.în acest cadru, fără nici o îndoială că se va dezvolta o colaborare și în domeniul agricol ; de altfel, în convorbirile de astăzi am convenit cu președintele dumneavoastră și cu miniștrii respectivi cu privire la realizarea unei cooperări și în domeniul agricol. Și în această direcție, cercetarea științifică agrozootehnică joacă un rol important și sper că institutul dumneavoastră va stabili o colaborare cu academia agricolă românească.Mi-a făcut o deosebită plăcere să cunosc ceva din activitatea dumneavoastră. Intr-adevăr, institutul are preocupări largi, are, după cite am putut constata in acest timp scurt, o serie de rezultate bune, are un program de activitate foarte vast și fără nici o îndoială că aceasta va juca un rol important în înfăptuirea programului de dezvoltare agrozootehnică a țării, de sporire a contribuției acestui sector important al economiei naționale la Întărirea independenței economice, a forței Argentinei.Vă mulțumesc pentru declararea noastră ca oaspeți de onoare, pentru amintirile pe care mi le-ați oferit. Vom păstra plăcute impresii și a- mintiri despre această vizită.Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați oferit un reproducător de rasă. Sper că va da rezultate bune și în România, așa cum a dat in Argentina.Este deosebit de util, este, într-a- devăr, bine să dezvoltăm această colaborare și în domeniul agricol.Sper să vizitați România. Sigur, ne-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 petrecute împreună in ziua de astăzi ne vom întoarce în țara noastră — in general a- vem impresii deosebit de plăcute despre întreaga vizită — și aș dori să vă urez dumneavoastră, celor care îndepliniți un rol important în diferite sectoare de activitate, incepind cu domnul guvernator, multe succese în activitatea dumneavoastră de dezvoltare a țării, de transformare socială a patriei, de ridicare a bunăstării și fericirii întregului popor.Dumneavoastră tuturor vă doresc succese în întreaga activitate, multă fericire și multă sănătate ! (Aplauze îndelungate).

conducătorului secretariatului guvernului pe lingă președinție, doamna Damasco, soțiile altor înalte personalități guvernamentale, precum și ministrul bunăstării sociale. Jose Lopez Rega.în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o ambianță de caldă prietenie, tovarășa Elena Ceaușescu s-a întreținut cordial cu doamna Martinez de Peron, continuînd dialogul început din prima zi a vizitei, cu celelalte persoane prezente.

resîndu-se de diferitele faze ale procesului de producție și prezentînd la rindul său unele din preocupările chimiștilor și, in general, ale oamenilor de știință români. La rugămintea gazdelor a făcut, totodată, o expunere asupra modului de organizare a activității de cercetare științifică și a învățămîntului superior in țara noastră.Subliniind însemnătatea deosebită a contactelor intre oamenii de știință pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă, pentru apropierea între popoare, tovarășa Elenă Ceaușescu a invitat o delegație a întreprinderii să viziteze România, prilej cu care să se poată, totodată, explora posibilitățile stabilirii unei colaborări cu întreprinderile similare din țara noastră.Sînt vizitate diferite sectoare și laboratoare ale întreprinderii, inclusiv laboratoarele de analiză și control al fiecărei etape a fluxului tehnologic, precum și depozitul de produse, organizat pe sistemul paleti- zării, cel mai important de acest gen din întreaga Americă Latină. Se asistăla o demonstrație a operațiunilor de depozitare, complet automatizate, dirijate de o singură persoană.Se vizitează, de asemenea, creșa și căminul de zi pentru copiii saiariaților întreprinderii. Tovarășa Elena Ceaușescu se interesează îndeaproape de îngrijirea pe care o capătă aici copiii, fiind înconjurată cu dragoste de cei mici. 'La încheierea vizitei, tovarășa Elena Ceaușescu adresează urări de succes colectivului întreprinderii, la rîndul ei conducerea acestei mari unități a industriei chimice și farmaceutice din Argentina mulțumind încă o dată călduros pentru onoarea făcută.Tot miercuri. tovarășa Elena Ceaușescu,*  vizitat muzeul de arte hispano-americane „Luiâ Fernandez Blanco", care cuprinde prețioase colecții de obiecte de artă din diverse părți ale Americii Latine, grăitoare mărturii ale geniului creator al popoarelor acestui continent. Se remarcă colecțiile de argintărie, considerate printre cele mai valoroase din întreaga Americă Latină, piese de mobilă meșteșugit lucrată, obiecte de cult. Un interes deosebit prezintă reconstituirea pînă in cele mai mici amănunte a interiorului unor încăperi așa cum se prezentau ele în secolele XVIII șl XIX.Tovarășa Elena Ceaușescu remarcă înalta valoare a obiectelor expuse și felicită pe organizatori pentru modul exemplar de prezentare a exponatelor.

In seara zilei de 8 martie, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au avut ca oaspeți, la reședința lor din Buenos Aires, pe Ricardo Balbin, președintele Comitetului Național al Uniunii Civice Radicale, Benjamin Zavalia. prim-vicepreședințe al Comitetului Național, Enrique Varoli, Roberto A. Billinghurst, Hector Becerra, secretari ai Comitetului Național al U.C.R., și de Stefano, șeful presei Comitetului Național al U.C.R.In numele Uniunii Civice Radicale, președintele Ricardo Balbin a exprimat satisfacția deosebită pentru faptul că șeful statului român se află într-o vizită de prietenie în Republica Argentina, apreciind aceasta ca pe un moment de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea relațiilor
0 delegație a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste. România, și tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, au primit, miercuri seara, o delegație a Partidului Comunist din Argentina, alcătuită din Rodolfo Ghioldi, membru al Direcțiunii P.C. din Argentina, fondator al partidului. Athos Fava, membru al Comitetului Executiv al P.C. din Argentina, și Fernando Nadra, membru al Comitetului Executiv, director al ziarului „Nuestra Palabra", organ al P.C. din Argentina.Au participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor
Liderul Partidului Intransigent

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, s-a întîlnit, miercuri seara, cu Oscar Alende, lider al Partidului Intransigent și al Alianței Populare Revoluționare. Oaspetele a fost însoțit de Claudio Saloj, vicepreședinte al partidului.La convorbirea care a avut loc cu acest prilej a participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.Oscar Alende l-a salutat cu deosebită căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind că partidul său 

dintre cele două țări. El a arătat că Uniunea Civică Radicală va milita și acționa pentru dezvoltarea și consolidarea relațiilor generale româno- argentinene. potrivit aspirațiilor celor două popoare.La rindul său. tovarășul Nicolae Ceaușescu a împărtășit satisfacția pentru desfășurarea și rezultatele de pînă acum ale vizitei, convingerea că aceasta va marca un eveniment remarcabil in 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 colaborare pe tărîm economic, tehnico-științific, Cultural și în alte domenii de interes comun, reprezentanții Uniunii Civice Radicale. al doilea mare partid din Ar- gentina, relevind dorința lor de a-și 
Partidului Comunist din Argentina

externe, Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Consiliului de Stat.Cu acest prilej, Rodolfo Ghioldi a salutat cu multă căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în numele conducerii partidului comunist, al comuniștilor din Argentina. El a dat o Înaltă apreciere vizitei secretarului general al P.C.R. in Argentina, rele- vind că Partidul Comunist din Argentina a primit cu multă satisfacție faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu este oaspetele poporului argentinean și a subliniat că toți comuniștii argentineni susțin pe deplin acordurile și înțelegerile importante convenite între România și Argentina, menite să pună bazele unei bune prietenii și colaborări intre cele două popoare și țări, ț,Tovarășul Nicolae Ceaușescu a împărtășit din impresiile deosebit de 

susține acordurile $1 înțelegerile realizate in timpul vizitei șefului statului român în Argentina.Evocind vizita pe care a efectuat-o in România, președintele Partidului Intransigent a adresat felicitări poporului român pentru rezultatele obținute în dezvoltarea economică și socială a țării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cordial, cu multă prietenie, cu oaspeții asupra vizitei sale în Argentina și asupra unor probleme de interes comun privind dezvoltarea în continuare a relațiilor româno- argentlnene. In acest context, s-a căzut de acord să se dezvolte re

aduce contribuția la acest proces d“ apropiere între popoarele celor doi â țări.în încheierea îhtrevederii, care s-a desfășurat într-o ambiantă de caldă cordialitate și stimă reciprocă, s-a evidențiat marea Însemnătate a dezvoltării relațiilor dintre partidele politice pentru consolidarea prieteniei și colaborării dintre cele două țări și popoare.Șeful statului român a Invitat o delegație a Uniunii Civice Radicale, în frunte cu președintele Ricardo Balbin, să viziteze România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.La convorbiri au participat Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, George Macovescu. ministrul afacerilor externe, și Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Consiliului de Stat.

favorabile din timpul călătoriei pe care o face în Argentina și a exprimat dorința României socialiste de a dezvolta relațiile politice, economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii, corespunzător intereselor celor două popoare, cauzei păcii, conlucrării și înțelegerii între națiuni.în cadrul convorbirii s-a subliniat hotărîrea de a extinde relațiile bune de colaborare și solidaritate între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Argentina, în folosul întăririi prieteniei dintre cele două țări și popoare, a unității mișcării comuniste Internaționale, a tuturor forțelor progresiste, antiimpe- rialiste.întrevederea s-a desfășurat lntr-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească.

lațiile și între Partidul Comunist Român șl Partidul Intransigent. A fost adresată, în acest sens, invitația ca o delegație a Partidului Intransigent să viziteze România, invitație care a fost primită cu multă satisfacție.în cursul convorbirii n-a subliniat necesitatea unirii pe scară națională și internațională a tuturor forțelor progresiste, democratice, interesate în promovarea unui curs nou în viata internațională, de înțelegere și colaborare intre națiuni, de afirmare plenară a dreptului popoarelor de a-și organiza viața de sine stătător, de a fi stăpîne pe destinul lor.
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ÎNALTĂ PREȚUIRE LUPTEI Șl MUNCII CREATOARE
A POPORULUI ROMÂN, ȘTIINȚEI Șl CULTURII ROMÂNEȘTI

în bogata succesiune a manifestărilor prilejuite de actuala vizită în Argentina, după-amia- za zilei de miercuri a înscris un eveniment de înaltă semnificație pentru prietenia româ- no-argentineană, pentru stima ți considerația față de solii României socialiste : conferirea titlului de doctor honoris causa al Universității din Buenos Aires— una din cele mai vechi și prestigioase instituții de invăță- mînt superior din Argentina și din întreaga Americă Latină — președintelui Nicolae Ceaușescu 
ți tovarășei Elena Ceaușescu.Este o grăitoare ilustrare a prestigiului de care se bucură pe diferite meridiane ale lumii conducătorul partidului și statului nostru, ca strălucit exponent al idealurilor poporului român care, făurind o societate nouă pe pămîntul patriei, adresează tuturor celorlalte popoare mesajul său de pace, înțelegere și cooperare, ca promotor neobosit al unei politici externe pătrunse de grija profundă față’ de destinele întregii omeniri.Respectul ți admirația față de această politică, care a făcut ca țara noastră să aibă astăzi atîția prieteni pe glob, față de personalitatea celui care o reprezintă cu atîta consecvență, dinamism și clarviziune și-au găsit expresia în ultimii ani prin proclamarea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca cetățean de onoare al multor orașe de pe diferite continente, prin acordarea titlului de doctor honoris causa a numeroase universități. Iată că acum o altă instituție de în- vățămînt superior, larg cunoscută, vine să omagieze pe a- ceastă cale activitatea pe care o desfășoară cu atîta pasiune președintele Nicolae Ceaușescu in slujba unor asemenea nobile țeluri, calitățile sale deosebite de om politic.Totodată, în hotărârea adoptată de Universitatea din Buenos Aires iși află oglindirea recunoașterea meritelor pe tă- rim științific ale acad. Elena Ceaușescu, prețuirea fată de știința românească în general.Toate acestea au fost scoase cu putere în evidență cu prilejul ceremoniei care s-a desfășurat la sediul Ministerului Culturii ți Educației. Șeful statului român și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu căldură' la intrarea impozantului edificiu de ministrul culturii și educației, dr. Jorge Taiana, de subsecretarul de stat la Ministerul Culturii ți Educației, dr. Râul Rapela, de subsecretarul de stat pentru problemele științei ți tehnicii, dr. Julio O- livera, de subsecretarul pentru problemele universitare, dr. Carlos Rivas, de rectorul Universității din Buenos Aires, Ernesto F. Villanueva. Oaspeții sint invitați în cabinetul de lucru al ministrului, unde țin să prezinte omagiul lor o parte din personalitățile venito să a- siste la solemnitatea decernării înaltelor titluri : reprezentanții comandanților celor trei genuri de arme, conducătorul secretariatului politic al președinției, Julian Licastro, președintele Confederației Generale Economice, Julio Broner, alte persoane oficiale.în sala de festivități a ministerului s-au adunat academicieni, profesori universitari, alțe personalități proeminente ale vieții științifice și culturale ar- gentinene, studenți. Apariția șefului statului român și a tovarășei Elena Ceaușescu este salutată cu puternice și îndelungi aplauze. Se intonează imnurile de stat argentinean și român.Ia apoi cuvîntul ministrul culturii și educației, Jorge Taiana.în continuare, se dă citire celor două hotărâri, prin care :— se conferă titlul de doctor honoris causa al Universității din Buenos Aires președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, pentru trecutul său de luptă în slujba clasei muncitoare, pentru persecuțiile _ suferite in trecut, cînd a fost încarcerat de mai multe ori, pentru marele prestigiu dobindit in lupta sa pentru ca poporul român să se bucure de bunăstare, să trăiască în armonie și fericite, pentru înaltele responsabilități pe care le-a avut și care au culminat cu desemnarea sa ca președinte al Consiliului de Stat.— se conferă dr. Elena Ceaușescu titlul de doctor honoris causa al Universității din Buenos Aires pentru trecutul său de luptă în slujba patriei sale, a clasei muncitoare, pentru prestigiul indiscutabil dobindit în lupta sa pentru ca poporul român să se bucure de bunăstare, să trăiască in armonie și fericire, pentru meritatele titluri dobîndite, între care cel de Erou al Muncii Socialiste, in anul 1971, pentru vasta și rodnica activitate desfășurată pe tărim științific și profesional.După citirea acestor două documente solemne rostește o alo- cuțiune rectorul universității, Ernesto F. Villanueva.Rectorul înmînează apoi președintelui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, diplomele prin care 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 președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.în continuare rostește un cu- vînt de mulțumire tovarășa Elena Ceaușescu.Solemnitatea ia sfîrșit într-o atmosferă de puternică însuflețire.Președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu iși iau rămas bun de la gazde, adre- sindu-le cu acest prilej invitația de a vizita România.Ca și în momentul sosirii, în fața edificiului ministerului s-a strins o mare mulțime de oameni, care aclamă cu căldură pe solii poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au primit

titlul de doctor honoris causa al Universității din Buenos Aires

Alocuțiunea ministrului culturii 
și educației, Jorge TaianaDomnule președinte al Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și doamnă Elena Ceaușescu,Domnule rșetor,Domnilor subsecretari de stat,Domnilor generali, reprezentanți ai comandanților armatelor.Domnilor academicieni,Doamnelor și domnilor.Este un excepțional prilej- pentru Ministerul Culturii și Educației să găzduiască solemnitatea decernării titlurilor de doctor honoris causa domnului Nicolae Ceaușescu și doamnei Elena Ceaușescu acordate de Universitatea din Buenos Aires, una dintre cele mai vechi și — aș zice — cele mai importante și mai mari dintre universitățile noastre.Acest act este încă o expresie a dorinței noastre de a stabili contactul cu toate popoarele lumii, cu oricare dintre activitățile lor științifice și culturale, cu diverse ideologii, cu sisteme politice deosebite și care, fără nici o îndoială, luptă pentru ca omul să poată dispune de toate atributele ființei umane : acces la toate izvoarele cunoașterii și o mai bună înțelegere între bărbații și femeile lumii, în cadrul unui climat de pace și libertate.într-o lume miniaturizată prin progresul realizat, considerăm indispensabile aceste schimburi de tip științific și sintem, de asemenea, fericiți că din această delegație face parte o femeie atît de distinsă în domeniul cercetării științifice, deoarece credem că unul dintre cei mai mari pași făcuți înainte, în ultimele decenii ale acestui secol, constă în participarea activă a femeii la viața planetei. Acest fapt a dublat potențialul umanității, aducînd noi elemente pentru a putea învinge ignoranța și

Alocuțiunea rectorului 
Universității din Buenos Aires,

Ernesto F. VillanuevaDomnule președinte al Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și doamnă Elena Ceaușescu,Domnule ministru,Domnilor subsecretari de stat,Domnilor generali, reprezentanți ai comandanților armatelor,Domnilor academicieni,Doamnelor și domnilor,Prezența in țara noastră a domnului președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. se produce intr-un moment deosebit in istoria politică a Argentinei și Americii Latine.După mulți ani de luptă neîncetată și totdeauna dirijată spre obținerea unei efective emancipări politice, economice, sociale și culturale, poporul i-a adus in fruntea statului pe conducătorul său din toate timpurile — generalul Juan Domingo Peron.La rândul său, nobilul popor român, legat de noi prin tradițiile culturale. înrudite prin comuna ascendență latină, muncește pentru consolidarea unei eliberări care a cerut atîtea sacrificii în asprii ani ai războiului patriotic de rezistență în fața invadatorului și ai luptei revoluționare a muncitorilor.în această luptă, dusă fără abatere, poporul român a găsit in domnul președinte Ceaușescu pe îndrumătorul și conducătorul său.Pentru aceste motive, Universitatea din Buenos Aires, care iși propune să restituie poporului ce o susține prin munca sa roadele unui invățămint legat într-adevăr de aspirațiile și obiectivele naționale, vă conferă titlul de doctor honoris causa.Obiceiul de a acorda astfel de distincții, care, în general, izvorăște din exigențe formale și protocolare, nu are nici o contingență cu hotărîrea noastră. Dimpotrivă, considerăm că, 

mizeria care există încă în această lume, aparent atit de înaintatăNu este suficient că computerele și cibernetica sînt deja încorporate în procesul educativ și în ceh al sistemelor științifice. Ne așteaptă încă opt sute de milioane de analfabeți din întreaga lume.Dar numai educația, resursele sau metodele educative nu sînt capabile să rezolve această panoramă îngrozitoare. Opt sute de milioane de analfabeți constituie mai mult de 30 la sută din populația adultă a globului, iar perspectivele pentru următorii 25 de ani nu arătă altceva decît că proporția va scădea la 29 la sută, aproximativ. Există deci încă opt sute de milioane de oameni incapabili să citească, să scrie și să comunice ; situație care arată că educația prin ea însăși nu poate să rezolve această problemă. Este necesară convingerea că cea mai rentabilă investiție economică este educația și că mai presus de activitățile științifice, compartimentate și superspecializate, există politica, care este știința — am șpune — știința omului, care într-o activitate interdisciplinară va permite înfruntarea acestor probleme, astfel îneît omul să poată folosi totul, să beneficieze de tot ceea ce ne oferă scurta noastră existență.Iluștri oaspeți, vă dorim tot ce este mai bun pentru această scurtă ședere în țara noastră, care, la fel ca atitea altele, încearcă profunde transformări, avînd un tineret dornic de schimbări ’care, din fericire, este prezent în fiecare zi, atrăgîndu-ne atenția și căutînd să îndrepte țara pe calea unui mare proces de schimbări.încheind, v-aș ruga să salutăm pe distinșii noștri oaspeți din această seară prin aplauzele noastre puternice. (Aplauze).

mai presus de înalta funcție de președinte al țării dumneavoastră, condiția de a fi unul dintre liderii revoluționari ai lumii în curs de dezvoltare. care caută să-și unească eforturile pentru a-și asigura libertatea, reprezintă un merit de necontestat pentru profesorii și studenții din Buenos Aires.în octombrie 1952, generalul Peron spunea : „Cînd vedem că politica internațională a statelor este un mijloc pentru a pregăti războiul, atunci acest lucru constituie o dpvadă a faptului că politica internațională se află în miinile unor oameni de rea- voință. Cind politica internă a țărilor, în loc de a sluji fericirii poporului și măreției națiunii, este pusă în serviciul unei clase conducătoare, pe calea exploatării poporului, a condiției sale mizere și a nefericirii sale, atunci politica internă se află în miinile unor răuvoitori. Cînd știința se concentrează in direcția unei descoperiri îndreptate spre exterminarea omenirii și nu spre fericirea și măreția sa, atunci și știința se află în miinile unor răuvoitori. Ceea ce noi dorim pentru Argentina nouă este ca știința și cultura să fie ale poporului și ca poporul să fie alcătuit din oameni care să-i iubească pe oameni și care să nu pregătească dis- " trugerea și lîefericirea sa“.Credem că este greu de a sintetiza într-o manieră mai concisă conceptul justițialiSt al libertății umane ș'" sociale și asemenea premise, traduse consecvent în viață de președintele și liderul argentinenilor, generalul Peron, ne-au jalonat făgașul pe care să meargă universitatea noastră.Conducerea universității, care, în- cepind din mai 1973, luptă pentru a schimba structurile edificate vreme îndelungată de oligarhiile științifice puse în slujba colonizării culturale, își propune ca obiective fundamentale :— democratizarea învățămîntului, 

începînd de la admitere și pînă la terminarea studiilor, acordînd o a- tenție deosebită păturilor largi ale studenților proveniți din rîndurile oamenilor muncii ;— integrarea strânsă a universității cu viața întregii națiuni ;— înlăturarea dependenței economice și culturale ;— punerea cercetării științifice In slujba intereselor poporului.Tocmai în popor rezidă forțele culturale cele mai profunde ale unei națiuni, iar luptele de eliberare au permis descătușarea capacității creatoare a unei lumi în curs de dezvoltare, care pînă acum nu prea mulți ani se afla sub jugul imperialismului.Cîn< după cinci secole de dominație turcă a avut loc războiul pentru independența României in 1877, patriotul Alexandru Ioan Cuza constituia un simbol al tuturor românilor care luptau pentru eliberarea națională, iar din geniul maselor s-au plămădit cintecele compozitorului revoluționar Alexandru Flechtenma- cher, care preamăreau marea Revoluție populară din 1848. Remarcabile sînt cuvintele istoricului și conducătorului revoluționar român de la 1848 care comparau ținuturile românești cu o fortăreață ale cărei turnuri, formate din piscurile Carpaților, sînt înconjurate de coline in chip de contraforturi ce coboară în trepte succesive spre cimpiile care se pierd în zare.Și această fortăreață, a cărei tărie rezidă nu în formele de relief, ci în dragostea nesecată de libertate a poporului român. își menține vigoarea sa de-a lungul a 2 000 de ani de istorie.Domnule președinte Nicolae Ceaușescu și doctor Elena Ceaușescu, în care recunoaștem virtuțile femeii ce se consacră 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 în măsură să vă confere titlul de doctor honoris causa.O facem în numele unei comunități universitare care împărtășește luptele și eforturile dumneavoastră pentru progresul și libertatea claselor oprimate și, totodată, împărtășind pe deplin orientările trasate de președintele Peron : „Cînd cultura și știința, instrumente minunate ale umanității, sînt puse în slujba binelui, cînd se află în mina unor oameni buni și înțelepți, atunci putem să spunem că știința și cultura sint elemente pozitive și nil negative ale umanității. Iar acest lucru nu va fi posibil și nici realizabil decît atunci cînd știința și cultura se află în miinile poporului și numai ale poporului. Din aceste rațiuni, noi, în cadrul planurilor guvernului nostru, luptăm pentru o știință și o cultură populară".

CUVÎNTUL președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule ministru.Domnule rector,Domnilor subsecretari de stat,Domnilor generali, reprezentanți ai comandanților armatelor,Domnilor academicieni,Doamnelor și domnilor.Aș dori să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor profesorilor și studenților din universitatea dumneavoastră și din Argentina un salut călduros al profesorilor și studenților din Republica Socialistă România.Vă mulțumesc, de asemenea, atit în numele meu, cit și al tovarășei mele, pentru cinstea pe care ne-ați făcut-o astăzi, înminîndu-ne titlurile de doctor honoris causa al marii U- niversități din Buenos Aires. Apreciez aceasta ca o cinstire, desigur, a activității noastre în slujba poporului român pe calea dezvoltării sale economico-sociale, dar, totodată, ca o cinstire a științei și culturii românești. Considerăm, de asemenea, a- ceasta ca o manifestare a prieteniei dintre oamenii de știință români și argentineni, dintre poporul român și poporul argentinean.Intr-adevăr, știința joacă un rol tot mai important în dezvoltarea societății omenești. Progresul econo- mico-social al fiecărei națiuni este nemijlocit legat de folosirea în toate domeniile de activitate a cuceririlor științei și culturii naționale și universale. De altfel, dintotdeauna, oamenii de știință s-au înțeles, și-au unit eforturile și au avut un rol de seamă în progresul general al omenirii. Fără indoială că întotdeauna transformările revoluționare au fost
Cuvîntul tovarășei 
Elena CeaușescuDomnule ministru.Domnule rector,Doamnelor și domnilor,Nu aș putea să plec de aici fără să mulțumesc pentru înalta .distincție care mi-a fost acordată si să vă asigur pe dumneavoastră și pe toți 

rodul luptei maselor populare, dar întotdeauna oamenii de știință, știința și cultura au jucat un rol important în luminarea și îndrumarea maselor populare. Cu atît mai mult, in. condițiile de astăzi, ale uriașei revoluții tehnico-științifice, cînd o- mul stăpînește tot mai mult natura, cînd a realizat descoperiri uriașe, punîndu-Ie in slujba umanității, știința și cultura sint chemate să joace un rol tot mai important in progresul general al omenirii, știința și cultura sint chemate să lumineze calea luptei de eliberare națională și socială, sint chemate să ajute la crearea condițiilor pentru ca popoarele să ducă o viață demnă, liberă, de bunăstare șl fericire.Intre oamenii de știință români și argentineni există vechi legături, încă în 1886, doctorul Iuliu Popper a făcut explorări geografice și prospecțiuni miniere în Țara de Foc. Rezultatele acestor cercetări au fost publicate atit Ia Buenos Aires, cit și la București. Cu prilejul morții sale, presa argentineană scria : „Țara noastră — Argentina — pe care o iubea ca pe o a doua sa patrie, pierde în el un bun luptător". Emil Racoviță 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 argentineni și-au unit eforturile în interesul științei, pentru a pune cuceririle științei în serviciul popoarelor lor. Cu atît mai mult astăzi, cînd popoarele noastre sînt preocupate de a-și asigura o dezvoltare economică și socială independentă, este necesară o mai bu- 

ceilalti profesori ai universității că mă voi strădui să fac ca să se dezvolte și mai mult relațiile de colaborare, de schimburi între oamenii de ■știință români și argentineni.Aș dori să vă mulțumesc foarte mult. (Aplauze). 

nă conlucrare între oamenii de știință din cele două țări.De altfel, trebuie să menționez șl în fața dumneavoastră că vizita pe care o facem acum in Argentina, la invitația președintelui Peron, constituie expresia tocmai a bunelor relații dintre popoarele noastre, a relațiilor de prietenie stabilite între mine însumi și președintele țării dumneavoastră, generalul Peron.Am avut deja, și Ieri și astăzi, convorbiri. Am ajuns la multe înțelegeri cu privire la extinderea colaborării economice, tehnico-științifice, culturale dintre țările noastre. Fără indoială că realizarea acestor înțelegeri creează un cadru minunat pentru conlucrarea dintre popoarele noastre și, prin aceasta, între oamenii de știință din țările noastre. Am avut, desigur, convorbiri și cu privire la problemele internaționale de interes comun și trebuie să declar aici că și asupra acestor probleme am ajuns la multe concluzii comune, la necesitatea întăririi conlucrării și pe plan internațional, in lupta pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru pace și colaborare între popoare.Venim dintr-o țară care, In acesi an, sărbătorește 30 de ani de cînd poporul și-a luat soarta în propriile miini, a lichidat vechea orânduire de asuprire și nedreptate și a făurit prin forțele proprii o orânduire nouă, care asigură tuturor oamenilor din patria mea condiții de viață din ce in ce mai bune — orânduirea Socialistă.Am obținut succese remarcabile In făurirea unei vieți libere, demne pentru poporul nostru. Am dezvoltat puternic industria, care produce, astăzi, de 28 de ori mai mult decit acum 30 de ani.Am dezvoltat agricultura, știința, cultura, am acordat o mare atenție invătămintului, pornind de la faptul că ridicarea nivelului de cultură al întregului popor constituie factorul determinant pentru progresul general al oricărei societăți. Sper că vom dezvolta larg relațiile și veți putea cunoaște nemijlocit din realizările poporului nostru. De aceea, nu doresc să insist mult acum asupra acestor aspecte.Trebuie să vă spun Insă că am putut realiza aceste succese datorită faptului că masele populare, in frun- 
(Continuare în pag. a IV-a)

Constituirea
Camerei de cerneri 
româno-arsentineneLa 6 martie a avut loc. într-un cadru festiv, la Ambasada română din Buenos Aires, constituirea Camerei de comerț româno-argenti- nene.Au fost prezenți Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Vasile Pungan, consilier al președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, precum și membrii Agenției economice a României din Buenos Aires. Din partea argentineană au fost de față președintele Camerei de comerț româno- argentinene, Rafael Trozzo, vicepreședintele Walter Lebach, precum și alți oameni de afaceri argentineni, membri ai acestei Camere de comerț.Cu acest prilej au fost discutate probleme de interes reciproc privind dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale și a cooperării e- conomice și tehnice româno-argenti- nene. manifestîndu-se dorinta-ambe- lor părți de a acționa în acest scop, de a se identifica noi posibilități concrete de cooperare în ramurile industriilor petrolieră, petrochimică, minieră, energetică. în domeniile a- grozootehnic, telecomunicațiilor șl transporturilor maritime.
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IFAPTUL}
(Urmare din paj. a III-a) te cu clasa muncitoare, au avut rolul conducător în societate, că poporul s-a simțit pe deplin slăpin pe destinele sale si a muncit cu întreaga sa capacitate pentru înfăptuirea acestui program de dezvoltare. Putem spune că și realizările României demonstrează incă o dată că atunci cînd un popor devine stăpin pe destinul său poate face intr-adevăr minuni. Desigur, vă rog să nu credeți că totul a mers de la sine. Am a- vut multe greutăți de învins, am pornit de la o situație de țară slab dezvoltată. A trebuit să învingem această situație. Am avut, fără nici o îndoială, și alte greutăți și trebuie să vă spun deschis și dumneavoastră că am făcut și greșeli. Dar am căutat să înlăturăm greșelile, să unim e- forturile întregului popor in făurirea noii orinduiri sociale. Am pornit de la faptul că clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea trebuie să acționeze intr-o strinsă unitate. De la început am considerat că toate categoriile de cetățeni trebuie să participe activ la dezvoltarea întregii societăți. Am considerat că atît bărbații, cit și femeile trebuie să joace un rol activ, cu drepturi deplin egale, în toate domeniile de activitate.Nu aș putea să nu menționez preocuparea pe care am acordat-o tineretului Întotdeauna, atît ridicării nivelului său de cunoștințe, cit și participării sale la Întreaga activitate de construcție a noii orinduiri sociale. Și trebuie să spun că tineretul s-a aflat întotdeauna in primele rinduri și a jucat un rol foarte activ în toate transformările care au avut loc in țara noastră.De asemenea, aș dori să menționez și cu acest prilej faptul că am acționat pentru o participare activă a armatei la întreaga operă de transformări sociale. Am privit și privim armata ca o parte a națiunii, chemată, desigur, să asigure a- părarea independenței și suveranității țării, dar, in același timp, să participe activ și să sprijine toate transformările revoluționare, sociale din tara noastră. Trebuie să vă spun că, în toată această perioadă, armata a jucat, de asemenea, un rol activ in toate aceste transformări, nu numai in pregătirea militară, dar Jiț reatirfaAa dOncretâ a programelor 'in industrie, in agricultură, inclusiv in perioada lichidării neștiinței de carte, cînd ofițerii au mers în sate pentru a ajuta la ridicarea nivelului de cultură al poporului. Tocmai de a- ceea s-a creat această strinsă unitate intre popor și armată, care constituie un tot unitar, ca factor hotă- ritor pentru progresul general al societății.In aceste condiții am acționat noi, in România, in transformarea revoluționară a tării.Știm că astăzi in fața omenirii stau multe probleme. Popoarele de

Convorbirile cu președintele Peron 
și tratativele intre miniștrii români 

și argentineni se desfășoară în bune condiții 
— a declarat președintele Nicolae Ceaușescu 

reprezentanților preseiîn cursul vizitei, reprezentanții presei și televiziunii argentinene din Mar del Plata și Buenos Aires au rugat pe președintele Nicolae Ceaușescu să acorde scurte declarații, subliniind interesul deosebit manifestat de poporul argentinean fată de opiniile șefului statului român.O primă intrebare s-a referit la impresiile despre Institutul național de tehnologie agrozootehnică.„Apreciez — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — că este o activitate științifică interesantă și cu bune rezultate. Urez cercetătorilor succese tot mai mari in realizarea obiectivelor ce și le-au propus în a crea animale mai productive, să contribuie astfel la dezvoltarea economiei naționale".Răspunzînd la o întrebare privind perspectivele dezvoltării unei cooperări nțultilaterale între România și Argentina, președintele Consiliului de Stat a subliniat :„Sigur că posibilitățile de cooperare sint multiple în domeniul minier, in domeniul petrolier, in do
IMPORTANTA EXCEPȚIONALA A VIZITEI PENTRU
ADINCIREA RELAȚIILOR ROMANO ARGENTINENE

REFLECTATĂ LARG ÎN PRESA ȚĂRII GAZDĂ
Toate ziarele din Buenos Aires, 

precum și numeroase cotidiene ce 
apar in principalele orașe ale Ar
gentinei, continuă să acorde 
spații largi vizitei pe care o în
treprind in această țară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Cu titluri mari pe pagina întîi — 
ea „Ceaușescu și Peron" (MAYO- 
RIA), „Un nou dialog între Ceaușescu și Peron" (LA NA- 
CION), „Convorbiri intre Peron și Ceaușescu" (CLARIN) sau „întâlnire între președintele Ceaușescu și dr. Ricardo Balbin" (LA OPI
NION), „Vizita în Argentina a președintelui României" (LA PREN- 
SA) — principalele ziare apărute 
joi la Buenos Aires scot in eviden
ță, prin ample relatări, caracterul 
de lucru al vizitei președintelui 
Ceaușescu, importanța convorbirilor 
cu președintele Juan Domingo Pe
ron, contactele cu alți oameni po
litici argentineni reprezentind dife
rite partide.

Presa argentineană de joi rezervă 
numeroase coloane relatărilor des
pre vizita in orașul Mar del Plata 
și stațiunea agrozootehnică Balcar- 
et, publicind, totodată, extrase din

pe toate continentele sint tot mai hotăriie să pună capăt vechilor stări de lucruri, să devină stăpîne pe bogățiile proprii naționale, sâ le folosească in scopul dezvoltării econo- mieo-socialc proprii.Am vizitat multe țări din America Latină. Am constatat cu multă satisfacție această preocupare și a țărilor Americii Latine, ca și a celor de pe alte continente, de a acționa cu mai multă hotărire pentru Iiohidarea vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste.De altfel, schimbările care au loc în lume, cursul nou in politica internațională de care se vorbește, , cursul spre destindere sînt nemijlocit legate de creșterea conștiinței popoarelor, de ridicarea lor tot mai hotărîtă la lupta pentru o politică nouă, in care fiecare națiune să se poată dezvolta corespunzător năzuințelor sale, fără nici un amestec din afară.România acționează pentru dezvoltarea unei largi colaborări internaționale. Considerăm că țările care trec pe calea dezvoltării ecoaomico- sociale trebuie să-și întărească solidaritatea lor, să acționeze într-o mai strinsă colaborare, atit intre ele, cit și cu țările socialiste, cu toate forțele care se pronunță pentru o nouă politică in lume.Sint multe probleme care preocupă omenirea. Este problema subdezvoltării, problema lichidării acestui decalaj intre țările dezvoltate, bogate, și țările slab dezvoltate, sărace. Este de înțeles că nu se poale asigura o lume mai dreaptă, mai bună, o pace trainică, fără lichidarea acestei stări de lucruri. Aceasta presupune întărirea solidarității popoarelor ți o acțiune mai intensă a oamenilor de știință de pretutindeni pentru a pune cuceririle științei in folosul progresului rapid al întregii omeniri.Aș dori să exprim incă o dată convingerea mea că intre oamenii de știință români și argentineni se vor dezvolta raporturi largi de colaborare, că aceste legături se vor extinde și în domeniul relațiilor dintre tineretul român și tineretul ar- gentinean.Este necesar ca, intr-adevăr, tînăra generație de pretutindeni, din toate țările, să se întîlnească, să se cunoască, să dezbată problemele care preocupă astazi omenirea, pentru că tocmai tinăra generație va avea mîine menirea să înfăptuiască a- ceste minunate deziderate, de a pune cu desăvirșire capăt colonialismului, neocolonialismului, politicii de asuprire de orice feL Iată de ce trebuie să sprijinim și să încurajăm contactele dintre tineretul universitar și muncitoresc, și de orice fel. Trebuie să privim cu încredere tinăra generație. De altfel, și noi am fost tineri. Eu — să vă spun cinstit — și acum mă consider incă tînăr. Caut să înțeleg tineretul și știu ce uriașă forță pentru progresul social

meniul agricol. S-au stabilit o serie de acorduri de principiu, urmind ca. ulterior — și sperăm în cel mai scurt timp — acestea să se finalizeze prin contracte și înțelegeri concrete".„Am căzut de acord — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, refe- rindu-se la o întrebare despre cooperarea cu Institutul național de tehnologie agrozootehnică — să dezvoltăm colaborarea și in domeniul cercetării științifice in agricultură".Solicitat să-și spună părerea despre procesul argentinean de transformări și rolul președintelui Peron, tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat :„M-am întilnit, acum un an, cu generalul Peron. Știu că desfășoară, de mult timp, o activitate pentru dezvoltarea economico-socială a Argentinei. Și, după cite cunosc. Argentina se află in fața unor profunde transformări sociale. Aceste transformări vor ajuta la ridicărea gene

cuvintările rostite de șeful statului 
român in cele două centre vizitate.

Pe de altă parte, cotidianul de 
largă circulație „Mayoria" reia, sub 
titlul „Ceaușescu se pronunță pentru o cooperare armonioasă", pa
saje din cuvintarea rostită de șeful 
statului român la dineul oferit in 
cinstea sa de președintele Juan 
Domingo Peron.

La rîndul său, ziarul „La Opi
nion" scoate in evidență, intr-un 
amplu comentariu, semnificația 
profundă pe care o are dezvoltarea 
relațiilor de colaborare, pe multi
ple planuri, dintre România și Ar
gentina. „în cuvintările sale, în scurtele declarații făcute presei — 
scrie ziarul — domnul Ceaușescu a subliniat că România și Argentina sint dispuse să încheie acorduri privind cooperarea în domeniul petrolului și în alte domenii". Coti
dianul remarcă totodată că, in dis
cuțiile pe care președintele Româ
niei le-a avut cu oameni politici 
argentineni, „a fost evidențiat rolul pe care îl are America Latină în lume, coincidența de păreri că acest continent nu mai poate fi, in continuare, un simplu producător de materii prime". In acest context, 
președintele Ceaușescu a exprimat 

al fiecărei națiuni reprezintă tinăra generație.Sigur, într-o asemenea transformare revoluționară există și păreri diverse, nu atit asupra obiectivelor, cit asupra căilor de a înfăptui aceste transformări. Fină la urmă nu este nimic rău in aceasta. Dumneavoastră știți foarte bine că însăși dezvoltarea științei, a societății omenești este rezultatul confruntării 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 asigurat progresul general al omenirii. Deci, faptul că tineretul e mai nerăbdător este de înțeles, vrea să apuce mai iute ziua in care se va pune capăt orînduirii vechi. Dar trebuie să unim aceste energii, astfel incit elanul tineretului să acționeze in slujba dezvoltării poporului respectiv, a asigurării independenței și suveranității, a dreptății sociale si a bunăstării fiecărui popor. Și eu am încredere deplină că pretutindeni tineretul va acționa în direcția a- ceasta.Iută in ce spirit, doamnelor ți domnilor, gindesc asupra perspectivelor dezvoltării relațiilor dintre țările noastre, între universitățile noastre, între oamenii muncii din țările noastre, intre oamenii de știință și cultură din țările noastre.Cînd vorbesc de aceasta înțeleg și cuprind întotdeauna și femeile. De aceea, nici nu mă mai refer în mod deosebit, dar, fără nici o îndoială, că trebuie să dezvoltăm și pe această cale relațiile dintre popoarele noastre. Să acționăm in așa fel incit popoarele noastre să conlucreze in cit mai bune condiții, in scopul dezvoltării lor economico-so- ciale, făuririi unei societăți care să asigure popoarelor bunăstarea și fericirea, dreptatea socială, să acționăm intr-o strinsă colaborare și pe plan internațional, pentru a ne a- duce contribuția, împreună cu celelalte națiuni, la crearea unei lumi mai bune, mai drepte, la o pace trainică pentru întreaga omenire.Vă mulțumesc incă 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 dintoideauna, pentru dezvoltarea relațiilor dintre popoarele noastre.Aș dori, in încheiere, să vă urez dumneavoastră, tuturor oamenilor de știință și din invățămint succese tot mai mari în activitatea dumneavoastră închinată fericirii și bunăstării poporului argentincan, să urez tineretului universitar, studenților, întregului tineret în general, succese în lupta sa, ca, împreună cu întregul popor argentinean, să contribuie la făurirea unei Argentine noi, libere, independente, în care poporul să aibă asigurat un viitor fericit. (Aplauze îndelungate).

rală a țării la un nivel mai înalt de dezvoltare. Apreciez că eforturile generalului Peron sînt îndreptate tocmai in direcția aceasta, ceea ce corespunde intereselor întregului popor argentinean".Din partea televiziunii nos Aires, șeful statului fost rugat să-și spună părerea despre convorbirile cu președintele Republicii Argentina.
din Bue- român a

„Trebuie să declar — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — că convorbirile cu președintele Peron și tratativele care au loc intre miniștrii români și argentineni se desfășoară în bune condiții. Sint pregătite o serie de acorduri de cooperare economică in cîteva domenii de activitate și sperăm că acestea vor deschide perspective minunate pentru dezvoltarea relațiilor dintre Argentina și România. Doresc încă o dată să urez poporului argentinean prieten succese în dezvoltarea sa economico-socială. in ridicarea bunăstării și fericirii".

„hotărirea României de a fi alături de lupta pe care o duce Argentina pentru a lichida urmările colonialismului și imperialismului" — 
conchide „La Opinion".

Amplele relatări ale vizitei soli
lor poporului român in Argentina 
sint insoțite, in ziarele care au a- 
părut joi la Buenos Aires, de nu
meroase fotografii pe prima pagi
nă, infățișind momente din timpul 
convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu președintele Juan 
Domingo Peron și doamna Maria 
Estela Martinez de Peron, aspecte 
din timpul vizitei la Mar del Plata 
și la Balcarce.

Posturile de radio și televiziune 
din Buenos Aires și Mar del Plata 
au rezervat largi spații de emisie 
evenimentului, prezentind atit as
pecte ale vizitei inalților oaspeți ro
mâni, cit și declarațiile făcute, in 
exclusivitate, radioteleviziunii ar
gentinene de președintele Ceaușescu.

Relatarea vizitei:
Adrian IONESCU 
Romulus CAPLESCU 
Victor STAMATEFoto : Anghel Pasat

SATUL- 
puternic angajat în bătălia 
pentru recolte record in acest an

PRAHOVA

DIN GRĂDINI-CU 
2000 TONE MAI 

MULTE LEGUMELegumicultorii Prahovei lucrează cu hărnicie pentru a pune o temelie puternică producției de legume din acest an. „Aplicînd în practică indicațiile prețioase din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la conferința pe țară, vrem să obținem, în acest an, de pe cele 100 ha de grădină, producții mai mari decit cele din anul trecut" — ne-a declarat tov. Ștefan Pătrașcu, șeful fermei legumicole de la C.A.P. Gherghița. Ara aflat că, în aceste zile, o parte din cei peste 200 de oameni care lucrează în legumicultura fac repicatul răsadurilor de varză timpurie și tomate. De asemenea, in răsadnițe se insămînțează, în continuare, gogoșari și ardei. în cimp se fertilizează intens parcelele de grădină. Fină acum s-au împrăștiat cite 70 tone gunoi de grajd pe aproape 10 ha. Concomitent se pregătesc și cele două hectare de solarii.Și la Tătărani cooperatorii răspund prin fapte chemării Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din agricultură. „Ne străduim să facem lucrări de cea mai bună calitate, ne spune ing. Adriana Mircea. Vrem ca în acest fel să obținem recolte maxime. Am fertilizat 10 ha pentru cartofii timpurii și de îndată ce vremea va permite pornim la plantarea arpagicului. îngrijind bine legumele, vrem să livrăm printre primii, pe piața Ploieștiului, legume timpurii și de calitate superioară". Și la cooperativele agricole din Bu- cov și Berceni am constatat aceeași preocupare de a spori producția legumicolă. de a crește eficiența economică în acest sector. „Lucrările conferinței pe țară au dat un nou impuls pentru obținerea de pe aceleași suprafețe a unor. retejt» <l<i 1%- , gume mult mai bogate, ne-a spus și inginerul Ion Enache, directorul I.L.F. Prahova. Cooperativele agricole și-au prevăzut în plan să obțină, in acest an, o producție de 51 000 tone legume, cu peste 2 000 tone mai mare decit cea din 1973. Modul cum se muncește acum ne dă certitudinea că cifrele din plan vor fi depășite. Ploieștiul și celelalte centre muncitorești ale Prahovei vor fi bine a- provizionate eu legumele necesare".
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

Mărțișor planetar
Lingă străvechea 

floare de smalț au
tohton a omagiului 
adus femeii la fiecare 
unu martie, prindem 
astăzi, după numai o 
săptămînă, ca in fie
care an, un mărțișor 
cu forma și desenul 
planetei. Pentru că 
Ziua internațională a 
femeii ne impune un 
altfel de omagiu — și 
o altfel de meditație 
— decit acelea, numai 
de gingășie și dor, din 
prima zi a primăverii. 
Azi, gestul tandru, 
darul modest sau fas
tuos, sărutul „tradițio
nal" se cer insoțite de 
cufundarea privirii în 
privirea celei omagia
te ți de rostirea so
lemnă a încredințării 
că știm, că înțelegem 
profund ce forță re
prezintă femeia in a- 
cest timp al omenirii 
și că ne străduim, la 
noi acasă, in România 
socialistă, să dăm con
cretizare acestei esen
țiale convingeri, care 
ne definește ca oa
meni, ca societate.

Important, în acest 
moment al evoluției 
noastre sociale, al 
perfecționării demo
crației socialiste și ci
mentării unei etici co
muniste, este faptul 
că știm, și înțelegem — 
in calitate de membri 
ai unei societăți cu 
adevărat moderne — 
cit datorăm tovară
șei de muncă și via
ță. S-a scris insistent 
in ziarul nostru : „Jumătatea bărbatului" — 
femeia mamă, soție, 
soră sau fiică — reprezintă mai mult de jumătate din populația țării. Iar acest 
adevăr statistic fără 
drept la apel așază 
trainic peste imaginea 
„femeii-etern-auxiliar-

al-bărbatului“ pe aceea 
a femeii egale in drep
turi și îndatoriri, crea
toare neobosită de bu
nuri materiale și spi
rituale, imaginea fe
meii stăpînind tehnica 
cea mai complicată, a 
femeii savant sau po
et, gindltor sau con
ducător de unități 
productive ori sociale, 
a femeii comuniste.

Și este bine să ne 
amintim, in acest ceas 
al meditației sărbăto
rești asupra condiției 
femeii, că imaginea 
evocată mai sus a pu
tut să devină realita-

DE
8 MARTIE

te numai și numai da
torită politicii Parti
dului Comunist Ro
mân, spiritului său, 
consecvent revoluțio
nar și față de acest 
domeniu, forței sale 
de a spulbera, prin 
măsuri înțelepte, prin 
tenacitatea practicii 
de zi cu zi, inerții ce 
păreau, cu trei dece
nii in urmă, inveșni- 
cite. Intre imaginea 
femeii umile și con
damnate la ignoranță 
din România de la 
sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial, 
și chipul femeii de as
tăzi — privind drept 
în față, cu demnitate, 
cu deplină participare, 
destinul său, al copiilor 
săi, al patriei — se 
află distanța unei în
tregi etape istorice, iar 
conștiința acestui ade
văr constituie elemen
tul fundamental care

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL ZILEI DE 8 MARTIEîn cinstea zilei de 8 Martie — Ziua internațională a femeii — la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România a fost deschisă, joi, expoziția cu tema „Femeia în filatelie".Exponatele — timbre, efecte poștale. fotografii — înfățișează participarea femeii la congrese și reuniuni internaționale, prezența ei activă la viața economică și so- cial-politică a României socialiste. Alte materiale redau frumusețea portului popular feminin din țara noastră.Participanții la vernisajul expoziției au audiat conferința prezentată de judecătorul Georgia Mira Dobran, care a vorbit despre „Prezența femeii în tematica filateliei românești". în continuare a avut loc un frumos program artistic prezentat de pionieri și elevi.
★în județele Alba, Argeș, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Olt și Vîlcea au fost organizate adunări festive, acțiuni cultural-educative,

OLT
NICI 0 PALMĂ 

DE PĂMlNT NU VA 
RĂMlNE NECULTIVATĂLucrătorii din agricultura județului Olt — mecanizatori, cooperatori și specialiști — participă in aceste zile în mare număr la ample acțiuni privind folosirea rațională a pămlntu- lui, Ei dau astfel glas angajamentului asumat, ca răspuns la chemarea Conferinței pe tară a cadrelor de conducere din agricultură de a nu lăsa necultivată nici o palmă de pă- mînt. în aceste zile se acționează . cu hotărire pentru redarea in circuitul agricol a noi suprafețe de teren, pentru folosirea eficientă a fondului funciar. „După ce m-am întors de la conferință — ne spune ing. Tudor Dănacu, președintele cooperativei a- gricole din Cezieni — am adunat obștea satului, ne-am sfătuit și am întocmit un program de muncă. Am și depistat și arat toate drumurile de pe cîmpuri care nu erau de folos. Am recuperat astfel circa 12 ha de teren. Apoi, pe 25 ha, unde există o mlaștină, am început plantarea acesteia cu răchită pe care o vom folosi la împletituri. De asemenea, într-o plantație tânără de pomi am plantat Căpșuni, Urmează ca și in plantația tânără de viță de vie, pe 50 ha, să cultivăm cartofi timpurii, iar pe alte 50 ha — sfeclă furajeră".Ar mai fi de notat participarea a sute de cooperatori la executarea u- nui baraj pentru formarea unui Iac de acumulare, a cărui apă va fi folosită pentru irigarea legumelor și a plantelor furajere." Aceeași mobilizare de forțe ara întâlnit și la Potcoava. “ Pesta 200 de ’ cooperatori lucrează pentru a reda în circuitul agricol o suprafață de 40 ha teren. Pe 7 ha degradate, supuse eroziunii, se plantează puieți de salcîm.Asemenea lucrări, avînd ca scop buna gospodărire ,a pămîntului, la care partieipă mii ■ de cooperatori, se fac în fiecare unitate agricolă din județul Olt.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

dă profundă frumusețe 
și nobilă forță chipu
lui spiritual al femeii 
cetățean al României 
socialiste.

Este valoarea spiri
tuală și de acțiune prin 
care țara noastră parti
cipă — cu unanim re
cunoscute succese — la 
puternica mișcare a fe
meilor pe plan interna
țional, mișcare ale că
rei dimensiuni sint jus
tificate de adevărul 
fără drept de apel po
trivit căruia in lumea 
contemporană „jumătatea bărbatului" înseamnă mai mult de jumătate din populația planetei. Mesageră 
a gîndurilor și aspira
țiilor poporului nostru 
în rîndul femeilor 
luptătoare pentru pa
ce, libertate și pro
gres din întreaga lu
me, combatantă ne
obosită și înțeleaptă 
a acestei lupte, to
varășa noastră de 
muncă și viață, femeia 
cetățean a României 
socialiste, își merită 
pe deplin locul de 
cinste ocupat in socie
tate, în conștiința po
porului, în gindurile și 
sentimentele noastre 
de dragoste și prețuire, 
contopite, in această zi, 
intr-un mărțișor sim
bolic avînd forma și 
desenul planetei.

Un mărțișor cu atît 
mai cuvenit cu cit și 
in limba română, ca in 
atitea alte limbi cu
vintele care numesc 
cele mai nobile as
pirații ale omenirii 
— patrie și libertate, 
prietenie și înțelep
ciune, dragoste și pa
ce, fecunditate și bu
năstare, muncă și iz- 
bindă — sint de ge
nul feminin.

Petre DRAGU

expuneri și dezbateri, acțiuni gos- podărești-edilitare.La Aiud, Cimpulung-Muscel, Curtea de Argeș, Costești, Tg. Mureș, Slatina, la fabricile „Someșul" și „Flacăra" din Cluj, la exploatările miniere Aninoasa și Vulcan, la casele de cultură din Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni etc. au avut loc simpozioane, dezbateri, mese rotunde și expuneri despre semnificația evenimentului și contribuția femeilor la edificarea României socialiste. La Rimnicu- Vîlcea, Ocnele Mari, Govora, Călimănești, Olănești, Drăgdșani, Horezu și Cluj au fost deschise expoziții sub genericul „Chipul femeii în literatură" sau „Omagiu femeii", iar la cluburile muncitorești și cluburile „Femina" expoziții de artizanat.în numeroase întreprinderi, instituții și școli din județe au avut loc, de asemenea, adunări prilejuite de înmînarea unor diplome și scrisori de felicitare femeilor fruntașe în producție și activitatea obștească. (Agerpres)

COVASNA

PE 4 000 HECTARE — 
CÎTE 30 000 KG 

CARTOFILucrările recentei Conferințe pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste au fost urmărite cu atenție de toți lucrătorii ogoarelor județului Covasna. în acest an, la cultura cartofului, cultură cu pondere în agricultura județului, va trebui să se realizeze o producție de 30 000 kg la hectar, pe o suprafață de 4 000 de hectare, adică pe mai mult de 30 la sută din suprafața totală cultivată cu cartofi. Este o sarcină mobilizatoare, dar pe deplin realizabilă. „Nouă, inginerilor agronomi, ne revine sarcina să găsim și să aplicăm procedeele agrotehnice cele mai adecvate condițiilor specifice din fiecare cooperativă, să organizăm în așa fel munca incit toate lucrările să fie executate la timp și de calitate corespunzătoare — ne declara in- ginerul-șef al C.A.P. Tirgu-Se- cuiesc, tov. Szârvadi Jozsef. Cooperativa noastră și-a luat angajamentul să realizeze in acest an, pe 150 ha din cele 340 cultivate cu cartofi, o producție medie de 30 000 kg la hectar. Pentru realizarea acesteia. încă din toamnă am luat o serie de măsuri : am ales terenurile cele mai potrivite acestei culturi, le-am arat. Am aplicat pe 40 de ha cite 30 tone Îngrășăminte naturale, iar acum continuăm fertilizarea. Sint sigur că vom obține producțiile prevăzute".Am âflat că, bazindu-se pe rezultatele bune obținute în anul trecut în organizarea muncii în acord glo- bal. se va exținde această formă de retribuire pe toate cele 340 ha cultivate cu cartofi. Pe 120 hectare vor fi încheiate angajamente cu cooperatorii, iar restul de 220 ha vor fi lucrate de mecanizatorii de la S.M.A. Tirgu-Secuiesc. Pe cele 220 ha, toate lucrările, începind cu plantarea și terminind cu recoltarea, vor fi executate mecanizat. Conducerea S.M.A. a repartizat pe aceste terenuri pe cei mai pricepuți mecanizatori. A- ceastă formă de organizare va asigura aplicarea întocmai a tehnologiilor prescrise, ceea ce va influența pozitiv producția obținută.Asemenea măsuri au fost luate și în alte cooperative agricole din județul Covasna.
Tiimorl GEZA
corespondentul „Scînteii"

Femeilor 

țarii, 

de ziua lor
(Urmare din pag. I)luate in ultimii ani pentru întărirea familiei și stimularea natalității ; fondurile alocate familiilor cu mulți copii, de exemplu, se ridică, în actualul cincinal, la circa 200 de milioane lei ; s-a majorat la 16 ani vîrsta pînă la care copiii primesc a- locație de stat. incluzindu-se in categoriile celor ce beneficiază de acest drept și familiile țăranilor cooperatori, în sprijinul femeii mame funcționează azi 11 500 instituții preșcolare, precum și un număr crescînd de școli cu semiinternate. în perioada 1976—1980 se vor realiza din fondurile statului incă 100 000 locuri in creșe și 120 000 locuri în grădinițe. Vom ajunge în final să cuprindem în asemenea unități toți copiii între 3—6 ani. Totodată sînt în curs de aplicare ample măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru a femeilor, de acordare a a- sistenței medicale, pentru reducerea eforturilor in activitatea casnică etc.Bucuriile și împlinirile noastre se întâlnesc in această zi de sărbătoare cu bucuriile și speranțele femeilor de pretutindeni. Este binecunoscut că astăzi, mai mult ca ori- cînd, cîștigarea și consolidarea egalității în drepturi, realizarea aspirațiilor vitale ale femeilor sînt strins legate de independența națională a popoarelor și de apărarea păcii, de dezvoltarea democrației și de progresul social. Milioanele de femei preocupate în mod vital de înlăturarea războaielor, a vărsărilor de singe, cărora fiii lor trebuie să le mai dea tribut, reprezintă astăzi o puternică forță socială, cu un rol tot mai important in viața lumii contemporane. Iată de ce și organizația noastră de femei pornește de la convingerea că prin cunoașterea reciprocă, prin schimbul de păreri și de experiență asupra problemelor legate de condiția femeii in lumea contemporană, prin exprimarea clară a opțiunilor noastre pentru pace își poate aduce o contribuție. activă și eficientă la instaurarea climatului de liniște și cooperare,. climat de care omenirea are atita nevoie.Iată de ce aniversarea zilei' de 8 Martie este cu mult mai mult decit o simplă sărbătoare și omagiere a femeilor. Este recunoașterea publică a valorii lor reale, a rolului din ce în ce mai pregnant in viața lumii contemporane, ca una din puternicele forțe' sociale ale progresului, este o zi de luptă și solidaritate în care gindurile și sentimentele noastre, ale femeilor din România, se Îndreaptă către milioanele de femei din lumea întreagă, transmițindu-le un mesaj călduros de prietenie, de urări de not succese in lupta pentru progres și o viață mai bună, pentru pace, securitate și înțelegere între popoare.

iDIVERS 
i—:— 
| Absență
l motivatăPrima oră de curs la școala din satul Botești a debutat cu o surprinzătoare absență : pionierul Constantin Vataman. Surprinzătoare, pentru că, deși locuiește, cu familia sa, in stația C.F.R. Lucăcești, la trei kilometri de școală, el nu întârziase niciodată. Deunăzi, mer- gind, ca de obicei, pe poteca de lingă linia ferată, a văzut o șină ruptă. Fără să stea pe gîn- duri, el s-a întors din drum șl a dat fuga de l-a anunțat pe acarul Dumitru Paicu. Exact la timp, pentru ca trenul de marfă 53456 să nu deraieze. Și încă un amănunt : echipa de intervenției care a reparat cu maximă operativitate linia defectă, a condusă de tatăl său. fost
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Seară, ploaie, mizgă. O mașină 
a derapat șt s-a răsturnat in 
șanț, in apropierea sediului 
I.A.S. Strunga, județul Iași. A- 
flindu-se prin apropiere, electri
cianul Anton Lucăcel a ' _ ‘ 
după un tractor pentru a ajuta 
la ridicarea mașinii din 
la scoaterea oamenilor 
ea — din fericire, neaccidentați. 
Dar, in timp ce dirija tractorul 
spre a ridica mașina răsturnată, 
o altă mașină, venind cu viteză 
mare în curbă, l-a lovit pe 
A.L., care a fost internat in 
stare gravă la spitalul de neuro
chirurgie din lași. Fiind nevoie 
de o masivă transfuzie de sin
ge, 30 de colegi ai săi de la 
I.A.S. Strunga au mers imediat 
la Iași, de unde n-au mai vrut să 
plece pină n-au primit asigu
rări că va fi salvat : „Era ne
drept să fie altfel, că doar și 
el sărise să-i salveze pe alții"...

alergat

șanț și 
de sub

S-a întâmplat 
la LuncaTrei — și toți trei din comuna Lunca-Teleorman (Țincu Ilie, Tincu Anghel și Nețoi Costică) — au tăbărît, in ajunul Anului nou, asupra tânărului M.M. din Sagarcea Vale, bătindu-1 fără nici un motiv. încă de atunci, tânărul a fost internat la Spitalul central din București. De atunci și pină azi, medicii s-au străduit să-l redea din nou vieții, familiei. N-a fost însă deloc ușor. în schimb, nu va fi prea greu ca instanța șă le aplice bătăușilor un „tratament" adecvat.
După faptă 
și răsplatăDeși sătenii din Cornele 
(Dolj) știau că Marin Bișcu fu
sese de patru ori clientul peni
tenciarelor pentru înșelăciune, 
fals și delapidare, conducerea 
C.A.P. i-a dat totuși ' pe mină 
organizarea unui atelier de bo- 
binaj. Și dacă-i vorba de „or
ganizare", apoi lasă-l pe Marin. 
Imediat a dat sfoară-n județ 
cum că angajează tinere să
tence pentru calificarea la locul 
de muncă. La înscriere insă, 
fiecare candidată trebuia să 
achite, pe loc, intre 500 și 1 000 
lei, bani necesari, chipurile, pen
tru procurarea de unelte și ma
teriale pentru calificare. Pină 
la urmă, nici... urmă de ate
lier. In schimb, pe listă figurau 
69 de ' ' -----
Acum va 
dlnd“ la

candidate plătitoare, 
plăti și M.B.. „candi- 

o nouă condamnare.

De la
tinerețe 
pentru 
bătrînețeîn comuna Bicazul Ardelean, județul Neamț, trăiesc 12 bă- trine între 80 și 101 ani. rămase, datorită unor împrejurări nedorite, singure pe lume. Iată de ce elevii clasei a Vl-a B de la școala din localitate s-au gindit să le ajute. Organizați în echipe — cite una pentru fiecare zi a săptămînii — elevii vizitează bătrînele, le aduc apă, le taie lemne, fac focul, deretică prin odăi și le gătesc și mîncare. Totodată, prezența elevilor in casele bătrinelor Ie alungă singurătatea, le aduc crimpeie de bucurie și lumină de la tinerețe pentru bătrînețe.
Paznicul 
sub pază

Paznicul cooperativei de con
sum din Lețcani-Iași, Irimiță 

văzînd că tot satut 
și e întuneric beznă, se 
tiptil în casa luliei An- 
Și tot tiptil a ieșit de 
un sac plin de haine, 

' t mai

Nicolae, 
doarme 
strecură 
dreescu. 
aici cu r________ ________ t
lenjerie și tot ce-a găsit mai 
la îndemlnă. Drumul lung, sacul 
greu, I.N. a început să gifiie, 
sub povară. De cum îl zăriră, 
Ilie Gheorghe și C. Manole, de 
la paza obștească, au sărit să-l 
ajute. Și l-au „ajutat" și la mi
liție, și în fața instanței, după 
care fostul paznic a plecat, pen
tru un an, sub pază.

Rubrica redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIStimați tovarăși Ceaușescu și Maurer,Vă mulțumesc sincer pentru caldele felicitări și urări adresate în legătură cu cea de-a 70-a aniversare a zilei mele de naștere.Vă doresc multă sănătate și succese în activitatea dumneavoastră de răspundere pe linie de partid și de stat, spre binele poporului român, !n interesul dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre țările noastre,

A. KOSÎGHîN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIȚin să exprim Excelenței Voastre viile mele mulțumiri pentru amabilele felicitări adresate cu prilejul realegerii mele.La rîndul meu, vă adresez cele mai sincere urări de fericire personală, iar națiunii dumneavoastră, urări de prosperitate și bunăstare.
URHO KEKKONEN

Președintele Republicii Finlanda

Plenara Consiliului pentru coordonarea și îndrumarea 
activității de aprovizionare și prestare de servicii către populațieJoi a avut loc în Capitală plenara Consiliului pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și.n-estare de servicii către populație, în drul căreia s-a dezbătut și adoptat programul de măsuri privind dezvoltarea și diversificarea producției bunurilor de larg consum și a prestărilor de servicii destinate ușurării muncii femeilor în gospodărie.Au participat reprezentanți ai Consiliului centra! de control muncitoresc al activității economice și sociale, ai unor ministere și organizații economice, ai Uniunii Generale a Sindicatelor, ai Consiliului Național al Femeilor, gospodine din Capitală și din unele județe.în materialele prezentate a fost e- vidențiat, printre altele, faptul că în ultimii ani s-au obținut realizări menite să ducă la ușurarea muncii femeilor in gospodărie.Subliniind realizările de pină acum, participanții la dezbateri au criticat unele lipsuri în activitatea ministerelor și organizațiilor economice care concură la realizarea bunurilor de larg consum, arătînd că acestea trebuie să-și intensifice eforturile pentru diversificarea și îmbunătățirea calității produselor.Programul de măsuri adoptat prevede, printre altele, asigurarea unor cantități sporite de preparate și se- mipreparate culinare, asimilarea, în cursul acestui an, a unui număr de

PROGRAMUL I

18,00—17.00 Teleșcoală. a 16,00 Ma
tematică (consultații pentru 
elevii clasei a VIII-a). Re
zolvarea grafică a sisteme
lor de ecuații de gradul I 
(II). Prezintă prof. Constan
tin Cărbunarii. • 16,15 Biolo
gie (anul Iii). Fiziologia di
gestiei (Televiziune școlară 
dirijată). « 16.35 Literatură
română : Ion Creangă — vi
ziunea asupra satului șl ca
racteristicile evocării. Pre
zintă Constantin Otobâcu.

17.30 Emisiune în limba germană. 
10,10 Tragerea Loto.
19.20 1CO1 de seri : Prietenii lui 

Bunny Bugs.
10.30 Telejurnal.
20,00 Ghiocei pentru mama. Astăzi, 

coDfil vor oferi mamelor, 
alături de ghioceii primă
verii, cele mai frumoase gin- 
duri și sentimente înmănun
cheate lntr-un program de 
versuri, clntece și dansuri.

201.20 Cinci femei obișnuite. Repor
tai de Ion Dumltrașcu.

20,40 Film artistic. In ciclul ,.Des
tinul unei femei" — ,,Cântă
reața". Premieră pe țară. O 
producție a televiziunii ita
liene. Cu : Anna Magnani, 
Rosita Pisano, Massimo Ra
nieri. Regia Alfredo Gian
netti.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Film pentru copii : „Ora 

elefanților albaștri". Produc
ție a studiourilor cinemato
grafice cehoslovace. Premieră 
T.V.

18.45 Desene animate.
18,55 Formații bucureștene. Ciută 

soliștii Casei de cultură a 
sectorului 5 din Capitală.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri-
10.30 Telejurnal.
20,00 O viață pentru o idee: Ște

fan Procoplu. Participă acad. 
Crlstofor Slmionescu.

20.30 Pagini muzicale de mare 
popularitate din literatura 
clavecinului. în program : 
Preludii și Fugi de J.S. Bach, 
Sonate de Alessandro Scar
latti. Interpretează Alexan
drina Zorleanu.

21.00 Bucureștlul azi.
21.15 Portativ ’74
21.45 Teatru scurt. Ciclul „Micile 

tragedii" de A. S. Pitșkln. 
„Oaspetele de piatră". în 
distribuție : Costel Constan
tin. Mlhal Fotino, Adela Măr- 
culescu, MelaniA Ctrje. Ște
fan Taps'ogă. Eorin Gheor
ghiu. Constantin Diplan, 
George Ulmeni, Marin Ne
grea. Autorul cîntecelor : 
Aurel Glroveanu.

cinema
• Proprietarii : SCALA — 0.30;
11,45: 14: 16.30: 18.45: 21. CENTRAL
— 9,15: 1.1,30; 13,45; 16: 18.15; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20.30.
• Călărețul fără cap : FESTIVAL
— 9: 11,15; 13.30: 1.6: 18.30: 21.
• Cintecul Norvegiei s LUCEAFĂ
RUL — 0; 12,30: 16: 19,30, CA
PITOL — 0.15: 12.30; 16,15: 18.30. 
n Trenul spre stația ,.Cerul": LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 
20,45.

Fantastica aventură a iul 
„Neptun": BUCUREȘTI — 8.45:
11, 13.15: 16; 18,30: 21, FAVOR’T
— 9.15: 11,30: 13,45: 16: 1«,15: 20.30,

Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 11.15.
• Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : DOINA — 12,30; 
14,30; 16,45.
• Antoniu și Cleopatra : DOINA
— 19.15. 

peste 230 de articole destinate preparării și conservării alimentelor. întreținerii și curățirii locuințelor, îmbunătățirii confortului casnic etc. O serie de măsuri vizează extinderea rețelei de magazine alimentare cu autoservire, case de comenzi, puncte de prelucrare a comenzilor în întreprinderi. a unităților și secțiilor pensiune pentru adulți și copii, bufetelor, bucătăriilor de bloc, precum și a unităților de prestări de servicii la domiciliu.A fost analizat, apoi, modul cum s-a desfășurat aprovizionarea populației in primele luni ale acestui an : s-a apreciat că în această perioadă s-a asigurat o bună aprovizionare a populației, potrivit programului pentru toamnă-iarnă, stabilit în Consiliul aprovizionării și aprobat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în continuare sint condiții bune pentru asigurarea aprovizionării populației cu produse agroalimentare și industriale.în încheiere a luat cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestare de servicii către populație. (Agerpres)
• Cidul : PATRIA — 9; 12,43;
16,30; 20,15.
• Nu trișa, dragă : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, MOȘILOR — 9; 11,13; 
13.30; 15.45; 18: 20,15.
• Chemarea străbunilor : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 16; 19,15;
20.30, GLORIA — 8,45: 11,15; 13,30;
15,45; 18,15: 20.30, AURORA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : COTRO- 
CENI — 14; 16: 18; 20.
• Judo : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.15; 20,30.
M întoarcerea lui Magellan : VOL
GA — 9; 11,ÎS; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
f, Andy Hardy iubește — 14,30, 
Lungul drum spre casă — 16,30; 
Femeia in lună — 18.45: Hellza- 
poppln — 20,43 : CINEMATECA
(sala Union).
• Aurul negru din Oklahoma :
MELODIA — 9: 11,15: 13.30: 16:
18.30; 20,45, BUZEȘTI — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11.15; 13.30: 16: 18,15: 20.30.
• Veronica se tntoarce : CRIN- 
G.ASI — 16; 18.
• Omul cu creierul transplantat :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20.30.
• Cojocelul fermecat : MUNCA — 
16.
• Săptămîna nebunilor : MUNCA
— 18: 20.
• Joe Kidd : DACIA — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA 
15,30; 18: 20,15.
• Trecătoarele iubiri ; ARTA — 
15,S0: 18; 20.1-5.
• Misterioasa prăbușire : DRU
MUL SĂRII - 15,30; 18; 20,15,
CIULEȘTI — 15,30; 18: 20,15, FLA- 
C.ÂRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18< 
20,18.

Coloana de la miezul nopții : 
POPULAR — 15,30; 13: 20.15.
• surele vals : PACEA — 15,30;
19.
• Dosare de mult uitate : FE
RENTARI — 15,30: 18: 20,13.
• Capcana : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15.30: 18: 20.16.

Oamenii de pe „Flamingo" t 
UNIREA — 16: 18.
• Luna Iurioasă: UNIREA — 20.15.
m Misiunea secretă a maiorului 
Cook : COSMOS — 15.30: 18: 20.15. 
n vagabondul : BUCEGI — 10;
15,36: 19.
• Cercul: VIT.AN — 15,30:
• Love storv : VITAN - 16; 20.30.
• Insula misterioasă : RAHOVA 
— 1.5.30; 18: 20.15.
A Trimestrul V: PROGRESUL —
15.30.
A Ultimele șase minute : PRO
GRESUL — 18; 20.15.

teatre

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe ambasadorul SuedieiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a primit, joi după-amiază, pe Curt Leijon, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Suediei la București,
, CONFERINȚE JUDEȚENE

ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTEJoi s-au desfășurat în alte două județe — Gorj și Hunedoara — conferințele județene ale Frontului U- nității Socialiste.Făcind o aprofundată analiză a modului cum au acționat consiliile locale ale F.U.S. și organizațiile obștești componente pentru traducerea în viață a largilor atribuții cu care au fost investite, conferințele au e- vidențiat, totodată, măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea stilului și metodelor proprii de muncă, pe măsura rolului crescînd ce îl au de îndeplinit în viața social-politică a țării.în cadrul dezbaterilor au fost amplu discutate aspectele legate de activitatea politico-organizatorlcă desfășurată in vederea antrenării colectivelor de oameni ai muncii la înfăptuirea exemplară și inainte de termen a sarcinilor de plan. A fost subliniată, în acest sens, necesitatea extinderii, pe scară largă, a tuturor inițiativelor valoroase vizînd creșterea producției și productivității muncii, reducerea consumului de materii prime și materiale, a prețului de cost și a tuturor cheltuielilor neeconomicoase, înlăturarea lipsurilor din organizarea producției și a muncii. în vederea îndeplinirii sarcinilor de mare răspundere ce le revin din Hotărirea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și Decretul Consiliului de Stat privind economisirea energiei și combustibililor, consiliile și-au propus să dezvolte o adevărată mișcare de masă împotriva risipei, pentru găsirea unor soluții și modalități tehnice de natură să asigure folosirea economicoasă a resurselor.Conferințele au dezbătut, pe larg, participarea consiliilor F.U.S., a organizațiilor de masă și obștești, a cetățenilor la dezvoltarea edilitară și social-culturală a localităților, la creșterea gradului de civilizație al acestora.O deosebită atenție a fost acordată activității in domeniul ridicării nivelului general de cunoaștere al maselor, pentru răspindirea cu
întrevedere la Ministerul 

Educației și ÎnvățămîntuluiTovarășul Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și invăță- mintului, a primit, joi, o delegație din Republica Algeriană Democratică și Populară, condusă de Abdela- hic Behreri, rectorul Universității din Constantine, care se află într-o vizită in țara noastră.în timpul întrevederii, desfășurată
Întoarcerea din Tunisia 

a reprezentantului P. C. R.Joi s-a înapoiat de la Tunis tovarășul Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., care a reprezentat Partidul Comunist Român la festivitățile organizate de Partidul Soclalist-Destu- rian din Tunisia cu prilejul celei
vremea

începind de miercuri după-amiază, datorită prezenței in bazinul central al Mării Medite- rane a unui nucleu depresionar și a unui maxim barometric central, pe teritoriul european al Uniunii Sovietice, in țara noastră, aflată la zona de contact dintre aceste formațiuni barice, circulația aerului s-a intensificat brusc din sectorul estic. Totodată, au început să cadă și precipitații, la început sub formă de burniță și ploa

• SPORT • SPORT • SPORT » SPORT » SPORT • SPORT * * SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

A Filarmonica de stat „George 
Enescti" (la Ateneul Român): 
Concert simfonic. Dirijor: Nicolae 
Boboc. Solist: Avy Abramovlci —
20.
A Opera Română: Olandezul zbu
rător — 19.
A Teatrul Națtonal (sala mare): 
Zodia Taurului — 19.30. (sala Co
media) : Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară — 20.
• Teatrul de comedie: Preșul — 
20.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Pygmalion — 20, (sala 
Studio): Noile suferințe ale ttnă- 
rului „W“ — 20.
a Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Aici a dormit G. Was
hington — 19.30. (sala Studio): 
Hotelul astenicilor — 20.
a Teatrul Glulești; Năpasta — 17, 
Comedie cu olteni — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
st.r. Academiei): Un băiat isteț și 
un res,e nătăflcț — 15.
{> Teatrul „Ion Creangă": Omul 
nvizibtl — 9,30.

A Teatrul satiric-muzlcal „C. Ti-, 
nașe" (sala din Calea Victoriei): 
Vino Să ne vezi deseară — 19.30. 
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la Sala Palatu
lui) : Cadouri muzicale — 19,30. 
a Ansamblul artistic „Raosodia 
română": La hanul cu cintece —
19,30,
A Circul „București": Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

BOX : Astă-searâ meciul România - R. D. GermanăCAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

ROMÂNIA — R. D. GERMANĂ
din nou — după patru ani — în finalăDe aseară, deci, cunoaștem echipele finaliste ale celui de-al optulea campionat mondial masculin de handbal. Titlul suprem și-l vor disputa, în partidă directă, duminică seară la Berlin, reprezentativele României, actuala campioană a lumii. și R. D. Germane, vicecampioa- nă mondială. Se reeditează astfel, cum in parte se presupunea încă înaintea începerii competiției, finala ediției anterioare a C.M. Coincidentă : exact azi — 8 martie — la Paris avea loc, cu patru ani in urmă, finala campionatului mondial între România și R. D. Germană, ciștigată. cum se știe, de sportivii noștri. Reeditarea finalei de atunci sporește considerabil interesul (și așa extraordinar) pentru deznodămintul acestui foarte pasionant campionat mondial. De altfel, specialiști! spun că in istoria supremei competiții handbalistice. niciodată turneul final nu a reunit atitea echipe de mare valoare. de forțe atit de apropiate ca acum. N-a fost și nu este desigur exagerată remarca antrenorului Nicolae Nedef, din interviul ce ni l-a acordat zilele trecute, că șapte din cele... opt echipe ajunse în grupele semifinale puteau spera să se numere printre medaliate.In asemenea circumstanțe, califi

într-o vizită protocolară de prezentare.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, a luat parte Va- sile Gliga, adjunct al ministrului a- facerilor externe. (Agerpres) 

noștințelor științifice și însușirea concepției materialist-dialectice despre lume. A fost, astfel, analizată activitatea comisiilor de răspîndire a cunoștințelor științifice, .în raport cu cerințele dezvoltării economice și sociale locale. In cuvintul lor, par- ticipanții au făcut numeroase propuneri cu privire la mai buna folosire a bazei materiale existente, a cadrelor de lectori, intensificarea și diversificarea acțiunilor de educație socialista a tineretului, dezvoltarea activității cultural-recreative, a educației fizice și sportului.în cadrul conferințelor au fost, totodată, dezbătute aspectele participării consiliilor F.U.S. la realizarea politicii partidului de dezvoltare a democrației socialiste, ale modului cum acestea acționează pentru stimularea participării oamenilor muncii la dezbaterea problemelor de interes obștesc.în rapoartele prezentate și în cadrul discuțiilor s-a făcut o temeinică analiză a activității de control obștesc, evidențiindu-se rezultatele și experiența in acest domeniu, precum și necesitatea ca toate acțiunile ce . se întreprind de către comisiile de control obștesc să fie urma- te de măsuri concrete menite să contribuie la înlăturarea lipsurilor și deficiențelor constatate.Conferințele au dezbătut, de asemenea, proiectul de statut al Frontului Unității Socialiste și au ales noile consilii județene, precum și delegații la Congresul Frontului Unității Socialiste.în încheierea lucrărilor, intr-o atmosferă de puternic entuziasm, conferințele au adresat telegrame Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care sint formulate însuflețitoare angajamente ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județele respective pențru Înfăptuirea exemplară a o- biectivelor dezvoltării economico-so- ciale a patriei, pentru îndeplinirea și depășirea înainte de termen a sarcinilor de plan pe anul 1974.

într-o atmosferă prietenească, au fost abordate probleme ale dezvoltării învățămîntului superior., și ale colaborării reciproce in acest domeniu. ■ ■ <A fost de față Constantin Pești- șanu, secretar general în Ministerul Educației și învățămîntului.(Agerpres)

de-a 40-a aniversări a creării partidului.La sosire a fost salutat de tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)
ie în regiunile din sudul țării, care treptat s-au transformat în lapoviță și ninsoare, mai în- tîi in Oltenia și apoi în Muntenia și Dobrogea.Pentru următoarele trei zile meteorologii prevăd că vremea se va menține închisă și vor cădea precipitații mai ales sub formă de ninsoare, îndeosebi în Bărăgan, Dobrogea și Moldova, unde, în primele două zile, vîntul va mai prezenta intensificări, viscolind zăpada.Temperaturile vor coborî pî- nă la minus 10 grade, iar maximele vor urca pină la 3 grade, in sudul și estul țării, și pină la 8 grade în vest.

carea in finală a handbaliștilor români constituie prin ea însăși o veritabilă performanță, ce merită a fi aplaudată — iar realizatorii ei. jucători și antrenori, felicitați de pe acum. Rămine. desigur, să-i vedem pe campionii noștri mondiali și in „marea finală" ; va fi un examen foarte dificil pe care, sperăm cu toții, il vor trece cu strălucire, indiferent dacă vor ciștiga sau nu.Oricine dintre noi înțelege că'întrecerea de duminică seara va fi foarte grea pentru handbaliștii români. Ei vor avea de înfruntat nu numai o echipă de mare valoare, bine apreciată în handbalul internațional. dar și handicapul de a juca pe terenul formației gazdă. în fața publicului propriu. în speranța că vom vedea un meci frumos, sportiv, din partea ambelor formații, că de asemenea arbitrajul va fi bun. competent și obiectiv, să așteptăm ora finalei.Toate meciurile de ieri, chiar dacă rezultatele unora nu contau în lupta pentru cucerirea trofeului, au ' avut o desfășurare interesantă. Din transmisiile radioteleviziunii, ca și din relatările agențiilor internaționale de presă am aflat că, la Berlin, selecționata R.D. Germane a ciștigat

Cronica zileiDupă ce Varșovia a găzduit o amplă expoziție de grafică românească, la București, drept răspuns, s-a deschis, joi, la galeriile „Orizont", expoziția „Afișul polonez".Peste 50 de afișe — politice, Culturale, de reclamă — creații recente ale unor apreciați graficieni, definesc preocupările și direcțiile de dezvoltare ale acestui gen în arta poloneză contemporană.Importanța expoziției pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare intre uniunile de artiști plastici din cele două țări, noutatea și varietatea tematicii exponatelor au fost subliniate, in cuvîntul de deschidere, de Napoleon Zamfir, secretar al Uniunii artiștilor plastici, și de graficianul polonez Roman Rosyk, oaspete al țării noastre.La vernisaj au participat Ion Frunzetti, vicepreședinte al U.A.P., funcționari superiori din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, artiști plastici, alți oameni de cultură și artă.Au fost prezenți, de asemenea, Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul R. P. Polone la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Noul ambasador al Iranului la București, Aii Reza Bahrami, a depus joi o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru Socialism.La solemnitate au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri superiori. (Agerpres)

Noi succese ale 
siderurgiștilor gălățeniGALAȚI (Coresponden- t u 1 „Scînteii", Tudorcî Oan- cea) : Bilanțul celei de-a doua luni din acest an, întocmit de siderurgiștii gălățeni, confirmă hotărirea lor de a inscrie la loc de cinste, pe agenda întrecerii socialiste, noi fapte și realizări. Se poate spune că, in luna februarie, toate uzinele și secțiile combinatului siderurgic gălățean și-au depășit sarcinile ce le-au revenit. Astfel, din datele consemnate în situațiile statistice rezultă că. în cele două luni din acest an, siderurgiștii „cetății de metal" de la Dunăre au dat peste prevederile planului 8 106 tone fontă, 11 354 tone oțel, 6 470 tone laminate finite pline și 1 798 tone cocs metalurgic.

Atenție conducători auto!

NINSOARE Șl VISCOL 
IN SUDUL TĂRIIAseară la ora 20, am aflat de la dispeceratul Direcției generale a drumurilor că circulația era întreruptă pe autostrada București — Pitești, pe drumurile naționale București — Giurgiu și Ghimpați — Găiești. Ea se desfășura mult îngreunată pe drumurile București — Pitești (prin Chi- tila — Bîldana — Găiești), București — Oltenița, Oltenița — Călărași, Alexandria — Măgurele; Alexandria — Zimnicea, Craiova — Caracal. Craiova — Slatina, Craiova — Calafat. Craiova — Șechet.în zona subcarpatică a țării și în Bărăgan ninge abundent și viscolește puternic, vizibilitatea fiind din a- ceastă cauză foarte redusă. Viteza vintului a atins pe alocuri valori os- cilînd între 50 și 80 km pe oră (in județele Ilfov, Teleorman, Ialomița, Buzău). Grosimea stratului de zăpadă a atins pe alocuri 50—60 centimetri.Frontul de zăpadă și viscol manifesta în orele după-amiezii și serii tendința de a se deplasa spre răsărit, spre zona Urziceni — Slobozia, în județele Brăila, Tulcea, Constanța s-au înregistrat precipitații reduse sub formă de ploaie sau zăpadă.în zonele afectate se acționează cu mijloace mecanizate pentru deschiderea drumurilor închise și menținerea condițiilor de circulație pe celelalte. Ținînd seama de aceste condiții, se recomandă tuturor conducătorilor auto și unităților de transporturi să evite efectuarea curselor în aceste zone, în cazuri excepționale vehiculele vor putea circula numai în perfectă stare tehnică, cu prudență deosebită și echipate cu lanțuri antiderapante. Deținătorii de autovehicule proprietate personală sint sfă- tuiți să nu circule in zonele afectate de intemperii.

AI. P.

foarte greu partida cu echipa Iugoslaviei (in repriza secundă iugoslavii au egalat de șase ori, pierzînd finalmente cu 19—17). la Dessau. U.R.S.S - Ungaria 17—15 (8—7), iar la Karl Marx Stadt, Polonia — Danemarca 14—9 (6—5).Meciul nostru — la Schwerin, în fața unor tribune arhipline — l-ați urmărit, desigur, și dv., cititorii. A fost un joc frumos, dirz disputat, în care handbaliștii noștri s-au impus cu autoritate. Ei au condus la pauză cu 9—6 și, în final, au terminat învingători cu scorul de 20—13. România s-a calificat astfel pentru a patra oară în finala campionatului mondial. Golgeterul formației noastre — din nou Birtalan ; el continuă să fie și lider în clasamentul gol- geterilor competiției.Astăzi, toate formațiile au o nouă zi de odihnă. Sîmbătă și duminică, la Berlin ultimele meciuri pentru stabilirea definitivă a ierarhiei mondiale. Simbătă se dispută, în ordine, partidele Ungaria — Danemarca (pentru locurile 7—8) și Polonia — Iugoslavia (locurile 3—4), iar duminică meciul U.R.S.S. — Cehoslovacia (pentru locurile 5—6) și marea finală : România — R.D. Germană.
I. DUM1TR1U

Rezultate și perspective 
in dezvoltarea relațiilor 

economice româno-finlandezeAsociația finlandeză pentru comerț exterior, societatea. comercială româno-finlandeză și întreprinderea „Metex" au organizat în Capitală, între 4 și 8 martie a.c„ „Zilele tehnicii finlandeze — FINTECH — ’74". Prezent la festivitatea de deschidere a acestei manifestări, dl. JERMU LAINE, ministrul comerțului exterior al Finlandei, a avut amabilitatea de a răspunde la întrebările unui redactor al ziarului nostru.
— Vă rugăm, domnule minis

tru, să vă referiți la scopul or
ganizării la București a „Zile
lor tehnicii finlandeze".— Industria finlandeză s-a dezvoltat rapid în ultimii ani și poate oferi multe lucruri care pot prezenta interes pentru firmele românești. Plecăm de la ideea că nici unul din parteneri nu cunoaște incă îndeajuns de bine posibilitățile oferite de celălalt pentru extinderea mai accelerată a schimburilor comerciale și a cooperării economice. Simpozionul „Zilele tehnicii finlandeze" își propune să facă cunoscute ultimele succese și rezultate ale industriei finlandeze care ar putea suscita interesul specialiștilor români. Al doilea scop este stabilirea de contacte directe intre experții din diferite domenii. pentru a stimula schimbul de idei și experiență și a crea premisele pentru stabilirea unor relații mai strînse între reprezentanții unităților economice, din țările noastre.

— Cum apreciați stadiul ac
tual al relațiilor economice bi
laterale dintre România și Fin
landa 1 Care sint, după părerea 
dv., principalele caracteristici 
ale acestora 1— Schimburile comerciale dintre țările noastre au cunoscut un puternic avint în acest deceniu. Din 1970 pină în 1972 volumul schimburilor comerciale a crescut de peste două ori. în ciuda acestei evoluții pozitive, valoarea totală a comerțului nostru este încă destui de modestă, re- prezentind doar circa 0,5 la sută din comerțul exterior total al ambelor țări. După părerea mea, această situație nu satisface pe deplin interesele țărilor noastre și nici nu reflectă actuala dezvoltare a economiilor naționale, a posibilităților de producție. în importul nostru din România, produsele petroliere ocupă un loc central. Deși structura comerțului s-a diversificat, totuși ponderea acestor produse e destul de mare. Dintre produsele industriale trebuie amintite laminatele Si autoturismele, al căror import a crescut în decurs de doi ani de citeva ori. în cadrul exporturilor noastre în România, as mențio

Participarea României la Tirgul de la CairoDupă cum s-a anunțat, între 9 și 30 martie a.c. Republica Arabă E- gipt va găzdui tradiționalul Tîrg de la Cairo, manifestare la care țara noastră este prezentă pentru a 6-a oară cu o expoziție reprezentativă. Astfel, pe o suprafață de peste 1 000 mp România expune produse aoar- ținînd Ministerelor Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Indus- . triei Construcțiilor de Mașini-Unel- te și Electrotehnicii, Industriei Chimice. Numeroase întreprinderi de comerț exterior care-și desfășoară activitatea în aceste domenii înfățișează participanților la această manifestare diferite tipuri de tractoare, mijloace de transport auto, utilaje și ac
AZI ÎNCEPE ÎN CAPITALĂ

CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ A LUCRĂTORILOR DIN TURISMPe baza programelor de vacanță și tratament definitivate pentru oamenii muncii din țara noastră, a contractelor încheiate cu firme străine, anul 1974 urmează să marcheze o creștere însemnată a volumului circulației turistice. Avîndu-se in vedere, pe de o parte, această creștere, iar, pe de alta, necesitatea ca sezonul estival să fie pregătit cit mai temeinic s-a considerat utilă organizarea unei consfătuiri pe țară. în pregătirea acesteia. în toate județele au avut loc consfătuiri locale, la care au participat reprezentanții celor peste 100 000 de lucrători din turism.

Sezonul internațional pugilistic din Capitală se va inaugura astăzi cu desfășurarea meciului dintre echipele României șl R. D. Germane. In- tilnirea va- avea loc, cu începere de la ora 19,00, în sala Floreasca. în cadrul acestei reuniuni vor lupta unii dintre protagoniștii ultimelor două ediții ale campionatelor europene. printre care deținătorii centurilor continentale Sfmion Cutov și C. Gruiescu (România), Fhrster
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• PARIS. — Simbătă șl duminică au loc la Paris in sala „Coubertin" întrecerile competiției de floretă (masculin) pentru „Trofeul Adrien Rommel". La competiție și-au anunțat participarea peste 200 de sportivi. Ultimele două, ediții ale trofeului au fost clștigate de francezul Bernard Talvard. La această ediție, printre făvoriti se numără polonezul Da- browski, italianul Montano, românul Tiu. vest-germanul Hehn, francezul Noel și alții.Astăzi, la Paris, se desfășoară „Cupa campionilor europeni" la floretă (masculin). întrecerile reunesc 14 echipe, printre care și cea a clubului „Steaua" București.HAMPTON; — Turneul internațional de tenis de la Hampton (S.U.A.) a programat alte partide. Vitas Ge- rulăitis (S.U.A.) a ciștigat cu 6—2, 2—6. 6—4 jocul cu francezul Patrick Dominguez. Vest-germanul Karl Meiler, cotat al patrulea favorit al turneului, a dispui cu 6—4, 5—7, 6—1 

na produsele finlandeze tradiționale (hîrtia, cartonul, fibre celulozice), dar o grupă mai mare decît acestea constă in mașini și aparate, a căror pondere a fost de peste 50 la sută. De asemenea, utilajele pentru industria htrtiei si celulozei ocupă un loc însemnat in cadrul acestei grupe, la fel ca si mijloacele de transport.
— Ce perspective întrevedeți 

pentru multiplicarea schimburi
lor comerciale dintre cele două 
țări 7— Cred Că schimburile noastre de mărfuri tradiționale pot fi lărgite și diversificate in măsură mai însemnată. Finlanda este dornică să mărească exportul de produse industriale si tehnice. întrucît industria finlandeză poate oferi o gamă largă de produse necesare României in dezvoltarea economiei sale. Avind in vedere creșterea considerabilă a prețurilor Ia petrol pe piața mondială. în ultimul timp, se poate prevedea că valoarea importurilor de produse petrolifere va crește în viitorul apropiat. Acest fapt creează o bază stabilă creșterii în măsură mai mare a schimburilor comerciale reciproce. Consider necesară înlăturarea tuturor barierelor din calea comerțului bilateral. în acest scop. Finlanda a înscris România, încă din noiembrie 1973, pe lista beneficiarilor de preferințe vamale a- eordate țărilor in curs de dezvoltare în cadrul sistemului generalizat de preferințe al G.A.T.T., pentru a crea premise favorabile lărgirii si diversificării exportului românesc către Finlanda. Totodată, va trebui să examinăm posibilitățile în vederea înlăturării reciproce și a celorlalte dificultăți care mai există in comerțul dintre cele două țări. în afara acestor mijloace, care țin de schimburile comerciale tradiționale, consider importantă și cooperarea economică și tehnică bilaterală. De asemenea, trebuie avute în vedere perspectivele pe care le-ar putea oferi colaborarea dintre întreprinderi românești si finlandeze, recent inițiată în cadrul C.A.E.R., colaborare favorabilă dezvoltării relațiilor economice româno-finlandeze.

Interviu realizat de
George POPESCU

cesorii pentru industria petrolieră, a- gregate frigorifice și mașini pentru industria alimentară, electrocompre- soare si motocompresoare, motoare Diesel, aparate și materiale didactice. aparate si accesorii din industria optică, mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, elemente de automatizare. diverse produse din industria petrochimică.Prezența României la actuala ediție a Tirgului de la Cairo este de natură să contribuie la lărgirea schimburilor economice și a colaborării româno-egiptene, în interesul ambelor țări. (Agerpres)

Azi, în Capitală, se întîlnesc cel mai buni lucrători, aleși in consfătuirile județene, pentru a dezbate căile și modalitățile de îmbunătățire a calității serviciilor și de diversificare a acestora, de creștere a eficienței tuturor prestațiilor efectuate turiștilor.Faptul că la consfătuire participă și reprezentanți ai unor ministere și ai altor organe centrale creează condiții pentru analizarea. în acest forum de lucru, a stadiului actual, a perspectivelor și căilor pe care le are de urmat turismul, pentru creșterea rolului său ca factor social.

(R. D. Germană), precum și foștii campioni ai Europei, Calistrat Cuțov (România) și Beyer (R. D. Germană). Din programul reuniunii se detașează meciurile Gabriel Pometcu— Forster și Calistrat Cuțov—Ulrich Beyer, reeditare a finalei campionatelor europene de la Madrid — 1971.A doua gală in care se vor întîlni echipele României și R. D. Germane va avea Ioc duminică, de la ora 10,00, în Sala sporturilor din Galați.
de Toma Ovicl (România), tar Jimmy Connors (S.U.A.) a ciștigat cu 6—1, 6—2 partida cu A. Amritraj (India).DALLAS. — La Dallas au continuat meciurile din primul tur al turneului internațional feminin de tenis. Janet Newberry (S.U.A.) a dispus cu 6—0, 6—1 de Virginia RuzicI (România), iar Rosemary Casals (S.U.A.) a ciștigat cu 6—3, 6—1 jocul cu Isabel Fernandez (Columbia).CAMPIONATELE MONDIALE DE PATINAJ ARTISTIC. — La „Olym- piahalle" din Mdnchen au continuat campionatele mondiale de patinaj artistic. în proba de perechi, cuplul sovietic Irina Rodnina—Aleksandr Zaițev cucerește pentru a doua oară consecutiv medalia de aur. I-au urmat în clasament Ludmila Smirnova—Aleksei Ulanov (U.R.S.S.) cu 139,05 puncte și Romy Kermer—Rold Oesterreich (R. D. Germană) cu 136,73 puncte.
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expresie a relațiilor de colaborare 
rodnică româno-egiptene
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vietice • Formarea noului 

guvern israelian
ALEXANDRIA 7 (Corespondențâ de la Nlcolae N. Lupu). — Ale

xandria, oraș-port cu renume situat pe țârmul Mârii Mediterane, a 
fost, joi, martorul unei importante manifestări a relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-egiptene. La El Mex, cartier industrial situat 
in partea de vest a orașului a avut loc, intr-un cadru festiv, Inaugu
rarea uzinei de produse sodice, cea mal mare întreprindere de acest 
gen din Africa și Orientul Apropiat — obiectiv construit în cooperare 
cu România.într-un articol publicat recent, ziarul „Le Progres Egyptien" situează uzina de produse sodice de la El Mex printre cele mai importante realizări din ultimele două decenii cu care poporul egiptean se mindreș- te cu adevărat. în același timp, cotidianul „Journal d’Egypt" consideră „că noul obiectiv face onoare constructorilor români și egipteni". Astfel, ziarul arată că uzina ocupă o suprafață de 250 000 metri pătrați, fiind 6ituată în apropierea unor imense resurse de calcar, care vor servi ca materie primă. Producția sa anuală va fi de 100 000 tone bicarbonat de sodiu, sodă caustică și sodă calcinată. Ea dispune de secții dotate cu echipament modern și cuprinde nu mai puțin de 17 000 tone utilaj livrat de uzinele constructoare de mașini din România. Produsele realizate de uzina El Mex — menționează întreaga presă egipteană — vor juca un rol important în dezvoltarea altor sectoare ale economiei, cum ar fi, de exemplu, industriile textilă ș*  a detergenților, aducind Egiptului o economie anuală de 3 milioane lire valută forte.Construcția acestei uzine, care a necesitat investiții de aproximativ 20 milioane lire egiptene — scrie cu satisfacție ziarul „AI Missaa" — va acoperi toate necesitățile naționale actuale de produse sodice. în viitor, capacitatea anuală de producție a fabricii va crește pînă la 200 000 tone.La ceremonia inaugurării au participat tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Gheorghe Caranfil, adjunct al ministrului industriei chimice din România, reprezentanți ai întreprinderilor române care au contribuit la construirea uzinei. Au fost, de asemenea, prezenți ambasadorul României la Cairo, Petre Burlacu, grupul de specialiști români care și-a desfășurat activitatea la El Mex. Au fost prezenți Ibrahim Mohammădein, ministrul industriei, Abdel Moneim Wahby, guvernatorul Alexandriei, Issa Shahine, primul secretar al organizației Uniunii Socialiste Arabe a guvernoratului Alexandria. Mohamed Meguid, adjunct al ministrului construcțiilor și locuințelor. Taher președintele organismului industrializare, președintele chimie, ca și

„Journal d’Egypt" a publicat, joi, un amplu articol în care relevă dezvoltarea continuă a colaborării româno- arabe. „Bazate pe prietenia sinceră și respectul reciproc — scrie „Journal d’Egypt" — relațiile economice ale României cu țările arabe, care au devenit tradiționale, se dezvoltă in mod constant și se diversifică in avantajul reciproc".Cifrele înregistrate în cursul ultimilor doi ani în volumul relațiilor comerciale româno-arabe aproape s-au dublat.„Nu numai comerțul este acela care își aduce contribuția la extinderea relațiilor economice intre cele două țări, ci, in egală măsură, cooperarea economică și tehnică, care se dezvoltă prin executarea unui acord pe termen lung in vigoare și a altor documente semnate cu ocazia vizitei in Egipt a președintelui Nlcolae Ceaușescu. Printre obiectivele realizate in comun de firmele române și egiptene o mențiune specială merită uzina de produse și derivate sodice de la El Mex, proiectul obiectivului de la Hamrawin, complex pentru exploatarea și tratarea fosfaților. Cooperarea româno-egipteană se extinde și in alte domenii". •Toate aceste exemple — conchide „Journal d’Egypt" — exprimă dorința comună de a promova relațiile economice dintre România și Egipt, de a le diversifica și consolida continuu.

DAMASC 7 (Agerpres). — în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei lui Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., în Siria, se evidențiază că părțile își reafirmă poziția conform căreia instaurarea unei păci drepte și trainice în Orientul Apropiat nu poate fi realizată fără retragerea completă a trupelor israeliene de pe toate teritoriile arabe ocupate și fără asigurarea drepturilor naționale legitime ale poporului arab al Palestinei. în timpul vizitei sale la Damasc, Andrei Gromîko a fost primit de președintele Siriei, Hafez Assad.
★TEL AVIV 7 (Agerpres). — După patru săptămîni de negocieri, Golda Meir l-a anunțat, miercuri seara, pe președintele Israelului, Ephraim Kat- zir, că a format noul guvern al țării, pe baza unei coaliții majoritare în Knesset, compusă, în principal, din Partidul Muncii, Partidul Liberal Independent și Partidul Național Religios. Noul guvern condus de Golda Meir cuprinde, printre alții, pe Yigal Allon, viceprim-ministru și ministru al învățămîntului, Abba Eban, ministru al afacerilor externe, Moshe Dayan, ministru al apărării. Pinhas Sapir, ministru al finanțelor, și Hayim Bar-Lev, ministru al_comer- țului, industriei și dezvoltăritCu același prilej, Golda Meir a declarat că, duminică, va prezenta noul guvern Knessetului, cînd va informa, de asemenea, în legătură cu programul său politic, cu distribuirea completă a portofoliilor și va solicita parlamentului votul de încredere.

La Congresul Național al 
Confederației Generale a 
Oamenilor Muncii din Peru, joi a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, care a adresat participanților un mesaj de prietenie și solidaritate din partea sindicatelor, a clasei muncitoare, a tuturor celor ce muncesc din Republica Socialistă România.

Naționalizări în R.P. Con
go. Companiile străine de asigurări își încetează activitatea pe teritoriul R. P. Congo, în baza unui decret guvernamental publicat de presa congoleză. Toate operațiunile de asigurări vor fi efectuate de către o companie națională congoleză. Emiterea decretului marchează un nou pas pe calea consolidării independenței economice a țării.

Roma: Manifestări cul
turale dedicate RomânieiLa „Accademia di Romania*  
din Roma au fost organizate, in 
ultimele zile, o serie de intere
sante manifestări cultural-artis- 
tice, prin care prestigioasa in
stituție de cultură românească 
a deschis suita acțiunilor con
sacrate împlinirii a 30 de ani 
de la insurecția națională anti
fascistă armată din august 
1944. Intre aceste manifestări 
se numără expunerea asupra 
literaturii romanești contempo
rane ținută de istoricul literar 
Teodor Virgolici, redactor șef 
al editurii „Minerva", intilnirea 
scriitorului italian Giorgio Bas- 
sani cu un numeros public, că
ruia i-a împărtășit impresii 
dintr-o recentă călătorie în ța
ra noastră, o seară dedicată 
muzicii românești.

Comunicatul comun ce- 
hoslovaco-bulgardat publici- tătii în urma vizitei ta Praga a ministrului afacerilor externe al R. P. Bulgaria, Petăr Mladenov, arată că părțile au purtat convorbiri cu privire la relațiile bilaterale și probleme internaționale actuale. S-a exprimat convingerea că încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa va crea o bază trainică pentru pace și colaborareeuropean.

Un miting al prieteniei a avut loc 1a Hanoi . “ zitei în R.D. Vietnam a președintelui Consiliului Revoluției, președintele Consiliului de Miniștri al Algeriei, Houari Boumediene. Au rostit cuvintări Fam Van Dong, primul ministru al guvernului R.D. Vietnam, și Houari Boumediene.
Al patrulea Congres al 

femeilor din Vietnam s a in* cheiat la Hanoi. Au participat reprezentanți din toate regiunile R.D. Vietnam, precum și delegații de peste hotare, printre care și o delegație a Consiliului Național al Femeilor din România, condusă de Ioana Boga, vicepreședintă a Comitetului Executiv al consiliului.
Noul guvern britanica ce- rut președintelui în exercițiu al Consiliului ministerial al C.E.E., ministrul de externe al R.F.G., Walter Scheel, să procedeze 1a amînarea cu două săptămîni a reuniunii miniștrilor agriculturii ai „celor nouă", prevăzută pentru zilele de 11 și 12 martie.

securitate, pe continentul
cu prilejul vi-

In statele americane 0- 
hio și California s au desffi’u- rat alegeri pentru ocuparea a două locuri în Camera Reprezentanților, în primul scrutin a ieșit învingător candidatul partidului democrat, re-

Un deceniu de dezvoltare
dinamică a economiei siriene

PRAGA

Intilnire a conducerilor

Amin, pentru Marei, pentru tanti ai organizațiilor care au cooperat la realizarea acestui obiectiv. Au luat parte, de asemenea, numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri egipteni.Festivitatea de Inaugurare, organizată în incinta întreprinderii, a prilejuit o vie manifestare a sentimentelor de prietenie, respect reciproc și considerație care caracterizează relațiile dintre România și Egipt, dintre cele două popoare.Au luat cuvîntul cu acest prilej tovarășul Gheorghe Rădulescu și Ibrahim Salem Mohameddein, ministrul economiei al Republicii Arabe Egipt.Sub titlul „Promovarea șl diversificarea relațiilor economice dintre România și țările arabe", cotidianul

Marei Ahmed organismului alți reprezen-

DAMASC 7 (Agerpres). — La 8 martie, poporul sirian sărbătorește împlinirea a 10 ani de la revoluția victorioasă a Partidului Arab Socialist Baas. în deceniul care a trecut de la preluarea efectivă a conducerii statului de către Partidul Baas, eforturile de emancipare și dezvoltare economică au devenit una din principalele caracteristici ale țării.în cursul ultimilor ani, economia siriană a înregistrat o evoluție spectaculoasă ; producția agricolă a țării a trecut de ia o valoare globală de 1491 milioane lire siriene, înregistrată în 1971, la 1 847 milioane în 1972, obținîndu-se, în acest mod, un ritm de creștere de aproximativ 24 la sută. Cifrele pe 1973 indică o producție record Ia bumbac — 419 000tone, cu 4,25 la sută mai mult față de rezultatele anului precedent, deși suprafața cultivată cu bumbac s-a redus cu 5 la sută.în același timp, producția industrială a înregistrat un spor de 16 la sută. Pe planul întregii economii, cel mai important progres a fost înregistrat de sectorul industrial, datorită intrării în funcțiune a unora din principalii poli de dezvoltare ai țării — uzina de laminate feroase și filatura de bumbac de la Hama, uzina de îngrășăminte chimice de la Homs, uzina de tractoare de la Alep și cea de motoare electrice de

ta Lattakia, precum și barajul „Al Saoura" („Revoluția") de pe Eufrat, considerat o adevărată „coloană vertebrală" a industriei siriene. Concomitent, concretizînd eforturile autorităților de valorificare superioară a bogățiilor țării, se află în plină dezvoltare industria petrochimică. în 1973, în Siria a fost extrasă o cantitate de 8 200 000 tone petrol brut (pentru 1974 este prevăzută o cantitate de 11 000 000 tone, iar pentru 1975 de 15 000 000 tone). Planurile de dezvoltare a economiei siriene prevăd, de asemenea, multiplicarea rețelei căilor ferate.Avînd 65 1a sută din populația activă ocupată în agricultură, acordă o însemnătate deosebită voltării și modernizării acestui tor. Se depun eforturi deosebite tru mecanizarea și chimizarea culturii, pentru dezvoltarea irigațiilor și, pe alt plan, pentru extinderea rețelei de unități cooperatiste.Potrivit statisticilor, sectorul de stat și cooperatist a devenit preponderent în economia națională siriană, depășind. încă din 1972, 50 1a sută din totalul producției realizate.Realizările obținute pe multiple planuri în ultimul deceniu angajează ferm țara pe drumul edificării unei economii puternice, armonioase și independente.

Uniunii scriitorilor

din țări socialiste Ia

Siria dez- sec- pen- agri-

PRAGA 7 (Corespondentă de C. Prisăcaru). — La Praga s-au desfășurat, în zilele de 5—7 martie, lucrările celei de-a 11-a întîlniri a conducerilor Uniunii scriitorilor din Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S, ' ~ nam.Uniunea scriitorilor Socialistă România a tată de o delegație condusă de Lau- rențiu Fulga, prim-vicepreședinte al uniunii.Participanții la întîlnire s-au informat reciproc asupra activității desfășurate anul trecut de uniunile pe care le reprezintă, au dezbătut posibilitățile de lărgire a colaborării multilaterale dintre uniunile profesionale ale scriitorilor și alte organizații ale acestora. în încheierea lucrărilor, ei au semnat o declarație de solidaritate cu lupta oamenilor de cultură progresiști din Chile, pentru încetarea imediată a persecutării lor.Lucrările Intîlnirii au decurs în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, de înțelegere reciprocă.

Si R. D. Viet-din Republica fost reprezen-

Așa cum prefigurau cele mai multe evaluări ale observatorilor politici, după un neobișnuit suspans de patru zile, premierul Edward Heath a prezentat reginei Elîsa- beta demisia guvernului. La palatul Buckingham a fost chemat, neintîrziat, liderul partidului laburist, Harold Wilson, spre a 1 se încredința formarea noului guvern. în aceeași seară, noul premier se instala la reședința din Downing Street, unde revine, de fapt, după o absență de trei ani și opt luni. De data aceasta, noul guvern laburist, deși omogen, este minoritar în raport cu celelalte partide reprezentate in Camera Comunelor *).

Rezultatul nedecis al scrutinului a declanșat febrile calcule politice. Conservatorii au făcut repetate încercări de a convinge pe liberali sg accepte ideea unei coaliții guvernamentale sau să le acorde măcar sprijin parlamentar. Șansele unei coaliții s-au epuizat însă rapid, date fiind, o serie de divergențe' ireconciliabile intre conservatori și liberali

rea evidentă că scrutinul reflectă nu o situație de conjunctură, ci anumite deplasări și mutații în raportul de forțe pe plan social și politic. Factorii principali ai schimbărilor trebuie căutați, între altele, în îndelungatul și dificilul proces de adaptare a britanice la circuitului mondial, la ritmului de
economiei realitățile comercial cerințele moderni-

sterline, deficitul balanței comerciale. Cifrele pe luna ianuarie arătau un deficit record de 383 milioane lire sterline, după ce pe întreg anul 1973 se înregistrase 2 348 milioane. Publicate cu trei zile înainte de vot, aceste date au influențat probabil în mod determinant pe alegători.în aceste •sindicatele condiții, britanice

programului laburist nu pare a se fi dovedit suficient de convingătoare.Marea surpriză a alegerilor au oferit-o liberalii, care, deși nu au reușit să trimită în Camera Comunelor decît 14 deputați, se mîndresc cu performanța — neegalată de cel puțin 40 de ani — de a fi Întrunit peste 6 milioane de voturi (aproape 20% din to-
MAREA BRITANIE IMPLICAȚIILE
UNUI SCRUTIN INDECIS

• Repartiția defini
tivă a locurilor in Ca
mera Comunelor :— Laburiști 301

(11 mandate ciștiga- 
te, 8 pierdute — vo
turi total 11 661 488)— Conservatori 296
(3 mandate ciștigate, 
19 pierdute, voturi 

total 11 928 677)— Liberali 14
(3 mandate ciștigate, 
2 pierdute, total

6 056 713)— Diverse partide 24 
(14 mandate ciști
gate, 2 pierdute, vo

turi total 1 695 315)
Dintre acestea, par

tidul naționalist sco
țian deține 7 locurt, 
partidul naționalist din 
Wales 2 locuri și par
tidul unionist nord- 
irlandez 11 locuri. Mai 
sint — 1 laburist in
dependent, 1 social
democrat (laburist di
sident), 1 catolic mo
derat nord-irlandez, 
plus speakerul (pre
ședintele) Camerei Co
munelor.

Majoritatea absolută
— 318 — nu este de
ținută de nici un par
tid.

în citeva puncte de program. De altfel, datorită sistemului electoral, liberalii se consideră net dezavantajați : raportînd numărul de voturi la cel de ieputați, se constată că, în medie, pentru un conservator au votat 40 000 de alegători, pentru un laburist — 39 000, în timp ce pentru un deputat liberal au votat nu mai puțin de 433 000 ! Or, in cazul unei reprezentări proporționale, liberalii ar fi avut în actuala Cameră a Comunelor nu 14, ci 122 de locuri.Nu s-a dovedit viabilă nici soluția unei „alianțe Intre cele trei partide, propusă de liberali — dificultățile legate de o apropiere a celor trei programe politice fiind insurmontabile în actualele împrejurări.Primele analize ale acestor alegeri anticipate duc la constata

naționale", mari

zare a industriei, ținind seama că Marea Bri- tanie mai parcurge încă faza istorică în care, odată cu resemnarea de pe urma pierderii unui impe- ' riu, rol tor său în rană. La aceasta se a- daugă problemele controversate pe care le ridică aderarea la Piața Comună. Traversarea acestei perioade de frămîntări se resimte pe plan social, printr-o ascuțire a conflictelor de muncă, cu repercusiuni a- supra economiei. E- locvent este in acest sens exemplul oferit de greva generală minerilor.După cum s-a zut, pe prim plan bătălia electorală s-au situat problemele stringente — inflația, creșterea prețurilor, derea valorii

își revendică un nou, corespunză- cu potențialul economic real, lumea contempo-

avă- in
scă- lirei

(care numără aproximativ 10 membri) campania laburistă politic, cît și financiar (fonduri special alocate). O pondere pe deplin confirmată a avut-o votul femeilor, care reprezintă peste jumătate din electoratul britanic. Coșnița, mereu afectată de creșterea prețurilor, a constituit și acum, ca de altfel și în iunie 1970, principalul motiv pentru care votul feminin, după părerile comentatorilor, s-a orientat mai ales spre candidați! laburiști și liberali. Pe de altă parte, nici laburiștii nu au reușit să recolteze un vot majoritar, în prirpul rind pentru că alegătorii nu uitat experiența plăcută a restricțiilor economice din timpul precedentei guvernări laburiste (1964-70), iai, în al doilea rind. deoarece alternativa

milioane de au susținut electorală atit pe plan
rol pe plan rede- totodată al mare partid ‘ Bri- și-au de a par- l în per-

au ne-

tal). Deținînd un de „arbitru" parlamentar și venind treilea politic al Marii tanii, liberalii exprimat intenția se afirma ca un tid cu potențial creștere spective chiar la o alternativă guvernamentală. Deocamdată, prezentind un program moderat, care cial mărit al muncitorilor în gestiunea întreprinderilor și asupra unui salariu minim garantat, liberalii au anunțat că vor sprijini guvernul, în funcție de actele de guvernare ale acestuia.Ținînd seama de poziția sa minoritară, guvernul laburist nu poate întreprinde — decît cu riscul unei căderi inevitabile — acțiuni legislative care suscită controverse.

Si cu de a aspira
poartă în spe- asupra rolului

Un program minimal, care solicită măsuri urgente și nu presupune atitudine obstrucționistă din partea opoziției, constituie obiectivul primordial căruia premierul Harold Wilson ar urma să-i acorde atenție. Chiar din prima zi petrecută la Downing Street, el a convocat o primă întrunire cu participarea reprezentanților sindicatelor (T.U.C.) și patronilor (Confederația industriei britanice), ceea ce a dus ulterior 1a reglementarea grevei minerilor. în urma negocierilor directe, conducerea sindicală a minerilor a acceptat propunerile de majorare a salariilor, in sumă totală de 100 milioane lire sterline, astfel îneît luni va fi reluat lucrul în mine, după o inactivitate de trei săptămîni. După acest prim succes de răsunet, sînt de așteptat, pe aceeași linie „moderată", măsuri de combatere ’ a inflației, de reducere a importurilor, precum și de acordare a unor subvenții în domeniul a- griculturii, pentru a determina o reducere a prețurilor 1a produsele agroalimentare.Echilibrul precar din Camera Comunelor nu poate asigura o existență îndelungată actualului guvern, care, după experiența cîști- gată în condiții similare in timpul mandatului din 1964, va face tot posibilul pentru a-și întări pozițiile și a acumula capital pe plan electoral, înainte de a proceda la noi a- legeri generale parlamentare care să-i aducă o majoritate confortabilă.
Livlu RODESCU

zultatul fiind considerat o surpriză prin prisma influenței ^puternice de care s-au bucurat în ultimii ani republicanii în statul Ohio. Republicanii au cîștlgat însă mandatul pus in joc în California.
Primul ministru francez, Pierre Messmer, a anunțat, într-un interviu televizat, o serie de noi măsuri adaptate de guvern pentru combaterea crizei energetice. între altele, premierul a declarat că se are in vedere majorarea prețului cărbunelui și al gazelor naturale, cu aproximativ 15 la sută, în cazul consumului casnic șl într-o proporție ceva mai ridicată pentru uzul industrial. Primul ministru a informat că in 1974 și 1975 va începe construcția a 13 centrale nucleare cu o putere de 1 000 megawați fiecare.
Convorbiri vest-germa- 

no-iraniene. Premierul iranian, Amir Abbas Hoveyda, aflat în vizită la Bonn, a continuat, joi, convorbirile cu oficialități vest-germane consacrate examinării proiectelor de cooperare bilaterală, problemelor crizei de energie, precum și aspectelor importante ale situației internaționale.
Libanul “ rupt relațiile diplomatice cu Republica Sud-Africană șl cu Portugalia — informează agenția M.E.N.
Cea de-a doua cutie nea

gră a avionului „DC-10", care i-a prăbușit duminică lingă Paris, a fost găsită în apropiere de locul accidentului. Cutia conține înregistrarea tuturor convorbirilor din cabina de pilotaj în momentele premergătoare prăbușirii. După descoperirea primei cutii negre, care conținea date importante privind parametrii zborului, această nouă cutie va permite, poate, comisiei de anchetă să afle cu exactitate cauzele catastrofei în urma căreia și-au pierdut viața 345 de persoane.
CONFERINȚA DE PRESĂ A PREȘEDINTELUI S. D. AWASHINGTON 7 (Agerpres), — Președintele Nixon a declarat, miercuri seara, în cursul unei conferințe de presă televizate, că prețurile și rata șomajului au crescut vertiginos și vor continua să crească în prima parte a acestui an. Inflația, cauzată în principal de creșterea preturilor la alimente și combustibil, va continua să rămînă, pentru un timp, o problemă foarte importantă șl dificilă. Pe de altă parte, referindu-se la aprecierea Institutului Wharton din Philadelphia, potrivit căreia Sta-

tele Unite se îndreaptă spre recesiune, președintele Nixon a spus că preturile vor fi puse sub control pe la jumătatea acestui an, iar inflația va fi „domolită". Dacă prevederile Ministerului Agriculturii — a adăugat el — se vor dovedi corecte și vremea va rămîne favorabilă culturilor, S.U.A. vor obține în acest an o recoltă record. Aceasta, împreună cu măsurile luate pentru a diminua efectele crizei energiei, vor imprimă economiei un curs ascendent și vor evita izbucnirea recesiunii economice în 1974.

0 importantă reuniune
consacrată dreptului umanitar
ACȚIUNE OBSTRUCȚIONISTĂ FAȚĂ DE DELEGAȚIA 

G. R. P. AI REPUBLICD VIETNAM» DE SUD
corespondenta din geneva

„întărirea și dezvoltarea dreptului umanitar internațional aplicat la conflictele armate" constituie subiectul conferinței diplomatice care s-a deschis pe data de 20 februarie la Geneva. Obiectivul pe care și l-a propus această conferință este definitivarea textelor vi- zînd completarea convențiilor de la Geneva din 1949, în special cele privind protejarea populațiilor civile în timp de război și interzicerea anumitor tipuri de arme.Desigur, subiectul conferinței prezintă importantă în vederea eforturilor spre statornicirea legalității — după cum pozitivă este și larga participare la conferință, la care iau parte delegații din 117 țări aSs lumii. Pentru prima dată o delegație a Republicii Guineea-Bissau participă cu drepturi depline la o astfel de reuniune. De asemenea, reprezentanți a 13 mișcări de eliberare națională din Africa, precum și ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei, sint de observatori.Trebuie însă trast cu aceste aspecte, în opoziție cu însăși ideea de legalitate menită a caracteriza lucrările conferinței, ca urmare a presiunilor exercitate de Statele Unite asupra unor participant!, delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu Republicii Vietnamului de Sud fost frustrată de dreptul legal a participa la conferință, deși mare număr de delegații, reprezen- tînd țările socialiste, țări nealiniate, precum și alte țări iubitoare de pace s-au pronunțat pentru participarea G.R.P. la reuniune.în urma acestui act arbitrar, o serie de delegații și-au exprimat protestul în legătură cu excluderea delegației G.R.P. Totodată, Ministerul de Externe al Republicii Vietnamului de Sud și Ministerul de Externe al Republicii Democrate Vietnam au dat publicității declarații în care este condamnată opoziția manifestată de S.U.A. față de participarea reprezentanților G.R.P la conferință și este subliniată legitimitatea admiterii delegației Republicii Vietnamului de Sud. în același timp. Asociația internațională a juriștilor democrați și-a exprimat, la rîndul său, regretul în legătură cu această acțiune obstrucționistă.După cum sublinia Nguyen Thi Binh. ministrul de externe al Republicii Vietnamului de Sud, „Guvernul Revoluționar Provizoriu

prezenți în calitatearătat că, in con-
al a de un

este îndreptățit să participe la conferința diplomatică de la Geneva, deoarece dreptul umanitar internațional dezbătut aici constituie o problemă a tuturor popoarelor din întreaga lume și vizează in primul rind soarta victimelor de război". G.R.P. reprezintă poporul Vietnamului de sud, care a fost victima celui mai atroce război, din 1949 pînă în prezent. Or, prin invitarea numai a administrației saigoneze la conferința diplomatică, s-a ajuns în situația paradoxală ca, la Geneva. din Vietnamul de sud să fie prezentă tocmai partea care poartă răspunderea atrocităților comise împotriva poporului vietnamez. Pe de altă parte, G.R.P. a aderat la cele patru convenții de la Geneva din anul 1949 privind reafirmarea și dezvoltarea dreptului internațional aplicabil în tele armate, îndeplinind _țoate rințele procedurale. G.R.P. de la această o încălcare gravă a relații internaționale, G.R.P. se bucură de oficială, diplomatică, număr de state — și, totodată, un act care contravine flagrant Acordului de la Paris și documentului final al conferinței internaționale asupra Vietnamului, care recunosc existența in Vietnamul de sud a două administrații, a două zone de control și a două armate.România, solidară încă de la început cu lupta poporului vietnamez pentru apărarea țării, pentru dreptul de a-și hotărî singur destinele, a denunțat nu o dată atrocitățile comise de intervenționiști și de regimul saigonez, a susținut cu căldură dreptul legitim al reprezentanților G.R.P. de a participa la conferința diplomatică de la Geneva pentru întărirea și dezvoltarea dreptului umanitar Glasul României socialiste, mînd protestul față de i obstrucționiste întreprinse va delegației G.R.P., se vocii tuturor forțelor care pectarea Acordului de la 1 privire la restabilirea păcii în Vietnam, inclusiv a stipulațiilor ce consacră din punct de vedere juridic existența Guvernului Revoluționar Provizoriu, exponent al celor mai înalte aspirații ale poporului din Vietnamul de sud — de progres și dezvoltare democratică, în condițiile unei păci juste și du-, rabile.

umanitar conflic- ce- Excluderea reuniune este normelor de Știut fiind că recunoașterea 
a unui mare

internațional. , expri- acțiunile împotri- alătură cer res- Paris cu

Cornelia VLAD

• DISCREPANTE. 37 la sută din efectivul salariaților în S.U.A. îl constituie femeile. Dacă se exclud însă citeva profesiuni tipic feminine — infirmiere, Învățătoare, bibliotecare — procentul scade la 10 1a sută. Numai 8 1a sută din cercetătorii științifici sînt femei, 7 1a sută medici, 1 1a sută ingineri. în administrație, doar 1,6 la sută din posturi sînt ocupate de femei. într-un studiu al guvernului federal se arată că, 1a muncă egală, salariul unei femei reprezintă 65,9 la sută din salariul bărbatului...
• DEFICIT DE OPIU ? Comitetul O.N.U. pentru controlul stupefiantelor afirmă în raportul său pe 1973 că, în timp ce cererea de opiu destinat scopurilor medicinale este în creș{ tere, rezervele aflate sub conj trol oficial scad vertiginos. Ast-. fel, din 1962, cantitatea de opiu a scăzut de la 1 785 tone ta 737 tone, ceea ce înseamnă un deficit de aproape 200 tone față de necesarul anual distribuit, după prelucrare, prin rețeaua medico- farmaceutică. Penuria din rețeaua oficială contrastează insă puternic cu prosperitatea celei clandestine, actualmente de a- proape trei ori mai bine aprovizionată (circa 2 000 tone de opiu pe an). Numai într-o singură o- perațiune, depistată nu de mult de Interpol, s-au descoperit, în cala unui trauler tailandez, aflat în apropierea Saigonului, aproximativ șase tone de opiu și morfină, în valoare de vreo 17 milioane de dolari. Deși acțiunile de combatere a traficului clandestin au înregistrat progrese, cantitățile interceptate ar a- tinge, spun specialiștii, doar a 20-a parte dip cele transportate, în mingi de fotbal și de cricket, in ușile și rezervoarele automobilelor, în conserve și stilouri, în valize diplomatice și sicrie, opiul și celelalte stupefiante străpung barierele și ajung ta milioanele de toxicomani (20 milioane în S.U.A. și 800 000 în țările Pieței comune vest-euro- pene), în ale căror rînduri, mereu în creștere, fac ravagii comparabile cu consecințele unui război de proporții.
• TROCUL REDIVI- 

VUS. Apariția magazinului săptăminal „Saturday Review World" din San Francisco era amenințată din cauza lipsei de hîrtie. Furnizorul a reziliat contractul și editorul, Norman Cousins, a pornit în căutarea febrilă a prețioasei materii prime. După îndelungi eforturi a găsit ce căuta, dar cu o condiție : negustorul ae hîrtie nu vindea marfa pe bani, ci dorea, în schimb... propan. Constrîns de împrejurări, proprietarul săptă- mînalului a explorat din nou piața, cumpărînd mari cantități de gaz propan, după care a putut primi, in sfîrșit, hîrtia de care avea nevoie. Urmare a crizei de materii prime, acest gen de afaceri — schimb de marfă contra marfă, trocul practicat în Evul Mediu — capătă, se pare, din nou răspîndire. „Timpurile cînd cumpărăm șl vindeam pe bani par trecute", constata în a- cest sens John W. Luchsinger, vicepreședintele concernului chimic american „Union Carbide Corp.".
• DUPĂ SCHIUL AL

PIN Șl NAUTIC - SCHI
UL... VOLANT. în stațiunea elvețiană Schuls-Tarasp a fost înființată o școală de schi aerian. Elevii învață mai întîi partea teoretică a acestui sport, apoi trec 1a etapa practică. Condusă de Mike Harter, campion mondial ta schi, școala își recrutează elevii din rindul schiorilor experimentați, acest sport pretinzind o bună pregătire „la sol". In vederea lansărilor ae- riene cu ajutorul zmeului care-i susține în zbor. (Vezi fotogra-

• RECUPERAREA CRE- 
IERELOR. O delegație guvernamentală nigeriană străbate în lung și-n lat Statele Unite ale Americii în încercarea de a-i convinge pe cei circa 10 000 de specialiști originari din Nigeria să se întoarcă în patria lor. Ob- ținîndu-și diplomele ta diverse universități din străinătate, specialiștii respectivi au preferat să plece în S.U.A., în speranța unor venituri mai mari. Emisarii din Lagos se străduiesc să-i convingă acum că programele de dezvoltare a Nigeriei vor fi pentru ei surse de satisfacții mai mari decit acelea pe care le găsesc printre străini.
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