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Cu rezultate din cele mai rodnice, mareînd un moment istoric
*

în dezvoltarea prieteniei româno-argentinene

și deschizînd ample perspective colaborării reciproce

în interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii în lume

t

lncon|urațl cu sentimente de stimă și solidaritate de slderurglștll argentlnenl

S-a încheiat vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu în Argentina

Ceremonia semnării
documentelor oficiale
romano-argentinene

La 8 martie, o nouă filă s-a în
scris în cronica bunelor relații de 
colaborare dintre România și Argen
tina, o nouă și strălucită pagină, 
purtind semnăturile prestigioase ale 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Juan Domingo Peron — expresie a 
voinței celor două țări și popoare de 
a pune bazele unei cooperări dura
bile in cele mai diferite domenii, ale 
unei conlucrări strinse in viața in
ternațională, în direcția consolidării 
cursului de desțindere și înțelegere 
In lume.

în această zi, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialis
te România și președintele Republicii 
Argentina au semnat, tntr-un cadru 
solemn, Tratatul de prietenie și co
operare între cele două țări și Co
municatul comun.

Ora 9,30. Cei doi șefi de stat in
tră în marea sală a reședinței pre
ședintelui Argentinei de la Olivos.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, președin-

tele Juan Domingo Peron și doamna 
Maria Estela Martinez de Peron iau 
loc pe un podium de onoare. îm
preună cu cei doi șefi de stat se află 
înalte personalități române și argen- 
tinene : Ion Pățan, vicepreședinte 
ai Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
Alberto Vignes, ministrul relațiilor 
externe, Jose Gelbard, ministrul eco
nomiei, Josă Lopez Rega, ministrul 
bunăstării sociale.

Sala este împodobită cu drapelele 
român și argentinean, ale căror fal
duri se îngemănează, in mod 
lie, cu stemele alăturate ale 
două țări.

Asistă la acest eveniment
Înalte personalități ale vieții poli
tice argentinene : ministrul afaceri
lor interne, Benito Llambi, ministrul 
justiției, Antonio Benitez, ministrul

simbo- 
celor

istoric

(Continuare tn pag. a n-a)

TRATAT
de prietenie și cooperare

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială in Republica

in semn de omagiu și înalta prețuire: tovarășului Nicolae Ceaușescu i se Inmînează diploma de doctor honoris 
causa al Universității din Sud — Bahia Blanca

Amplă convorbire
româno - argentineană

la nivel înalt
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Argentina. Juan Domingo 
Peron, au avut, după semnarea do
cumentelor româno-argentinene, o 
nouă și amplă convorbire.

împreună cu cei doi șefi de stat se

aflau tovarășa Elena Ceaușescu șl 
doamna Maria Estela Martinez do 
Peron.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de înțelegere deplină și 
prețuire reciprocă, de caldă priete
nie și deosebită cordialitate.

• Vibrantă manifestare
ritate muncitorească
siderurgică „Somisa*

• Conferirea titlului

de solida
în citadela

de doctor
honoris causa al Universității din
Sud-Bahia Blanca tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu

între Republica Socialistă România • Dialog fructuos cu oficialitățile

și Republica Argentina
Republica Socialistă România și Republica Argen

tina, animate de dorința de a răspunde aspirațiilor 
comune de pace, apropiere și înțelegere ale popoare
lor român și argentinean, pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie, bazate pe afinități de 
limbă și cultură latină și pe fundamentul durabil al 
respectării principiilor și normelor de drept și jus
tiție internațională,

hotărite de a-și uni eforturile pentru stabilirea de 
relații de colaborare și cooperare intre toate statele, 

reafirmindu-și adeziunea la scopurile și principiile 
care inspiră Carta Națiunilor Unite, ca și hotărîrea 
lor comună de a contribui la întărirea rolului acestei 
organizații in scopul realizării depline a obiectivelor 
«ale,

subliniind că marile schimbări politice, economice și 
sociale, ca și progresul științific contemporan fac să 
crească importanța noilor principii ale dreptului in
ternațional și necesitatea aplicării lor, cu mai multă 
eficiență, in relațiile dintre state și conștiente de răs
punderea care incumbă tuturor statelor, mari, mici și 
mijlocii, indiferent de gradul lor de dezvoltare sau 
sistemul politic, economic ori social și cultural, pentru 
instaurarea unui climat de pace și securitate in lume 
și pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și coope
rare intre state,

menținind solidaritatea fermă cu lupta dusă împo
triva imperialismului, colonialismului, neocolonialis- 
mului, sub orice formă, și pentru eliberarea naționa
lă și socială,

avind in vedere răspunderea care incumbă tuturor 
statelor pentru realizarea unul climat de securitate și 
colaborare in lume și pentru intensificarea legăturilor 
de prietenie dintre toate țările, indiferent de sistemul 
lor politic, 'economic și social sau de nivelul lor de 
dezvoltare,

reafirmind dreptul tuturor statelor Ia dezvoltare 
conomică, socială și culturală independentă, ca 
dreptul de a participa la cooperarea internațională 

la cuceririle

e- 
Și 
in

Elena Ceaușescu
ÎN PAGINA A ll-A

economice și reprezentanții cercu
rilor de afaceri din Argentina

IN PAGINILE III Șl IV

pentru Republica Socialistă România
NICOLAE

Președintele
CEAUȘESCU

Consiliului de Stat

MACOVESCUGEORGE
Ministrul afacerilor externe

diverse domenii și de a avea acces liber 
științei și tehnicii moderne,

conștiente că trebuie realizate eforturi 
atit pe plan național, cit și internațional, 
asigura o evoluție mai rapidă a țărilor in curs de dez
voltare și a se elimina decalajul tot mai mare care 
le desparte de țările dezvoltate,

avind in vedere interesul lor și necesitatea colabo
rării active in procesele de cooperare regională care 
au ca obiect de a promova dezvoltarea economică și 
socială și independentă a popoarelor,

au hotărit să încheie prezentul Tratai de prietenie 
și cooperare și, in acest scop, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România și președin
tele Republicii Argentina au convenit asupra celor ce 
urmează :

ARTICOLUL I

mai mari, 
pentru a se

Înaltele părți contractante își fundamentează relați
ile dintre ele, precum și cele pe care Ie întrețin cu 
celelalte state, pe normele dreptului internațional și 
pe principiile și obiectivele Cartei Națiunilor Unite 
și, in conformitate cu ele, pe următoarele principii :

1. Dreptul inalienabil al tuturor popoarelor de a-și 
hotări singure soarta și de a alege și dezvolta liber 
sistemele lor politice, economice și sociale, fără nici 
un amestec, presiune sau constringcre din afară.

2. Dreptul fiecărui stat Ia existență, la suveranitate 
și independență națională, politică și economică și la 
justiție socială.

(Continuare In pag. a Il-a)

pentru Republica Argentina
General - locotenent 

JUAN DOMINGO PERON
Președintele Națiunii

ALBERTO J. VIGNES
Ministrul relațiilor externe șl cultelor

<9.Bine ați venit în orașul San Nicolas I*

Agenda manifestări
lor româno-argentine
ne din cursul zilei de 8 
martie a mai înscris :
• lntîlnirea președin

telui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu cu membrii 
coloniei române din Ar
gentina

• Intîlnlre cu condu
cerea Confederației Ge
nerale a Muncii din Ar
gentina

• Conferința de presă 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu

• Primirea iul Arturo 
Frondfzi, lost președinte 
al Argentinei, președin
tele Mișcării pentru Inte
grare și dezvoltare

In cursul nopții - 
potrivit orei Bucu- 
reștiului - a avut loc 
SOLEMNITATEA PLE
CĂRII DIN ARGENTINA.

Relatările asupra acestor e- 
venlmente șl manifestări se vor 
publica in ziarul de miine.

i
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COMUNICAT COMUN

La 
tina, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a efec
tuat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
vizită oficială in Republica " 
8 martie 1974.

In timpul șederii sale în 
tele Consiliului de Stat al 
România și personalitățile 
vizitat obiective importante cu caracter econo
mic, științific, cultural și social, luînd cunoș
tință cu mult interes de realizările poporului 
argentinean în aceste domenii.

Intîlnirea dintre cei doi președinți s-a desfă
șurat într-o atmosferă de cordialitate, expresie 
a relațiilor de prietenie tradițională dintre 
România și Argentina, a sentimentelor de pre
țuire și stimă reciprocă de care sînt animate 
cele două popoare, între care există vechi legă
turi bazate pe afinități de limbă și cultură.

în timpul vizitei, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii Argentina, 
general-locotenent Juan Domingo Peron, au 
avut convorbiri oficiale, la care — din partea 
română — au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, membră a Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, precum și tovarășii Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, George Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Pungan, consilier al președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae Doicaru, con
silier al președintelui Consiliului de Stat, și 
Mihai Bălănescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Republica Argentina.

Din partea argbntineană au participat doamna 
Maria Estela Martinez de Peron, vicepreședin
tele națiunii, precum și domnii ambasador 
Alberto J. Vignes, ministrul relațiilor externe șl 
cultelor, ambasador Benito 
de interne, dr. Antonio J. 
justiției, dr. Angel Federico 
apărării, dr. Jorge Alberto 
culturii și educației, Josâ 
economiei, Ricardo Otero, 
Jose Lopez Rega, ministrul

invitația președintelui Republicii Argen- 
general-locotenent Juan Domingo Peron,

Argentina, intre 5 șl

Argentina, președin- 
Republicii Socialiste 
care l-au însoțit au

ministrul 
ministrul 
ministrul 
ministrul 
ministrul 

muncii,

Llambi, 
Benitez, 
Robledo, 
Taiana, 
Gelbard, 
ministrul muncii, 

_ , bunăstării sociale, 
și Juan Carlos Beltramino, ambasadorul Repu
blicii Argentina în România.

în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de sinceră prietenie și deplină 
înțelegere, cei doi președinți s-au informat re
ciproc asupra procesului de dezvoltare econo
mică și socială din cele două țări, au analizat 
stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale și au făcut un schimb de 
păreri cu privire la problemele internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat 
aprecieri deosebite față de rezultatele importante 
dobîndite de Republica Argentina în dezvoltarea 
și modernizarea economiei naționale, valorifi
carea deplină a resurselor naturale și îmbună
tățirea condițiilor economice, sociale și culturale 
ale poporului argentinean, precum și față de 
caracteristicile politicii sale externe, de indepen
dență, promovare de relații cu toate țările și o 
permanentă căutare de a se ajunge la puncte 
de vedere asemănătoare în comunitatea națiuni
lor, politică inspirată și condusă direct de ge- 
neralul-locotenent Juan Domingo Peron, în re
lațiile Argentinei cu toate popoarele lumii.

Președintele Juan Domingo Peron a exprimat 
satisfacția sa față de progresele realizate de 
România în crearea unei industrii moderne, în 
domeniile agriculturii, științei și culturii, care se 
reflectă în ridicarea nivelului de viață al po
porului român, precum și față de politica inter
națională activă și clarvăzătoare promovată de 
România, personal de președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, politică consecvent 
pusă in slujba întăririi păcii și dezvoltării coo
perării între toate națiunile, pe baza noilor 
principii ale dreptului internațional.

Animați de dorința de a răspunde aspirațiilor 
de pace, apropiere și înțelegere între popoarele 
român și argentinean, de a adinei și dezvolta 
relațiile dintre România și Argentina și a spori 
contribuția celor două țări la consolidarea păcii 
și securității internaționale, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Juan Domingo Peron 
au semnat „Tratatul de prietenie și cooperare 
între Republica Socialistă România și Republica 
Argentina". „ . ..

Cei doi președinți au constatat cu satisfacție 
că relațiile bilaterale româno-argentinene au 
cunoscut o evoluție favorabilă și au evidențiat 
existența unor noi posibilități pentru lărgirea și 
diversificarea lor în domeniile politic, economic, 
social, tehnic, cultural și științific, în folosul re
ciproc al celor două țări și popoare.

Ei au scos în evidență rolul pozitiv al con
tactelor bilaterale care au avut loc în domeniul 
economic, reliefînd sporirea schimburilor comer
ciale între cele două țări, care se desfășoară in 
baza acordului comercial încheiat în anul 1969.

în legătură cu aceasta, ambii președinți au 
reafirmat dorința lor de a amplifica relațiile 
economice, diversificînd structura acestora, prin 
cooperare economică și tehnică, în care scop, 
în timpul vizitei, s-a semnat „Acordul general 
de cooperare economică și tehnică între gu
vernul Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Argentina".

Totodată, cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția pentru semnarea recentă la București 
a acordurilor generale de cooperare în domeniile 
industriei siderurgice, industriei de telecomuni
cații, explorării, exploatării și prelucrării petro
lului și industriei petrochimice, precum și pen
tru cele semnate la Buenos Aires în timpul vizi
tei, in domeniile agrozootehnic și minier.

Cei doi șefi de stat au apreciat pozitiv coo
perarea dintre România și Argentina în dome-

I

niul folosirii pașnice a energiei nucleare, precum 
și convenția de colaborare dintre Institutul na
țional de cercetări agrozootehnice și Institutul 
de cercetări pentru cereale și plante tehnice- 
Fundulea. Ei au subliniat importanța unor ase
menea acorduri pentru dezvoltarea relațiilor 
bilaterale.

Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția 
față de evoluția raporturilor de colaborare cul
turală și științifică care se desfășoară pe baza 
acordului cultural, încheiat în 1968, și a progra
mului de schimburi culturale pe anii 1973—1974, 
semnat în martie 1973, precum și a recentului 
„Acord de cooperare științifică și tehnologică", 
Încheiat în luna februarie a 
rești.

De asemenea, cei doi șefi 
importanța schimburilor în 
apropierii și prieteniei între 
argentinean, au apreciat în mod pozitiv concre
tizarea „Acordului de cooperare turistică" și a 
„Convenției cu privire la transportul maritim".

Cei doi președinți au căzut de acord să fie 
intensificate contactele și schimburile de vizite 
intre organizațiile de tineret, sindicale, de fe
mei și alte organizații obștești, în scopul asi
gurării unei mai bune cunoașteri reciproce și 
pentru consolidarea sentimentelor de prietenie 
care există între cele două popoare. De aseme
nea, s-a convenit să se inițieze schimburi de 
experiență între instituțiile militare ale celor 
două țări.

Cei doi șefi de stat au examinat pe larg si
tuația internațională actuală și au fost de acord 
că dinamica epocii noastre demonstrează con
solidarea crescîndă a voinței popoarelor pentru 
afirmarea independenței și suveranității lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Juan Domingo Peron au subliniat în mod deo
sebit faptul că politica externă a celor două 
țări se bazează pe principiile recunoscute ale 
dreptului internațional. Ei au reafirmat convin
gerea lor că, pentru a asigura un climat stabil 
de pace și securitate pe plan internațional, este 
necesar ca relațiile dintre state să se bazeze pe 
respectarea strictă a principiilor independentei 
și suveranității naționale, egalității depline in 
drepturi, neamestecului în treburile interne și 
externe, interesului și avantajului reciproc.

Președinții român și argentinean s-au pronun
țat cu fermitate în favoarea obligației statelor 
de a se abține, în relațiile lor internaționale, de 
a recurge la folosirea forței sau a amenințării 
cu folosirea forței sau a oricărui alt mijloc îm
potriva integrității teritoriale sau a independen
ței politice a altui stat și pentru reglementarea 
pe cale pașnică a diferendelor dintre state, in 
cadrul dreptului pe care îl are fiecare ponor de 
a hotărî în mod liber procesul dezvoltării sale, 
în conformitate cu propriile sale aspirații și cu 
interesele sale legitime. S-au pronunțat, de ase
menea, împotriva politicii imperialiste de 
nație, agresiune și amestec în treburile 
state, de presiune de orice fel în relațiile 
naționale.

Cei doi președinți au convenit că, în 
țiile actuale ale situației internaționale, 
statele, mari, mijlocii sau mici, indiferent 
potențial și regimul lor social, pot și trebuie să 
participe activ la studierea și soluționarea pro
blemelor contemporane.

Ambii șefi de stat au reafirmat solidaritatea 
lor cu lupta statelor și popoarelor din America 
Latină și alte regiuni ale lumii pentru apărarea 
și consolidarea independenței lor politice, eco
nomice și sociale, în vederea eliberării de do
minația imperialistă, colonialistă și neocolonia- 
listă, subliniind, de asemenea, importanta fun
damentală a consolidării acțiunii comune latino- 
americane.

Cei doi șefi de stat au reafirmat sprijinul lor 
deplin pentru lichidarea neintîrziată și în mod 
necondiționat a colonialismului, sub toate for
mele și manifestările sale, în conformitate cu 
prevederile rezoluțiilor 1514/XV și 3160/XXVIII 
ale Adunării Generale a Organizației Națiunilor 
Unite și a tuturor celorlalte documente ale or
ganizației mondiale în materie de decolonizare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Juan Domingo Peron au declarat că Republica 
Socialistă România și Republica Argentina, ca 
țări în curs de dezvoltare, consideră că reduce
rea și lichidarea decalajelor dintre aceste țări 
și țările economic avansate reprezintă o proble
mă de primă importanță, decalaje a căror eli
minare este de interes fundamental pentru ga
rantarea progresului umanității.

Ei au reafirmat convingerea că, pentru a da 
impuls dezvoltării economice și sociale, sînt ne
cesare eforturi susținute din partea fiecărei țări 
pentru a valorifica, pe baza voinței și interese
lor sale naționale, bogățiile naturale și resur
sele umane de care dispune — inclusiv prin 
promovarea unei largi cooperări internaționale. 
De asemenea, ei ati fost de acord asupra necesi
tății înlăturării oricăror discriminări și măsuri 
restrictive de natură să aducă atingere relațiilor 
economice internaționale și economiei țărilor în 
curs de dezvoltare împiedicînd progresul în
tregii comunități internaționale.

Bazîndu-se ,pe aceste principii, cei doi pre
ședinți consideră că problemele energiei, mate
riilor prime, produselor agricole și industriale 
trebuie să fie discutate și soluționate în cadrul 
organizațiilor internaționale, pentru a se asigura, 
prin intensificarea cooperării internaționale, e- 
voluția ascendentă a economiilor țărilor în curs 
de dezvoltare și a întregii umanități.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Juan Domingo Peron au sprijinit și privesc cu 
satisfacție, în acest sens, propunerea președinte
lui Republicii Algeriene Democratice și Popu
lare, Houari Boumediene, de a se convoca de 
urgență o sesiune sriecială a Adunării Generale 
a O.N.U. pentru a discuta problemele resurselor 
de materii prime și ale dezvoltării, ceea ce va 
permite ca la reglementarea acestor probleme

acestui an la Bucu-

de stat, convinși de 
vederea promovării 
popoarele român și

domi- 
altor 

inter-
» 

condi- 
toate 

de

de importanță vitală să participe toate statele, 
indiferent de dimensiune, potențial, nivel de 
dezvoltare, sistem social politic.

Ambii președinți au subliniat necesitatea res
pectării dreptului imprescriptibil și inalienabil 
al tuturor statelor la exploatarea bogățiilor lor 
naturale și necesitatea de a adopta toate mă
surile care să pennită menținerea și îmbunătă
țirea calității mediului, în conformitate cu cerin
țele protejării naturii, și dezvoltarea armonioa
să a vieții umane. în ceea ce privește folosirea 
resurselor naturale în comun, au reafirmat ade
ziunea lor deplină la prevederile Rezoluției 
3129/XXVIII a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite.

Cei doi șefi de stat au recunoscut dreptul 
inerent al statului riveran de a explora, exploata 
și conserva resursele naturale ale mării adia
cente coastelor sale, în cadrul limitelor juris
dicției sale naționale, și de a participa în mod 
echitabil la explorarea și exploatarea fundului 
mărilor și oceanelor și a resurselor acestora ce 
se află în afara jurisdicției lor naționale, care 
constituie patrimoniul comun al umanității.

în ceea ce privește evoluția situației din Sud- 
Estul Asiei, cei doi președinți au salutat cu sa
tisfacție încheierea Acordului de încetare a 
războiului și restabilirea păcii în Vietnam, sem
narea Acordului referitor la restabilirea păcii 
și realizarea înțelegerii naționale în Laos, pre
cum și protocolul cu privire la Laos, recent în
cheiat, exprimîndu-și speranța că acordurile rea
lizate vor crea condiții pentru instaurarea unei 
păci durabile în această parte a lumii, astfel ca 
popoarele din Indochina să-și poată consacra 
tortele pentru dezvoltarea lor economică’ șl so
cială, să-și poată soluționa problemele cores
punzător voinței și hotărîrii lor, fără nici un 
amestec din afară.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat îngrijora
rea față de menținerea stării conflictuale din 
Orientul Apropiat și au subliniat necesitatea re
glementării pe cale politică a crizei, în confor
mitate cu prevederile Rezoluției Consiliului de 
Securitate nr. 242. Apreciind rezultatele obținute 
pină în prezent în domeniul dezangajării for
țelor militare, părțile și-au exprimat speranța 
că conferința începută la Geneva va da rezulta
tele așteptate pentru realizarea unei păci juste 
și durabile în Orientul Apropiat.

Cei doi președinți au avut un schimb de pă
reri în legătură cu, situația actuală din Europa, 
apreciind pozitiv rezultatele lucrărilor Conferin
ței general-europene, conferință menită să așeze 
relațiile dintre statele continentului pe baze 
noi, astfel încît să se asigure fiecărui popor, 
fiecărui stat, posibilitatea de a-și concentra efor
turile spre dezvoltarea economico-socială de- 
sine-stătătoare, în concordanță cu năzuințele 
sale. Ei au fost de acord că realizarea securi
tății și consolidării păcii în Europa va contribui 
la promovarea colaborării și la întărirea securi
tății în lumea întreagă. în cadrul acestui pro
ces, a fost subliniată importanța deosebită a 
transformării Balcanilor într-o zonă de pace și 
bună înțelegere.

Cei doi șefi de stat au apreciat că, pentru 
asigurarea unei păci trainice în lume, este impe
rios necesară încetarea cursei înarmărilor, avind 
în vedere, în primul rînd, dezarmarea nucleară, 
sub control internațional eficace și, în acest 
sens, au hotărît să-și unească eforturile pentru 
obținerea unor acorduri eficiente. Realizarea 
acestor măsuri ar avea efecte binefăcătoare asu
pra întregii comunități internaționale și ar per
mite dirijarea unei părți - însemnate din fondu
rile ce se cheltuiesc în prezent pentru cursa 
înarmărilor către ridicarea nivelului de viață 
al popoarelor, combaterea fenomenului subdez
voltării economice și soluționarea altor proble
me de care depinde mersul înainte al civiliza
ției.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Juan Domingo Peron au subliniat importanța 
pe care țările lor o acordă rolului O.N.U. in 
rezolvarea problemelor internaționale, în inte
resul popoarelor, apărarea principiilor dreptului 
internațional și crearea unui climat de deplină 
securitate în lume. Ei au declarat cu fermitate 
că ar fi în interesul profund al tuturor popoa
relor ca O.N.U., celelalte organizații și organis
me internaționale să acționeze cu mai multă 
eficacitate pentru promovarea colaborării și în
țelegerii între națiuni și au exprimat hotărirea 
de a acționa, unindu-și eforturile cu cele ale altor 
state, în vederea întăririi rolului O.N.U., așa 
cum preconizează rezoluția 2925/XXVII a Adu
nării Generale a acestei organizații.

Avînd în vedere importanta contribuție a con
tactelor personale și a schimbului de păreri in
tre cei doi șefi de stat la dezvoltarea colaborării 
bilaterale, la întărirea încrederii, stimei și res
pectului reciproc dintre popoarele român și ar
gentinean, ambii președinți și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatul convorbirilor prile
juite de prezenta vizită, care marchează un mo
ment de o deosebită semnificație în relațiile 
dintre România și Argentina, și au reafirmat 
hotărîrea lor de a continua asemenea contacte, 
în interesul celor două popoare prietene, al 
păcii și securității în lumea întreagă.

Președintele Nicolae Ceaușescu a adresat cele 
mai vii mulțumiri președintelui Juan Domingo 
Peron, guvernului și poporului argentinean pen
tru primirea călduroasă și ospitalitatea care i-au 
fost acordate personal și soției sale, precum și 
celorlalte personalități care l-au însoțit în timpul 
vizitei în Republica Argentina.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au invitat pe, președintele 
Republicii Argentina, Juan Domingo Peron, și 
pe doamna Maria Estela Martinez de Peron să 
facă o vizită oficială în România.

Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data 
vizitei urmează să fie stabilită pe cale diplo
matică.

8 martie 1974

ÎNTÎLNIRI
în cursul zilei de joi, tovarășul 

Ion Pătan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, a avut întilniri de lu
cru cu ministru! economiei, Jose 
Gelbard, președintele Băncii Cen
trale, dr. Alfredo Gomez Morales, 
secretarul de stat la comerțul exte
rior, ambasadorul Tettamanbi, și

NICOLAE CEAUȘESCU

DE LUCRU
secretarul de Stat la energie, ing. 
Hermino Sbarra, cu alte personali
tăți ale vieții economice argenti- 
nene.

întrevederile au avut ca obiect pre
gătirea acordurilor corespunzătoare 
de colaborare și cooperare, în dife
rite domenii, între Republica Socia
listă România și Republica Ar
gentina.

Semnarea unui contract de livrare 
de utilaj petrolier românesc 

in Argentina
tn dimineața zilei de 8 martie a 

avut loc semnarea, intr-un cadru 
festiv, a unui important’ contract de 
livrare de utilaj petrolier românesc 
către întreprinderea de stat argenti- 
neană „Y.P.E." Partenerul român 
la această operațiune de comerț ex
terior este întreprinderea „Indus
trialexport". Valoarea livrărilor pen
tru perioada 1974—1976 se ridică Ia 
circa 37 milioane dolari.

La semnare au participat Ion Pă
țan, vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, și Leopoldo Tetamante, se
cretar de stat pentru relații econo
mice și comerciale externe din Mi
nisterul Economiei.

Acest contract reprezintă o primă 
acțiune perfectată in cadrul acorduri
lor de cooperare economică și teh
nică semnate între guvernele Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Argentina, cu ocazia vizitei la 
nivel înalt în această țară, care a 
avut loc în perioada 5—8 martie 
1974.

JUAN DOMiNGO PERON

Ceremonia semnării 
documentelor oficiale 
româno-argentinene

(Urmare din pag. I)

muncii, Ricardo Otero, ministrul a- 
părării, Angel Robledo, comandanții 
șefi ai infanteriei, marinei și avia
ției — general Leandro Anaya, con- / 
traamiralul Emilio Massera, generalul 
de brigadă Hector Fautario, secretarul 
general la președinția republicii, Vi
cente Solano Lima, cu soțiile, alte 
persoane oficiale.

Sint prezenți ambasadorul României 
la Buenos Aires și ambasadorul Ar
gentinei la București.

La începutul ceremoniei, Ion Pă
țan, vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, din partea română, 
și Alberto Vignes, ministrul rela
țiilor externe, și Jose Gelbard. mi
nistrul economiei, din partea argen- 
tineană, au semnat : Acordul general 
de cooperare economică și tehnică 
între guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii Ar
gentina, Acordul de cooperare în do
meniul minier, Acordul de cooperare

în domeniul industriei agrozooteh
nice, acordul financiar.

Este ora 9,50. în acest moment, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Juan Domingo Peron semnează Tra
tatul de prietenie și cooperare în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Argentina. Acest document 
de importanță istorică poartă, de ase
menea, semnăturile miniștrilor- de 
externe ai celor două țări.

Cei doi șefi de stat semnează, tot
odată, Comunicatul comun, care con
semnează rezultatele deosebit de 
fructuoase ale convorbirilor intre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Juan 
Domingo Peron, dobîndind valoarea 
unui important document interstatal 
Cei doi șefi de stat își string înde
lung mîinile, se îmbrățișează cu căl
dură.

în încheierea ceremoniei. au 
luat cuvîntul președintele Juan Do
mingo Peron și președintele Nicolae 
Ceaușescu.

întreaga solemnitate a semnării 
documentelor româno-argentinene a 
fost transmisă în direct de televiziu
nea din Buenos Aires.

RECEPȚIE OFERITA DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU IN ONOAREA 

PREȘEDINTELUI JUAN DOMINGO PERON SI A DOAMNEI 1 ’
MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON

Joi seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Juan 
Domingo Peron, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Maria Estela 
Martinez de Peron s-au întîlnit din 
nou, într-o ambianță cordială, cu pri
lejul recepției oferite de înalții 
oaspeți români în saloanele hotelului 
Sheraton.

Recepția, dată în cinstea șefului 
statului argentinean și a soției sale, 
a reunit un mare număr de persona
lități ale vieții politice și obștești din 
Argentina, între care secretarul ge
neral la președinția republicii, Vin
cente Solano Lima, președintele Ca
merei Deputaților Râul Lastiri, mi
nistrul de externe, Alberto Vignes, 
ministrul de interne, Benito Llambi,

ministrul apărării, Angel Robledo, 
precum și comandanții șefi ai infan
teriei, aviației și marinei, general 
Leandro Anaya, general de brigadă 
Hector Fautario și contraamiral 
Emilio Massera, ministrul bunăstării 
sociale. Jose Lopez Rega, ministrul 
justiției, Antonio Benitez, ministrul 
culturii și educației, Jorge Taiana, 
ministrul informațiilor, Emilio Abraș.

Au participat persoanele oficiale 
române care îl însoțesc pe președin
tele Consiliului de Stat în cursul 
actualei vizite : Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, George Macovescu, Vasile 
Pungan, Nicolae Doicaru.

La recepție au luat, de asemenea, 
parte șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Buenos Aires.

Se aflau de față ambasadorul 
României la Buenos Aires, Mihai 
Bălănescu, și ambasadorul Argenti
nei la București, Juan Carlos Marce
lino Beltramino.

Continuarea și cu acest prilej a 
dialogului româno-argentinean la ni
vel înalt a pus incă o dată în evi
dență dorința reciprocă de dezvoltare 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare, con
vergența punctelor de vedere în ce 
privește necesitatea abordării într-un 
spirit nou a relațiilor dintre state, a 
problemelor vieții internaționale în 
interesul cauzei înțelegerii între po
poare, al instaurării unei lumi a 
păcii.

TRATAT
de prietenie și cooperare 

între Republica Socialistă România 
și Republica Argentina

(Urmare din pag. I)
3. Dreptul imprescriptibil și inalienabil al statelor la 

exploatarea resurselor lor naturale.
4. Dreptul statelor riverane de a dispune în mod 

exclusiv de resursele marine aflate in limitele juris
dicției lor naționale și de a participa echitabil la ex
plorarea și exploatarea teritoriilor submarine și a re
surselor acestora ce se află în afara jurisdicției na
ționale, care constituie patrimoniul comun al uma
nității.

5. Obligația tuturor statelor de a respecta șl pre
zerva mediul ambiant și de a colabora în mod efici
ent pentru stabilirea de norme internaționale referi
toare la conservarea și exploatarea armonioasă a re
surselor naturale folosite in comun de două sau mai 
multe țări, de a coopera, informîndu-se și consultin- 
du-se in prealabil intre ele, in cadrul relațiilor lor 
normale.

6. Egalitatea în drepturi a tuturor statelor Șl, drept 
consecință, dreptul fiecărui stat de a participa la exa
minarea și soluționarea problemelor internaționale care 
le privesc.

7. Dreptul fiecărui stat de a beneficia de cuceririle 
științei și tehnologiei moderne.

8. Dreptul statelor la avantaje reciproce în colabo
rarea dintre ele.

9. Dreptul și obligația statelor, independent de sis
temul social șl politic, de a coopera între ele în di
verse domenii, in scopul menținerii păcii și securității 
internaționale, de a favoriza progresul economic și 
social al tuturor națiunilor și îndeosebi al țărilor în 
curs de dezvoltare.

10. Dreptul statelor la dezvoltarea lor politică, eco
nomică și socială și la beneficiile care derivă din a- 
ceasta, avind în vedere că această dezvoltare trebuie 
să se bazeze pe respectarea intereselor propriilor po
poare și a demnității și valorii persoanei umane.

11. Obligația statelor de a nu interveni, în nici o for
mă și sub nici un pretext, in afacerile interne sau ex
terne ale oricărui alt stat.

12. Obligația statelor de a respecta inviolabilitatea 
frontierelor de stat și integritatea teritorială a altor 
state și, drept consecință, recunoașterea faptului că 
orice tentativă din partea unui stat, îndreptată împo
triva unității naționale sau a integrității teritoriale a 
altui stat, constituie o violare gravă adusă păcii și 
securității internaționale și, prin urmare, obligația sta
telor de a nu recunoaște dobindirile teritoriale sau 
avantajele obținute prin forță.

13. Obligația statelor de a se abține, în relațiile in
ternaționale, de la orice formă de constringere de ordin 
militar, politic, economic sau de altă natură, ca și de 
la amenințarea cu forța sau de la folosirea forței, sub 
orice pretext, în orice circumstanță și sub orice formă, 
împotriva altui stat.

14. Dreptul inerent al fiecărui stat la autoapărare 
individuală sau colectivă.

15. Obligația statelor de a soluționa diferendele lor 
internaționale prin mijloace pașnice.

16. îndatorirea fiecărui stat de a-și îndeplini, cu 
bună credință, obligațiile asumate conform Cartei Na
țiunilor Unite, cele ce decurg din principiile și nor
mele general recunoscute de drept international sau 
din acorduri Internationale in vigoare conforme aces
tor principii și norme de drept international.

înaltele părți contractante declară că aceste princi
pii fundamentale ale dreptului internațional sint le
gate între ele și că, in interpretarea lor, fiecare din
tre ele trebuie considerat in contextul celorlalte.

Aceste principii trebuie să fie riguros respectate de 
către toate statele, în relațiile lor reciproce, și viola
rea lor nu va putea fi justificată niciodată și in nici o 
circumstanță.

înaltele părți contractante declară hotărirea lor de 
a dezvolta relații prietenești și de cooperare cu toate 
celelalte state, pe baza principiilor sus-menționatc.

ARTICOLUL II
înaltele părți contractante vor dezvolta și intări re

lațiile de prietenie și cooperare intre cele două state,

lărgindu-le și aprofundindu-Ie in toate domeniile de 
interes comun, dezvoltind — la diverse niveluri — o 
cooperare reciproc avantajoasă în domeniile economic, 
comercial, industrial, cultura), științific și tehnic și vor 
promova, prin mijloace corespunzătoare, o mai mare 
apropiere intre cele două popoare.

ARTICOLUL ni

înaltele părți contractante vor dezvolta relațiile de 
prietenie și cooperare cu toate statele pe baza princi
piilor enunțate și vor acționa îndeosebi pentru pro
gresul tuturor țărilor în curs de dezvoltare.

ARTICOLUL IV

înaltele părți contractante vor coopera în scopul pro
movării destinderii, păcii, bunei înțelegeri și cooperări 
în Europa, America Latină și in întreaga lume.

ARTICOLUL V

înaltele părți contractante consideră că toate statele 
au dreptul de a lua parte, în condiții de deplină ega
litate, la eforturile pentru soluționarea problemelor 
dezarmării. Acordurile și măstirile în acest domeniu 
trebuie să țină seama, in egală măsură, de pacea și *
securitatea tuturor popoarelor șî Să stabilească un Cehi- 
libru de drepturi și obligații între toate statele. Ele 
se angajează, de asemenea, să colaboreze și să-și 
aducă, în continuare, întreaga lor contribuție la efor
turile pentru realizarea de acorduri și măsuri efective 
de dezarmare, sub control international eficace, cu 
prioritate pentru dezarmarea nucleară.

ARTICOLUL VI

înaltele părți contractante iși vor uni eforturile pen
tru întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite în 
menținerea și consolidarea păcii și securității interna
ționale, dezvoltarea cooperării intre toate națiunile și 
în promovarea normelor dreptului internațional in ra
porturile dintre state.

ARTICOLUL VII
In scopul asigurării înfăptuirii prevederilor prezen

tului tratat, inallele părți contractante vor intensifica 
și lărgi consultările dintre ele, fie pe cale diplomatică, 
fie prin intermediul consultărilor periodice la diverse 
niveluri. Aceste consultări nu sînt opuse altor obligații 
internaționale ale celor două părți și nici celorlalte 
sisteme de consultări prevăzute de acorduri în vigoare 
și vor avea ca obiect chestiunile referitoare la dezvol
tarea relațiilor dintre cele două state, la problemele 
internaționale de interes comun, inclusiv cele exami
nate de organizațiile internaționale ale căror membre 
sint cele două state, îndeosebi Organizația Națiunilor 
Unite, precum și la orice altă chestiune asupra căreia 
ambele părți vor considera util să aibă schimb de 
păreri.

ARTICOLUL VIII

înaltele părți contractante declară că obligațiile pre
văzute în prezentul tratat nu sînt opuse obligațiilor 
care decurg pentru fiecare dintre ele din alte tratate 
la care sînt părți, precum și din normele generale ale 
dreptului internațional.

ARTICOLUL IX

Prezentul tratat intră în vigoare In momentul sem
nării și va fi supus ratificării conform procedurii con
stituționale in vigoare in cele două state.

încheiat în orașul Buenos Aires, capitala Republicii 
Argentina, la 8 martie 1974, în două exemplare origi
nale, fiecare in limbile română și spaniolă, ambele 
texte avind valabilitate egală.

La „Somisa", ovații pentru înalții oaspeți români
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Vibrantă manifestare de solidaritate muncitorească
in citadela siderurgică „Somisa"

„Vă rugăm să transmitea salutul nostru
frățesc muncitorilor din România11

Cuvîntarea tovarășului

By11 ;
» f1 / ■

1

Un moment emoționant: 
muncitorul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu îmbrățișat de 
Mitru Sfetcu, de origine română

a viziteiProgramul zilei de joi 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a cu
prins o succesiune de secvențe de 
vibrantă manifestare a solidarității 
dintre clasa muncitoare din Argen
tina și cea din România, cu prilejul 
prezenței președintelui Consiliului de 
Stat în mijlocul muncitorilor de la 
complexul siderurgic „Somisa", pu
ternică citadelă a muncitorimii ar- 
gentinene.

Ambianța deosebită ca a caracteri
zat chiar din primele clipe această 
vizită s-a făcut simțită încă de la 
aterizarea avionului special cu care 
au călătorit președintele Nicolae 
Ceaușescu împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. Oaspeții români, 
care sînt însoțiți de tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. 
precum și de Vasile Pungan și de 
Nicolae Doicaru. consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, sînt în- 
timpinați pe platoul de aterizare — 
aflat în apropierea orașului San 
Nicolas — de ministrul muncii. Ri
cardo Otero, de ministrul apărării. 
Angel Robledo, de primarul orașului 
San Nicolas. Eduardo Kobler, și alți 
reprezentanți ai autorităților locale, 
de directorul general al uzinelor 
..Somisa", ing. J. C. Oller, care ii sa
lută cu căldură, urîndu-le bun ve
nit.

Două tinere fete oferă oaspeților 
buchete de trandafiri, legate cu pan
glici tricolore.

Șeful statului român trece in re
vistă compania de onoare, după care 
îi sînt prezentate oficialitățile 
orașului.

în semn de deosebită stimă și con
siderație și pentru a marca în mod 
special acest eveniment important 
pentru toți locuitorii din San Nicolas, 
primarul roagă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să primească „cheia ora
șului".

La solicitarea reprezentanților 
postului de radio local, care a transmis 
integral ceremonia sosirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu face o scurtă de
clarație r „Doresc să urez locuitorilor 
din San Nicolas succes în dezvoltarea 
lor economico-socială, bunăstare și 
fericire".

în continuare, coloana oficială se 
îndreaptă spre orașul Ramollo, în al 
cărui perimetru administrativ se află 
uzinele „Somisa". Pe podul — pavoa
zat cu steaguri tricolore românești și 
steaguri argentinene — de pe rîul 
eu același nume, care constituie linia 
de delimitare între teritoriul acestui 
oraș și cel al orașului San Nicolas 
are loc o ceremonie simbolică, in 
cursul căreia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
celelalte persoane oficiale pomâne 
sînt proclamați oaspeți de onoare ai 
orașului Ramollo. Intr-o atmosferă 
plină de însuflețire, în aplauzele ce
lor prezenti se dă citire „Expunerii 
de motive" pentru proclamarea Inal-

ților vizitatori că oaspeți ds onoare, 
subliniindu-se poziția consecventă a 
României, a șefului statului român 
în favoarea dezvoltării relațiilor cu 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială sau ideologie și pe baza 
avantajului reciproc, exprimindu-se, 
totodată, dorința ca vizita în această 
parte a Argentinei să constituie „un 
traseu al păcii și prieteniei între cele 
două țări".

Președintele Nicolae Ceaușescu ex
primă mulțumiri pentru această 
cinstire.

Coloana de mașini iși continuă dru
mul spre uzinele siderurgice. Primul 
popas se face la oțelărie. Tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu se interesează de 
diferite caracteristici ale procesului 
de producție, angajînd un dialog viu 
cu specialiștii uzinei.

Se vizitează apoi trei hale ale com
plexului siderurgic : secția de lami
nare a tablei la cald, cea de laminare 
a tablei la rece și secția de turnare 
continuă a otelului. în fiecare din 
halele respective s-au strîns un mare 
număr de muncitori, care fac solu
lui poporului român o primire de 
neuitat. Cuvintele pot cu greu descrie 
entuziasmul și căldura acestei pri
miri, expresie grăitoare a căldurii 
inimii muncitorești. Muncitorii 
aplaudă furtunos în momentul tre
cerii conducătorului român, din toate 
părțile se întind mîini ale priete
niei — pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le strînge cu putere. Asis
tăm din nou la scene ale solidarității 
care au devenit familiare ori de cite 
ori secretarul general al partidului 
vizitează un centru muncitoresc 
dintr-o țară sau alta a lumii. Pe pa
rapetul unei pasarele vedem arborat 
un steag românesc, iar de o parte și 
de alta, pe toată lungimea acestuia, 
un adevărat ciorchine viu de munci
tori. Siderurgiștii înconjoară din 
toate părțile pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu ; secretarul general al 
partidului le adresează un călduros 
salut din partea muncitorilor români, 
le urează multă sănătate și fericire. 
,,Muchas gracias" — vă mulțumim 
mult — răspund muncitorii. „Vă ru
găm să transmiteți salutul nostru fră
țesc muncitorilor din România". La 
rugămintea siderurgiștilor, oaspeții 
români 
cu ei.

Carnetul reporterului consemnează 
o altă scenă emoționantă. De to
varășul Nicolae Ceaușescu se apropie 
un muncitor mai în vîrstă, care 1 se 
adresează în românește. Este munci
torul Mitru Sfetcu, venit în Argen
tina încă din copilărie, în 1928. „Ei, 
cum merge ?“ — îl întreabă președin
tele Consiliului de Stat. „Bine" — 
răspunde cu glasul înecat de emoție 
bătrînul muncitor. „Eu iți doresc 
multă sănătate și succes în toate" — ii 
urează tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Siderurgistul Mitru Sfetcu, cu lacrimi 
de emoție în ochi, îi cere permisiu
nea să-1 îmbrățișeze.

Cu reprezentanții puternicului deta
șament muncitoresc de la „Somisa", 
ca și cu reprezentanți ai diferitelor 
sindicate argentinene, președintele 
Consiliului de Stat se reîntîinește în 
sala de festivități a uzinei — frumos 
împodobită cu drapelele României și 
Argentinei — în cadrul unui amplu 
și fructuos dialog de lucru, la care 
participă și ministrul muncii — dia
logul demonstrînd incă o dată utili
tatea contactelor directe ca mijloc de 
apropiere și înțelegere.

se fotografiază împreunai

Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu muncitori și reprezentanți

ai sindicatelor argentinene
întîlnirea tovarășului 

Ceaușescu cu muncitorii de 
plexul siderurgic „Somisa" a avut ca 
punct culminant un larg schimb de 
păreri cu reprezentanți ai Confedera
ției Generale a Muncii, căre grupea
ză majoritatea sindicatelor din Ar
gentina, precum și cu un mare nu
măr de siderurgiști de La „Somisa", 
care umpleau pină la refuz sala de 
festivități a uzinelor, împodobită cu 
steagurile celor două țări, cu portre
tele președinților Nicolae Ceaușescu 
|t Juan Domingo Peron.

Dialogul care a avut loc cu acest 
prilej a evidențiat similitudinea sau 
convergența punctelor de vedere în 
probleme legate de aspecte funda
mentale ale dezvoltării social-econo- 
mice contemporane, în care clasa 
muncitoare se afirmă ca forță fun
damentală, unitatea tuturor detașa
mentelor ei impunîndu-se în mod 
nemijlocit ca o condiție esențială a 
progresului.

In acest spirit s-a desfășurat ampla 
discuție de la „Somisa", care a de
monstrat că ori de cîte ori reprezen
tanții clasei muncitoare se întilnesc 
este posibil ca ei să ajungă la con
cluzii comune, chiar dacă există u- 
nele deosebiri de păreri asupra căi
lor sau metodelor de urmat în ve
derea transformării societății.

Luînd cuvîntul la începutul întîl- 
nirii, ministrul muncii, Ricardo Ote
ro, a exprimat satisfacția pentru po
sibilitatea oferită reprezentanților 
sindicatelor de a se intilni și discuta 
cu șeful statului român. „De altfel, 
tovarășe președinte, a spus el, vă 
aflați printre tovarăși și acest lucru 
este de natură să facă cu atît mai 
fecundă această discuție".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat conducerii în
treprinderii „Somisa", tuturor oame
nilor muncii — muncitori, ingineri, 
tehnicieni — un salut călduros din 
partea sa, a clasei muncitoare din 
România.

Nicolae 
la com-

președintele
vizită

„Ne aflăm — arăta 
Consiliului de Stat — intr-o 
de prietenie Ia invitația președintelui 
Peron și ni s-a acordat posibilitatea 
să vizităm această mare uzină side
rurgică a dumneavoastră. Avem im
presii plăcute despre ceea ce am vă
zut și, desigur, ne-ar face mare plă
cere dacă am cunoaște ceva din acti
vitatea organizației dumneavoastră 
sindicale, în speranța de a putea sta
bili o colaborare intre această orga
nizație și muncitorii siderurgiști din 
România".

Apoi, Lorenzo Miguel, secretarul 
general al Sindicatului muncitorilor 
din metalurgie, membru în Consiliul 
Superior Peronist, Râul Ravitti, se
cretar general adjunct al Confedera
ției Generale a Muncii, Nestor Car
rasco, membru al conducerii Confe
derației Generale a Muncii, secretar 
general al Sindicatului lucrătorilor din 
industria cărnii, Valdo Bruvelli, se- • 
cretar general al Sindicatului mun
citorilor siderurgiști din San Nico
las, mulțufnesc tovarășului Nicolae 
Ceaușescu? pentru prezența sa prin
tre reprezentanții muncitorimii ar
gentinene, roagă să se transmită 
muncitorilor români salutul frățesc 
al oamenilor muncii din această par
te a lumii. El dau o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute în construirea 
vieții noi în România, activității des
fășurate de conducătorul partidului 
și statului nostru în împlinirea aces
tui țel. In acest context, vorbitorii 
pun o serie de întrebări In ce pri
vește realitățile din țara noastră, 
schimbările petrecute în ultimele de
cenii. Totodată, sint expuse un șir de 
aspecte ale activității sindicale din 
Argentina, ale activității social-po- 
litice în general, care cunoaște un 
puternic reviriment 
toriei în alegeri a 
țialist și revenirii 
generalului Peron.

Tuturor le răspunde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care rostește o 
amplă cuvintare, urmărită cu deosa-

bit interes și șubliniată cu îndelungi 
și puternice aplauze.

★
Intîlnirea ia sfîrșit într-o atmos

feră de entuziasm. Toți cei de față 
ovaționează pe șeful statului român, 
exprimindu-și pe această cale satis
facția față de discuția de -la sediul 
„Somisa", care s-a dovedit atît de 
rodnică.

ca urmare a vic- 
Frontulut Justi- 
la cîrrna tării a

Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși și prieteni.

Domnilor miniștri.

Aș dori să exprim incă o dată sa
tisfacția noastră că ne aflăm în Ar
gentina și că astăzi, împreună cu 
domnii miniștri și cu tovarășii con
ducători ai sindicatelor din Argenti
na. ne găsim in acest complex side
rurgic, in mijlocul muncitorilor, in
ginerilor, tehnicienilor, că putem să 
discutăm tovărășește problemele pri
vind dezvoltarea cconomico-socială 
a țărilor noastre, ale întăririi soli
darității dintre clasa muncitoare din 
România și din Argentina.

Tovarăși,

România este un stat unde de 30 
de ani clasa muncitoare, in alianță 
cu țărănimea, cu intelectualitatea, 
într-o strinsă colaborare, a devenit 
stâpină in țară și construiește o orin- 
duire nouă — orinduirea socialistă. 
Trebuie să vă spun că înfăptuirea 
socialismului în România a 
lichidarea cu desăvirșire a 
orinduiri sociale. Industria 
întregime în mîinile clasei 
toare, agricultura se găsește_
nile țărănimii, prin cooperative, 
rinduirea socialistă pe care am con
struit-o noi în România a cerut efor
turi susținute. Cei ce am acționat în 
condițiile grele cu gindul Ia elibera
rea patriei noastre, a clasei noastre 
muncitoare, am acționat — după ce 
poporul a devenit stăpin in țară — 
pentru a înfăptui năzuințele de drep
tate socială, de bunăstare și fericire 
pentru toți oamenii muncii.

Desigur, este greu în cîteva cu
vinte să redai tot ceea ce s-a înfăptuit 
în- construirea unei orinduiri sociale 
noi. Sper insă că mulți dintre dum
neavoastră veți vizita România, vă 
veți putea intilni cu muncitori ro
mâni, cu conducători sindicali, cu 
conducători de partid și veți putea 
cunoaște nemijlocit cum lucrează, 
cum trăiesc și ce gîndesc poporul 
român și clasa muncitoare din Ro
mânia. Trebuie totuși să vă spun că 
in construcția societății socialiste am 
realizat o dezvoltare în ritm înalt a 
industriei, care a crescut in acești 
ani de 28 de ori. Produceam — ca să 
vorbesc de oțel — 280 mii tone. Anul 
acesta 
oahe 
care 
spus, 
ținut, 
în ____  ,___ __  ______
și animale, asigură pe deplin necesi
tățile întregului nostru popor și chiar 
ceva disponibilități. Desigur, supra
fața României este ceva- mai mică 
decît a Argentinei, dar cu toate aces
tea am acordat o mare atenție meca
nizări-. chimizării, folosirii cuceriri
lor științei in agricultură, pentru a 
obține recolte tot mai mari.

Dar numai creșterea producției de 
oțel sau a altor produse industriale 
nu spune nimic. Venitul național a 
crescut de peste zece ori. Numai în 
ultimii zece ani, salariile și veniturile 
generale ale oamenilor muncii au 
crescut .de cîteva ori. De altfel, tot 
ceea ce facem ki România, însăși 
esența societății noastre socialiste, 
este destinat asigurării bunăstării și 
fericirii omului, Creării condițiilor ca 
oamenii să se simtă pe deplin stăpîni 
pe destinele lor, să participe activ Ia 
întreaga conducere a societății, să-și 
poată pune din plin in valoare toate 
aptitudinile lor în orice domeniu de 
activitate. Practic, nu există sector 
de activitate unde să nu se simtă 
din plin prezența clasei mun
citoare, clasa conducătoare a societă
ții in România.

Sindicatele noastre cuprind pe toți 
oamenii muncii. Avem aproape 6 mi
lioane de membri de sindicat. Prac
tic, toți oamenii muncii — cînd spun 
oamenii muncii cuprind muncitori, 
ingineri, tehnicieni și alți intelectuali 
— din toate sectoarele de activitate 
sînt organizați în sindicate. Uniunea 
Generală a Sindicatelor unește toate 
organizațiile sindicale și asigură con
ducerea unitară pe întreaga țară a 
activității sindicale.

In intreprinderi, care sînt proprie
tatea colectivă a muncitorilor— pro
prietari și totodată producători — ac
tivitatea este condusă de comitete

dus la 
vechilor 
este în 
munci- 
în mîi- 

O-

vom produce aproape 9 miii- 
tone. Agricultura noastră, 

se găsește, după cum am 
in mina țărănimii, a ob- 
de asemenea, succese mari 

creșterea producției vegetale

și consilii ale oamenilor muncii. In 
aceste consilii participă, desigur, ca
drele de conducere din întreprindere, 
președintele sindicatului, secretarul 
de partid, secretarul organizației de 
tineret — iar 30 la sută din membrii 
acestui consiliu sint muncitori aleși 
direct de tovarășii lor din întreprin
derea respectivă. Aceste organe de 
conducere colectivă hotărăsc — de
sigur, în baza planului general de dez
voltare a țării — asupra activității în
treprinderii. Toate aceste consilii 
muncitorești trebuie să prezinte, de 
două ori pe an, dări de seamă în 
fața adunării generale a tuturor oa
menilor muncii din întreprindere.

Sindicatele și muncitorii participă 
în organele de conducere județene, 
mă refer 
populare 
comunale, 
lor ocupă 
in Marea Adunare 
suprem al puterii 
nia. De altfel, 
că cea mai mare parte 
deputății Marii Adunări Naționa
le sint din rindurile clasei mun
citoare. Unii dintre 
nesc acum diferite 
conducere, dar aceste responsabili
tăți le-au fost încredințate de clasa 
muncitoare, de popor, tocmai ca re
zultat al faptului că au știut să lupte 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
dreptate ale clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii, ale între
gului nostru popor.

Reprezentanții 
parte din consiliile 
ministerelor, unde 
rile respective de 
ticipă la luarea deciziilor 
activitatea în 
președintele Consiliului Central este 
membru al guvernului, in calitate de 
președinte al sindicatelor.

Iată, foarte sintetic, cum arată de
mocrația socialistă in România.

Cițiva tovarăși au întrebat dacă 
muncitorii români se pot intilni cu 
conducătorii lor. îmi pare rău că 
n-am adus un film pentru ca dum
neavoastră să puteți vedea cum 
ne intilnim noi cu muncitorii in 
România și cum dezbatem cu masele 
largi populare toate problemele 
care privesc dezvoltarea țării. Prac
tic, nu există nici o problemă ce 
privește dezvoltarea țării care să nu 
fie pusă in dezbaterea întregului po
por, în intreprinderi, in instituții, in 
sate și, desigur, în adunări publice, 
cu zeci și sute de mii de oameni. 
Cînd o delegație a dumneavoastră 
va veni în țara noastră veți cunoaște 
direct aceste realități, la fața locului. 
Sau, dacă tovarășul ministru și con
ducătorii sindicatului sînt de acord, 
le putem trimite un film pentru a 
vedea și a vă prezenta și dumnea
voastră cum se manifestă clasa mun
citoare din România și întregul po
por, de altfel.

Recent, cu trei zile înainte de a 
pleca spre Argentina, am avut o 
conferință cu 8 090 de cadre condu
cătoare din agricultură, unde am 
dezbătut împreună problemele dez
voltării viitoare a agriculturii. Cu un 
an in urmă am avut o asemene^ 
conferință cu cadrele de conducere 
din industrie, in care reprezentanții 
muncitorilor au luat parte activă.

în felul acesta lucrăm noi pentru 
identificarea căilor de dezvoltare a 
țării, de înfăptuire a societății so
cialiste, împreună cu întregul popor. 
Noi am pornit întotdeauna de Ia fap
tul că numai in măsura în care clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, celelalte categorii sociale vor 
participa nemijlocit la elaborarea po
liticii generale, există garanția că 
drumul pe care ii trasăm va cores
punde năzuințelor întregului popor 
și că, intr-adevăr, vom înfăptui o 
societate care să corespundă pe de
plin voinței și gindurilor întregii na
țiuni, să satisfacă pe deplin necesi
tățile sale materiale și spirituale.

Deci democrația noastră socialistă 
este o democrație a participării di
recte a poporului la făurirea in mod 
conștient, de către el însuși, a desti
nului său. Dar c greu, cum am spus, 
să redau aceasta in cuvinte. Vă 
invit, deci, în România. Cred că 
și domnul ministru al apărării, și 
tovarășul ministru al muncii — și. 
ca să nu se supere și ministrul apă
rării, am să-i spun tovarăș — vor fi

la conducerea consiliilor 
județene, orășenești șl 
Reprezentanții munciiori- 
un loc foarte important 

Națională, organul 
de stat în Româ- 
se poate spune 

dintre

ci îndepli- 
funcții de

sindicatelor fac 
de conducere ale 
reprezintă ramu- 
activitate și par- 

privind 
sectorul respectiv ;

de acord ca dumneavoastră să ale
geți o delegație din rîndui muncito
rilor de aici, și poate și din altă 
parte, care să vină să viziteze Ro
mânia pentru a se convinge de felul 
cum a reușit clasa muncitoare să 
realizeze ceea ce a obținut pină a- 
cum și cum sprijină in întregime po
litica internă și externă a partidului 
nostru. Iată calea cca mai sigură 
pentru a vă convinge direct de a- 
cestea.

Sigur, să nu rămineți cu impresia 
că totul s-a desfășurat de la sine, că 

, am mers pe un drum asfaltat. Am 
pornit de Ia un nivel de dez
voltare economică destul de scăzut. 
A trebuit să facem mari eforturi, a 
trebuit să învingem multe greutăți. 
Încă de la început, în anii ilegalită
ții — și partidul nostru a acționat în 
ilegalitate 20 de ani — a trebuit să 
depunem eforturi pentru unirea or
ganizațiilor muncitorești, a partide
lor democratice, a forțelor patriotice 
și naționale pentru a putea răsturna 
dictatura fascistă și pentru a trece 
la înfăptuirea acestei orînduiri noi. 
Odată deveniți stăpinl in țară, , am 
depus eforturi mari pentru a întări 
continuu unitatea clasei muncitoare. 
Existau mai multe partide munci
torești și a trebuit să acționăm pen
tru crearea unui partid muncitoresc 
unic, care astăzi este Partidul Co
munist Român. Am organizat clasa 
muncitoare in sindicate unice. îna
inte existau trei sau patru organiza
ții sindicale, insă am pornit întot
deauna de Ia faptul că clasa munci
toare trebuie să fie unită, pentru că 
numai unitatea politică, organizato
rică a clasei muncitoare poate asi
gura dezvoltarea cu succes a operei 
de făurire a unei vieți noi.

Am acționat pentru a întări 
borarea cu țărănimea. La noi, 
30 de ani, ea reprezenta cam 
sută din populație, și fără a 
rănimea cu clasa muncitoare, 
colaborarea cu țărănimea, nu 
construi socialismul.

Am înțeles că o societate

cola- 
acum 
75 la 

uni ță- 
a întări 
puteam

țiile de colaborare In toate domeniile 
de activitate.

Am avut largi convorbiri cu pre
ședintele dumneavoastră, generalul 
Peron. De altfel, ne-am Intiinit acum 
un an in România, am avut acolo 
convorbiri largi și am stabilit încă 
atunci căile de dezvoltare' a colabo
rării intre țările noastre.

Deci, pot spune că actualele con
vorbiri sint o continuare a acelor dis
cuții și acum, în mod deosebit, con
cretizăm căile de colaborare in dife
rite domenii de activitate.

Am impresii deosebit de bune des
pre uzina pe care am vizitat-o, des
pre muncitorii, inginerii, tehnicienii 
cu care m-am intiinit.

Am impresii bune despre ceea ee 
am văzut ieri in domeniul agricul
turii, precum și despre întilnirea cu 
oamenii de Ia universitate. Sigur, nu 
vorbesc de intilnirile oficiale pe care 
le-am avut cu membrii guvernului 
dumneavoastră, cu participarea și a 
comandanților militari. Ele se în
scriu in programul general de 
tificare a căilor de dezvoltare 
laborării dintre țările noastre.

Deci, impresiile generale sint 
te bune.

Știm că poporul argentinean, ea 
Si alte popoare din America Latină 
Si de pe alte continente, iși propune 
să soluționeze probleme foarte com
plexe. Sigur că acestea cer eforturi 
serioase.

Nu doresc in nici un fel să inter
pretați că mă amestec in treburile 
dumneavoastră 
îndoială că programul 
Peron presupune o largă colaborare, 
in primul rind a clasei muncitoare, 
aș putea spune, realizarea și întări
rea unității clasei muncitoare. Aceas
ta este și experiența României și a 
multor țări din Europa și din Ame
rica Latină, din Asia și din A- 

munci- 
impor- 
a-1 în- 

Chiar 
politice

iden- 
a co-

foar-

interne, dar fără 
generalului

O caldă, muncitoreasca stringere de mină
z*

Am înțeles ca o societate avan
sată, așa cum este societatea socia
listă pe care noi o construim in 
România, trebuie făurită pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii. Numai punind la te
melia dezvoltării societății cuceririle 
științei — atît naționale, cît și uni
versale — se poate asigura o dezvol
tare rapidă a tării. De aceea, ne-am 
preocupat mult să întărim colabo
rarea cu intelectualitatea. Și trebuie 
să vă spun că am reușit să realizăm 
o strinsă colaborare cu întreaga in
telectualitate, care a acționat ferm 
în înfăptuirea politicii partidului 
nostru.

A trebuit, de asemenea, să ne ocu
păm să dezvoltăm larg invătămintul, 
să formăm cadrele necesare pentru 
toate ramurile de activitate.

Nu am uitat nici un moment — 
nici in trecut, cînd am organizat 
lupta pentru eliberare — că trebuie 
ca armata să se integreze activ în 
viața poporului, ea fiind o parte a 
națiunii, partea înarmată, să spun 
asa, a națiunii, cu misiunea de a a- 
păra integritatea teritorială, suvera
nitatea țării, de a asigura munca 
pașnică, de dezvoltare economico-so
cială a patriei. De aceea am conlu
crat, în trecut, foarte mult cu arma
ta ; astăzi, armata 
gime, o parte a 
ire. De altfel, 
tea ofițerilor sint 
dului și, desigur, 
muncitori, țărani, _____ __
trebuie să vă spun că partidul nos
tru a acționat pentru o largă colabo
rare cu armata. încă în condițiile 
ilegalității a fost posibil ca armata 
să participe, practic în întregimea ei, 
la răsturnarea dictaturii fasciste și 
să sprijine în mod activ toate trans
formările care au avut loc in Româ
nia.

Deci, am realizat toate acestea In
tr-o strinsă unitate cu toate forțele 
sociale din țară — bărbați, femei, 
bătrini, tineri. Trebuie să spun că 
tineretul a jucat un rol foarte activ 
In întreaga noastră activitate.

Iată, tovarăși, cum a acționat și 
cum acționează și astăzi Partidul 
Comunist. Român in unirea eforturi
lor întregului popor într-o direcție 
unică. Toate acestea au creat con
diții să obținem mari succese in dez
voltarea economico-socială a

Ducem o politică de largă 
rare 
cent 
care 
rile care se dezvoltă acum $1 luptă 
pentru o dezvoltare independentă e- 
conomico-socială. In acest cadru se 
înscriu și relațiile dintre România și 
Argentina, ca două țări prietene care 
iși propun să dezvolte colaborarea 
dintre ele în toate domeniile, în in
teresul popoarelor lor și, totodată, ca 
o contribuție la lupta generală îm
potriva politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste.

Ne pronunțăm in mod ferm pentru 
dreptul fiecărui popor de a fi pe 
deplin stăpin pe bogățiile naționale, 
de a-și putea organiza viața cores
punzător voinței sale, fără nici un 
amestec din afară.

In ce privește impresiile noastre 
despre poporul prieten argentinean 
— desigur ne găsim de puține zile 
aici, am vizitat puține locuri — dar 
trebuie să vă spun 
plăcute impresii 
ospitalieră de care 
Argentina, din 
noastre, din partea președintelui Pe
ron, a miniștrilor, a oamenilor mun
cii. în întilniriie care le-am avut am 
putut constata sentimentele și mani
festările de prietenie ale populației, 
pe unde am trecut. De aceea, 
avem impresia că poporul ar
gentinean privește această vizită cu 
simpatie și cu dorința — ca și po
porul român — de a dezvolta rela-

este, în între- 
societății noas- 

aproape totalita- 
membri ai parti- 
soldații sint toți 
intelectuali. Dar

internațională. Punem 
deosebit pe relațiile cu 
construiesc socialismul.

tării, 
colabo- 
un ac- 

statele 
cu ță-

că avem cele mai 
despre primirea 
nc-am bucurat in 
momentul sosirii

frica. Intr-adevăr, clasa 
toare are un rol tot mai 
tant în societate, dar pentru 
deplini trebuie să fie unită, 
dacă există diferite concepții 
in sindicate, trebuie realizată o uni
tate deplină a clasei muncitoare, așa 
cum trebuie realizată o largă colabo
rare. Știu că tn țara dumneavoastră 
s-a și realizat o asemenea colaborare 
intre Partidul Justițiaiist și alte par
tide politice in înfăptuirea acestui 
program de dezvoltare nouă în Ar
gentina. Din experiența noastră $1 a 
altor țări s-a dovedit că această 
colaborare largă între diferite forțe 
politice este o necesitate imperioasă. 
Tot așa, după părerea noastră, este 
o necesitate imperioasă participarea 
activă a femeilor, a tineretului la 
întreaga activitate, așa cum este o 
necesitate ca armata să sprijine activ 
toate transformările sociale.

Gîndiți-vă ce s-a intimplai In 
Chile ; tocmai datorită faptului că nu 
s-a asigurat o strinsă unitate, cuce
ririle democratice au putut fi răstur
nate. Sigur, aceasta pentru o scurtă 
perioadă, deoarece nu există astăzi 
in lume forță care să oprească mersul 
popoarelor pe calea unei orinduiri 
sociale noi. Asemenea forțe, pentru 
un timp, pot să împiedice, să intirzie, 
pot să producă mari suferințe, dar 
piuă la urmă popoarele vor găsi for
țele necesare pentru a asigura mer
sul înainte spre o dezvoltare liberă. 
Aceasta este o necesitate obiectivă și 
orice ar face forțele care mai trag 
spre trecut, mai devreme sau mai tîr- 
ziu, ele vor fi înlăturate.

De altfel, dumneavoastră înșivă 
aveți experiență în Argentina. Pină 
la urmă, în alegerile din mai, acum 
un an, poporul s-a pronunțat în pro
porție de aproape 80 la sută pentru 
o politică nouă și, desigur, forțele 
politice, între care știu că Partidul 
Justițiaiist ocupă locul principal, sint 
chemate tocmai să înfăptuiască a- 
ceastă voință a poporului .

Apreciem programul generalului 
Peron, eforturile sale de a uni cele
lalte forțe sociale în sprijinirea unei 
astfel de dezvoltări noi și nu putem 
decit să urăm poporului argentinean, 
clasei muncitoare argentinene să ob
țină succese tot mai mari in înfăp
tuirea acestui program și sintem con
vinși că, acționînd cu fermitate, in 
strinsă unitate și colaborare cu toate 
forțele care se pronunță pentru dez
voltarea economieo-socială indepen
dentă a Argentinei, vor reuși să ob
țină succesele corespunzătoare.

Iată, dragi tovarăși, impresiile mele, 
ale noastre despre Argentina, des
pre procesul revoluționar care se 
desfășoară în momentul de față In 
țara dumneavoastră și nu numai In 
Argentina, dar în multe state din 
America Latină, ca și de pe alte con
tinente. în fond, și această dezvol
tare din țara dumneavoastră se În
scrie între eforturile generale pentru 
o lume mai dreaptă, mai bună. Noi 
apreciem că solidaritatea tuturor po
poarelor, incepind cu clasa munci
toare din fiecare țară, în înfăptuirea 
acestei noi politici, va asigura victo
ria în întreaga lume a politicii de 
pace și colaborare între toate națiu
nile. In colaborarea dintre clasa 
muncitoare din România și din Ar
gentina, dintre popoarele noastre, 
dintre diferite sectoare de activitate 
din țările noastre, să ne cunoaștem 
cit mai bine, să întărim solidaritatea 
pentru a asigura progresul fiecărei 
țări și a contribui și pe plan inter
național Ia victoria unei politici noi.

Cu aceste ginduri am venit în Ar
gentina. Acestea sînt, de altfel, im
presiile și rezultatele pe care le-am 
obținut deja pină acum și sintem 
convinși că încheierea vizitei va des
chide o pagină nouă in relațiile din
tre popoarele român și argentinean.

Doresc să vă urez dumneavoastră, 
muncitorilor din această uzină, mun
citorilor din Argentina, tuturor for
țelor sociale și categoriilor sociale, 
întregului popor argentinean succese 
în înfăptuirea programului de dez
voltare economico-socială indepen
dentă, multă prosperitate, multă fe
ricire și sănătate ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate).
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încS a prestigioasă instituție de in- 
Vățămînt superior din Argentina, 
Universitatea din Sud — Bahia 
Blanca, a hotărît, la fel ca și Uni
versitatea din Buenos Aires, să con
fere în semn de omagiu și inaltă 
prețuire titlul de doctor honoris 
causa președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. O dele
gație de profesori și studenți ai 
Universității din Bahia Blanca, în 
frunte cu rectorul lor, prof. dr. Victor 
Benamo, a venit la Buenos Aires, la 
reședința șefului statului român, 
pentru a lnmina acest titlu înalțilo» 
oaspeți români.

La ceremonie a participat prof. dr. 
Carlos Ignacio Rivas, ministru sub
secretar de stat pentru invâțâmlntul 
superior. Au fost prezenți, de ase
menea, tovarășii Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, George Macovescu, Vasile 
Pungan și Nicolae Doicaru.

Luînd cuvintul, prof. dr. Carlos 
Ignacio Rivas a spus :

Domnule președinte,
i Doamnă Elena Ceaușescu,

Am înalta onoare și plăcere de a 
prezida această ceremonie, în cadrul 
căreia dumneavoastră și doamna 
Ceaușescu primiți din partea Uni
versității din Sud titlul onorific de 
doctor honoris causa. Dumneavoas
tră. domnule președinte, și dumnea
voastră. doamnă Ceaușescu, ați mai 
fost onorați în țara noastră cu acest 
titlu. Cel de astăzi este un omagiu 
In plus. Vreau să subliniez Insă că 
acest titlu are o nuanță diferită, el 
nu numai că omagiază pe domnul 
președinte, dar este și un act de re
cunoștință pentru că dumneavoastră 
sinteți reprezentanții unei comunități, 
ai unei țări care a făcut mult pentru 
noi, în special pentru dezvoltarea 
tehnică a Universității din Sud. In 
acest caracter de recunoștință și de 
mulțumire pentru ceea ce au făcut 
pentru noi reprezentanții țării dum
neavoastră, avem plăcerea de a vă 
saluta și a vă înmîna titlul de doctor 
honoris causa dumneavoastră și 
doamnei Elena Ceaușescu.

A luat apoi cuvintul rectorul Uni
versității din Sud, prof. dr. Victor 
Benamo :

Domnule președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România,

Doamnă Elena Ceaușescu,
Avea dreptate domnul ministru 

subsecretar de stat al învățămintulul 
superior cînd spunea că această dis
tincție onorifică, pe care v-o conferă 
azi Universitatea din Sud. are un 
caracter special. Vom adăuga Insă 
ceva la cele spuse da domnia sa.

Pentru noi, caracterul cel mai re
levant al conferirii acestei distincții 
II constituie faptul că slntem mili- 
tanți politici, că, la fel ca și dumnea
voastră in trecut, am suferit pentru

TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUSESCU SI TOVARĂȘEI ELENA
aceleași idei politice, în perioada cînd 
orizontul Argentinei era sumbru, cînd 
forțele populare erau ținute departe 
de guvernare. Simțim deci o înclina
ție specială față de popoarele care, 
prin lupta clasei muncitoare, au ob
ținut pe deplin autodeterminarea și 
eliberarea lor, care au dezrădăcinat 
imperialismul pentru totdeauna din 
țările lor.

Nu numai că avem o recunoștință 
fierbinte față de întregul popor 
român, dar și o recunoștință față de 
individualități ca dumneavoastră, 
care au impulsionat acest proces de 
eliberare. Acordăm această distincție 
individuală și doamnei Elena 
Ceaușescu, In persoana căreia recu
noaștem activitatea politică a femei
lor. în istoria țării noastre a existat 
n revoluționară autentică, care s-a 
numit Eva Peron, și care, pină în 
ziua de azi, continuă să ne călăuzească 
prin ideile sale în lupta împotriva 
imperialismului.

Amintind ceea ce cunoaștem, vrem 
să spunem că noi înțelegem menirea 
universităților in țările care luptă 
pentru reconstrucție, ca factor impor
tant în dezvoltarea pe care o dorim 
atit de mult. Nuanțele deosebite ale 
acestei ceremonii ne fac sâ subliniem 
că, în ce privește universitatea 
noastră, «intern gata să stabilim o 
colaborare cu România, colabo
rare care se referă în mod con
cret la un proiect de lucrări de 
irigații ce va fi perfectat în cadrul 
unei convenții, la schimbul dintre 
universitatea noastră și cea din Iași, 
proiect ce se perfectează de aseme
nea. și sperăm să-l semnăm în 
curfnd.

Universitatea noastră s-ar simți 
onorată dacă In timpul acestei vizite, 
sau în cadrul unei viitoare vizite, 
domnul președinte ar veni și in ora
șul nostru, Bahia Blanca, unde stu
dențimea ar asculta cu multă plă
cere cuvintele dumneavoastră. Vă 
mulțumesc.

După rostirea acestor alocuțiuni 
omagiale, in continuarea solemnității 
se dă citire hotărîrii rectoratului 
Universității din Sud prin care :

Se conferă titlul academic de doc
tor honoris causa al acestei univer
sități excelenței sale domnului pre
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, dr. 
Nicolae Ceaușescu, și doamnei dr. 
inginer Elena Ceaușescu, pentru me
ritele lor personale deosebite, pentru 
activitatea si contribuția lor remar
cabilă la promovarea culturii, știin
ței și păcii, in interesul comunității 
naționale și internaționale.

Apoi, ministrul subsecretar al în- 
vățămîntului superior lnmînează di
plomele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, felicitlndu-i cu căldură 
pentru primirea acestei înalte dis
tincții din partea Universității din 
Bahia Blanca.

în continuare, profesorul universi
tar argentinean, de origine română. 
Florin Manoliu, de la Universitatea 
din Sud, rostește în limba poporului 
nostru un emoționant cuvint de pre
țuire și respect la adresa șefului sta
tului român și a tovarășei Elena 
Ceaușescu :

Domnule președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată doamnă Ceaușescu, 
în convingerea că dimensiunea 

omului de stat se definește prin în
sușirea de a ști să prevină și să 
orienteze evenimentele spre un pozi
tivism constructiv și, in lumina celor 
rostite ieri de dumneavoastră, cu 
prilejul primirii titlului de doctor 
honoris causa al Universității din 
Buenos Aires, personalitatea dum
neavoastră politică capătă in această 
a doua jumătate a secolului nostru 
o semnificație simbolică, atit dato
rită înfăptuirilor interne pe planul 
justiției sociale și progresului eco
nomic, cit și pe planul politicii ex
terne a țării românești.
. Excelența Voastră simbolizează 
astăzi, alături de un mare argenti
nean. secretul reușitelor perfecte în 
politica internă și externă a țărilor 
în curs de dezvoltare și, pentru 
aceasta, și-a atras în mod spontan 
și in dreaptă lege respectul, admira
ția și recunoștința noastră, a tuturor.

Datorită efortului constructiv, al 
unei munci organizate, depusă fără 
preget pentru binele comunității na
ționale și internaționale, și secondat 
de o echipă de colaboratori de elită, 
aleși pe măsura aspirațiilor legitime 
ale poporului român și corespunză
tor dinamismului personalității dom
niei voastre, ați reușit să coordonați 
energia creatoare a comunității na
ționale, făcînd ca țara românească să 
Înregistreze, pe cit de importante, tot 
pe atit de pozitive progrese în dome-

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Domnule ministru,
Domnule rector,
Domnilor profesori,
Dragi prieteni student!

Aș dori să exprim cele mai calde 
mulțumiri Universității din Sud 
pentru hotărirea pe care ați luat-o 
de a ne decerna, mie și tovarășei 
mele, titlul de doctor honoris causa.

Vedem in aceasta o expresie a re
lațiilor dintre popoarele noastre, o 
apreciere a activității pe care o des-

> *
niul social-economic, al științei pure 
și al tehnologiei. în domeniul cultu
rii naționale și al conviețuirii pașnice, 
fondată pe principiul respectului re
ciproc, al suveranităților naționale in 
ceea ce privește politica externă.

Titlul academic de doctor honoris 
causa pe care universitatea noastră 
din Bahia Blanca vi l-a conferit și 
pe care l-ați primit astăzi are sem
nificația recunoașterii marilor cali
tăți spirituale și a puterii de muncă 
ale Excelentei Voastre, precum și 
semnificația de sinceră omagiere a 
omului de stat și a valorii operei pe 
care cu atîta măiestrie a știut să o 
înfăptuiască.

Incontestabil că, animată de ace
leași sentimente de respect șl de bună 
intenție, universitatea noastră, insti
tuție exponentă a culturii academice 
argentinene din interiorul țării, v-a 
oferit titlul de doctor honoris causa, 
domniei voastre, mult stimată 
doamnă Ceaușescu, considerînd nu 
numai aportul direct al dumnea
voastră pe tărîmul științei pure și al 
aplicării acestei științe, sau al opere
lor sociale la a căror creație domnia 
voastră a contribuit în mod constant, 
cl, de asemenea, a ținut seamă de 
acea cooperare discretă pe care cu 
atîta abnegație o oferiți zi de zi 
ilustrului dumneavoastră soț în îm
plinirea cit mai perfectă a destinului 
său istoric.

Urarea noastră sinceră este ca 
dumnezeu să vă ocrotească și să vă 
dea amindurora mulți ani de aici 
înainte, pentru binele și prestigiul 
țării românești, pentru consolidarea 
și maximizarea operei întreprinse și 
pentru asigurarea pe baze cît mai so
lide a păcii între popoarele lumii în 
care trăim, pace pe care o doriți și-i 
apărați conținutul cu atîta convin
gere, cu atîta dinamism și cu atîta 
eficiență.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

fășurăm in slujba poporului român, 
a socialismului și păcii, o apreciere a 
activității pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare intre poporul ro
mân și poporul argentinean.

Desigur că vom face totul pentru 
a extinde in continuare relațiile din
tre popoarele noastre, in toate do
meniile de activitate. Vom acționa, 
în același timp, pentru o dezvoltare 
tot mai mare a colaborării dintre u- 
niversitățile din țările noastre, din
tre Universitatea din Sud și univcr-
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sitățile din România. Desigur că so
cietatea pe care o făurim noi în 
România, societatea socialistă, efor
turile pe care le face astăzi poporul 
român pentru dezvoltarea economi- 
co-socială pe un drum nou impun ca 
o necesitate așezarea cuceririlor 
științei și tehnicii contemporane la 
bazele întregii activități. Pentru a 
asigura un progres în toate domeniile 
de activitate trebuie să facem totul 
ca aceste cuceriri ale științei să fie 
puse în serviciul popoarelor, al bună
stării lor atit materiale, cit și spiri
tuale.

Nu doresc să repet cele spuse ieri. 
Aș dori să adresez profesorilor de 
la Universitatea Bahia Blanca cele 
mai bune urări de succes in întrea
ga activitate îndreptată spre făuri
rea cadrelor necesare economiei, 
științei și culturii argentinene. Aș 
dori să adresez tuturor profesorilor 
de la această universitate urarea de 
a acționa întotdeauna in strînsă le
gătură cu poporul, in slujba poporu
lui, a libertății și fericirii lui. A- 
ceasta este, pină la urmă, menirea 
științei și culturii, menirea omului 
de știință.

Tovardșei Elena Ceaușescu | se tnmîneazâ diploma de doctor honoris causa al Unlversltâ|ii din Sud 
Bahia Blanca

CEAUSESCU
t

Aș dori, de asemenea, să adresez 
studenților din Universitatea Bahia 
Blanca urările noastre de succes în 
Însușirea nobilelor cunoștințe ale 
științei. Fără îndoială, studențimea 
este chemată astăzi să-și însușească 
cuceririle cele mai înaintate, dar ea 
are menirea ca, mîine, să asigure 
ridicarea pe noi trepte a științei și 
culturii fiecărei națiuni, a științei și 
culturii universale.

Sigur, și profesorii, și studenții 
sînt cetățeni ai unei țări — dumnea
voastră sinteți ai Argentinei, ai unei 
țări în plină transformare revoluțio
nară, și este de ințeles că trebuie să 
participați activ Ia viața politică, la 
realizarea acestor transformări. în
totdeauna știința, cultura au lumi
nat căile spre progres, spre civiliza
ție. De aceea vă urăm dumneavoastră, 
întregii siudențimi succese in întrea
ga activitate.

Doresc să folosesc și acest prilej 
pentru a ura poporului prieten ar
gentinean succese în dezvoltarea sa 
economico-socială, in înfăptuirea pro
gramului pe care îl orientează astăzi 
președintele Peron, in unirea tuturor 
forțelor progresiste naționale, pentru 

a face din țara dumneavoastră o pa
trie liberă, fericită, care să colabo
reze slrins cu toate celelalte națiuni 
ale lumii.

Noi dorim ca Intre poporul român 
și poporul argentinean să existe 
strinse legături de prietenie in toate 
domeniile ; vom saluta cu multă 
bucurie o delegație a universității 
dumneavoastră — de profesori și 
studenți — In România, punind prin 
aceasta bazele unei colaborări directe 
intre universitățile noastre. Regret 
că nu am putut vizita universitatea 
dumneavoastră. Sper să se ivească 
prilejul, dar, pină atunci, incă o dată, 
vă mulțumesc și vă rog să transmi
teți tuturor profesorilor și studenți
lor cele mai bune urări și salutul 
nostru prietenesc. (Aplauze).

★
în încheierea ceremoniei, președin

tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, celelalte persoane 
care ii însoțesc se întrețin cu cor
dialitate cu ministrul subsecretar de 
stat pentru învățămintul superior, cu 
membrii delegației de profesori și 
studenți ai Universității din Bahia 
Blanca.

Dialog fructuos co oficialitățile economice 
si reprezentanții cercurilnr le afaceri din frgentma

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Președintei» Nicolae Ceaușescu s-a 
Intilnit, joi, la sediul Ministerului 
Economiei din Buenos Aires, cu ofi
cialitățile economice argentinene și 
cu reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri. La întîlnire au participat tova
rășii Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, Nicolae Doicaru, con
silieri al președintelui Consiliului de 
Stat, reprezentanți ai ambasadei și 
agenției economice române din Bue
nos Aires, experți.

întilnireg a fost deschisă de Jose 
Gelbard, ministrul economiei din 
țara gazdă, care a prezentat mai în- 
tîl președintelui Nicolae Ceaușescu 
pe secretarii și subsecretarii de stat 
ai finanțelor, comerțului exterior, 
dezvoltării industriale, agriculturii, 
comerțului interior, resurselor na
turale, comunicațiilor, energiei și 
transporturilor, pe președinții prin
cipalelor organisme bancare — 
Banca Centrală, Banca Națiu
nii. Banca Națională de Dez
voltare, pe președinții Camerei de 
Comerț, Camerei Exportatorilor, 
Confederației Generale a Industriei, 
Confederației Economice, Societății 
de Stat a Căilor Ferate, societății de 
stat ..Somlsa", întreprinderii petro
liere de stat „Y.P.F.", pe conducătorii 
altor instituții și Întreprinderi eco
nomice și financiare.

in timpul intilnlrll cu oficialitățile economic» orgentlnen» yi cu reprezentanți ai cercurilor de afaceri

Exprimlnd satisfacția principalilor 
săi colaboratori, a tuturor celor pre
zenți, de a-1 avea in mijlocul lor pe 
șeful statului român, ministrul eco
nomiei, Josă Gelbard, a spus :

Excelență, domnule președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu,

Domnule vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al co
merțului exterior,

Domnule ministru al afacerilor 
externe,

Domnule ambasador al Republicii 
Socialiste România,

Domnilor consilieri Și asistenți 
prezidențiali,

Doamnelor și domnilor.

Dorim, in primul rlnd, să mulțumim 
pentru distinsa dumneavoastră pre
zență in țara noastră. Pentru noi, 
România este foarte aproape de Ar
gentina în termenii aspirațiilor popu
lare, în dorințele de dezvoltare 
independentă, fără frontiere ideolo
gice, care, de asemenea, caracteri
zează guvernul pe care 11 conduce 
domnul președinte al republicii, ge
neralul locotenent Peron.

Traiectoria dumneavoastră, domnu
le președinte, merită din partea 
noastră cel mai cald și mai sincer 
dintre elogii. Vă simțim foarte 

aproape de noi, poate pentru că sus
ținem poziții asemănătoare. Este, de 
asemenea, pentru că noi gîndim, 
cum o fac și poporul, și guvernul 

român, că frontierele ideologice con
stituie un capitol preistoric al rela
țiilor umane, un fapt străin interese
lor comune ale țărilor noastre.

în consecință, nu este pentru noi 
o simplă expresie protocolară să re- 
înnoim, cu această ocazie, enorma 
satisfacție pe care o simțim noi, ar- 
gentinenii, față de prezenta unor 
atit de distinse personalități din Re
publica Socialistă România.

Perioada anterioară, cu schimburi 
reciproce limitate intre popoarele 
noastre, nu a reflectat decit o eroare 
regretabilă, un capitol pe care tre
buie să-1 uităm odată cu etapa de 
relații constructive, pe care le trasăm 
în aceste momente. Avem siguranța 
că acest lucru reprezintă permanen
ta, că politica de apropiere constituie 
singurul fapt solid și profund intre 
popoarele noastre. Acționăm cu ase
menea siguranță, pentru că această 
hotărîre emană din partea noastră, 
de la un guvern care își bazează în
treaga putere pe sprijinul ppporului.

Vedem în acest comerț — care nu 
se extinde la o zonă sau regiune 
limitată din punct de vedere politic, 
ci la un complex de posibilități pe 
care le deschide astăzi lumea — un 
Instrument esențial al Independenței 

noastre economice și al unei dezvol
tări naționale echilibrate. Prin a- 
ceasta creăm o strategie diferită, noi 
interese, care vor permite să schim
băm în mod radical structura țării 
noastre.

întreprinderile noastre de stat și 
particulare au găsit un orizont dife
rit, în care pot să se desfășoare in 
mod intens și fără nici un fel de 
restricții. Simpla posibilitate de a 
intra în această lume ne-a obligat, 
fără Îndoială, să ne perfecționăm, 
pentru ca modul și felul de a acționa 
să fie tot atit de largi ca și piețele 
pe care le-am deschis.

Cu acordurile pe care le realizăm 
In domeniul mineritului, al industriei 
agrozootehnice, problemelor financia
re și cooperării tehnico-economice, 
țările noastre și-au precizat interese
le, dar nicidecum nu le-au limitat. 
Au dat doar un contur de beneficiu 
reciproc pentru dezvoltarea schim
burilor.

Aceasta explică interesul pentru 
diversificarea și extinderea comerțu
lui exterior al țării noastre. Accesul 
schimburilor cu zona socialistă re
flectă unul din drumurile pe care 
le-am ales pentru a impulsiona dez
voltarea economiei naționale, pe baza 
unui criteriu independent.

Schimburile reciproce cu România 
se încadrează fără rezerve într-o cu
rată și frățească relație de înțelegere 
și respect reciproc. Sînt bazate, de 
asemenea, pe un cadru clar de con
veniențe reciproce, care va permite 
să se creeze curente largi de comerț 
între ambele țări. Aceste baze pen
tru dialog cuprind în ele insele o 
promisiune, vor permite ca două po
poare să facă schimb de experiență, 
de cunoștințe, precum și de eforturile 
lor productive și tehnologice.

Nici o relație embrionară nu poate 
conta pe auspicii mai pozitive ca 
acestea.

Nu există mod mai clar pentru a 
scurta distanțele care ne separau de 
realitate, nici de aceste ocazii con
crete de comerț, bilateral, care tre
buie să îndeplinească o funcție atit 
de hotărîtă în dezvoltarea noastră 
economică.

Sperăm că frecvența și amploarea 
acestor acorduri vor fi din ce in ce 
mai mari. Sintem convinși că între 
România și Argentina există doar 
puncte de contact și că cel mai 
hotăritor lucru este dorința comună de 
a reafirma prin această strategie vo
cația de dezvoltare independentă pe 
care ambele națiuni au proclamat-o, 
conform propriilor lor principii de 
viață.

De aceea, ne reînnoim convingerea 
că relațiile comerciale sînt doar o 
anexă, o cale concretă de apropiere 
rare constituie un preludiu la sin

cera și profunda prietenie pe care o 
consolidăm în această etapă a rela
țiilor între ambele țări. De asemenea, 
iroclamăm ferma credință că viito
rii-pași în această direcție vor da 
cea mal completă mărturie despre 
tăria cauzelor care unesc popoarele 
noastre.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,

Domnule ministru al economiei, 
Jose Gelbard,

Domnilor miniștri,
Doamnelor și domnilor conducători 

și reprezentanți ai economiei argen- 
tinene,

Aș dori să exprim satisfacția mea 
și a colaboratorilor mei pentru că 
avem prilejul de a ne întîlnî cu 
conducătorii economiei argentinene 
pentru a face un schimb de păreri 
cu privire la căile dezvoltării cola
borării economice, tehnico-științifice 
dintre țările noastre.

Așa cum ați menționat și dumnea
voastră, domnule ministru, între Ro
mânia și Argentina s-au dezvoltat 
relații de colaborare largi, iar cu 
prilejul vizitei pe care o facem acum 
în Argentina, la invitația președin
telui Peron, dorim să punem bazele 
unei colaborări multilaterale in di
verse domenii de activitate. După 
cum cunoașteți, România este o țară 
socialistă, a obținut rezultate bune 
în dezvoltarea economiei în ultimele 
decenii și, mai cu seamă, in ultimii 
10 ani. Spre exemplu, în anul care 
a trecut, industria românească s-a 
dezvoltat intr-un ritm de 14,7 la sută. 
Gama produselor românești indus
triale este foarte variată, nu aș dori 
să mă refer Ia aceasta acum. Ceea 
ce aș dori să menționez — și cred 
că trebuie menționat tocmai pentru 
o colaborare bună între țările noas
tre — este aceea că am așezat Ia 
baza dezvoltării industriei și, in ge
neral, a economiei, cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii. Sigur, 
am avut o economie înapoiată, deci 
a trebuit aproape să construim totul 
de la început. într-un anumit sens 
este și un lucru bun că am putut să 
construim, de la început, pe bazele 
celor mai noi cuceriri ale tehnicii, 
dar ar fi fost mult mai bine dacă 
am fi avut o industrie dezvoltată 
mai înainte. Știu că în această situa
ție este și Argentina. Și Argentina 
se dezvoltă, de asemenea, într-un 
ritm intens și se preocupă pentru o 
industrializare înaltă. Pornind de 
aici, cred că țările noastre pot să 
coopereze în producția industrială cu 
bune rezultate. De altfel, in cursul 
acestor zile, continuindu-se. convor
birile și tratativele care au avut loc 
in lunile anterioare Ia București, 
s-au realizat o serie de acorduri și 
înțelegeri pentru o cooperare largă 
în cîteva domenii de activitate. Si
gur, este domeniul petrolier, care 
acum are o importanță internațio
nală. România este o țară veche pro
ducătoare de petrol, are deci o ex
periență bună. Producem utilajele 
corespunzătoare. Din păcate, rezer
vele de petrol sînt mai mici ; deo
camdată, ceea ce cunoaștem, desigur. 
Avem speranța ca, totuși, să mai 
găsim incă rezerve mari și in țara 
noastră. Deci in acest domeniu pu
tem să realizăm o colaborare cu 
bune rezultate. 1

în domeniul minier, de asemenea, 
s-au realizat înțelegeri corespunză
toare ; și aici România dispune de 
o experiență de aproape 200 de ani și 
putem să realizăm o cooperare bună.

în domeniul construcțiilor de ma
șini producem o gamă largă de a- 
gregate. Știu că și dumneavoastră 
produceți. Dar nici România și nici 
Argentina nu pot produce totul ; deci 
putem să realizăm o colaborare, a 

specializare chiar, pentru a putea 
realiza producții și de înaltă tehni
citate, dar și cu eficiență economică 
cit mai mare, pentru că, pină la ur
mă, orice cooperare și orice activi
tate economică trebuie să se încheie 
cu rezultate bune. Putem realiza o 
colaborare bună in agricultură și s-a 
ajuns la anumite înțelegeri în aceas
tă privință.

Sigur, și în siderurgie — chiar as
tăzi dimineață am vizitat o între
prindere a industriei dumneavoastră 
siderurgice, unde am declarat că ani 
impresii bune și am constatat că și 
in acest domeniu putem realiza o co
laborare cu rezultate corespunzătoa
re pentru țările noastre. In afară de 
producția de metal propriu-zisă, tre
buie să se realizeze o gamă largă de 
utilaje de calitate superioară. Fără 
nici o îndoială, după cum știți și 
dumneavoastră, nimeni nu poate 
produce toată această gamă de uti
laje care este necesară în construc
țiile de mașini. Deci putem realiza 
și aici o cooperare cu rezultate bune.

Dar toate acestea cer o colaborare 
in domeniul științei și tehnicii, pen
tru a reuși să ridicăm continuu ni
velul tehnic al produselor noastre. 
Știți și dumneavoastră foarte bine, 
ca și noi, că, pe piața internațională, 
introducerea tehnicii noi se realizea
ză intr-un ritm destul de rapid și 
pentru a-i puica face față, a ieși cu 
produse pe piața internațională tre
buie realizată o cercetare continuă 
și perfecționate continuu mașinile și 
produsele. Deci, pentru o cooperare 
bună, trebuie să avem in vedere și 
o colaborare în domeniul cercetării 
științifice și tehnice, care sînt fac
tori hotăritori pentru a obține buno 
rezultate ; și, de asemenea, în dome
niul pregătirii cadrelor de specialita
te, inclusiv al muncitorilor calificați.

Iată, domnilor, care sînt proble
mele care pot fi avute in vedere. Și 
dacă ne propunem să punem bazele, 
așa cum am vorbit cu președintele 
Peron și cu membrii guvernului, in 
convorbirile pe care le-am avut, unor 
relații care să constituie un exemplu 
de colaborare, atunci este absolut 
necesar ca să ne gîndim la toate a- 
ccste probleme.

Noi dorim realmente să Înfăptuim 
Împreună cu dumneavoastțp. o lar
gă colaborare în folosul 1 statelor 
noastre, cit și pentru a merge 
împreună cu produsele în alte 
țări, să asigurăm astfel o dez
voltare mai rapidă economico-socială 
a României și Argentinei, ridicarea 
nivelului de viață material și spiri
tual al națiunilor noastre, condiție 
hotăritoare ca popoarele noastre să 
poată participa activ, cu drepturi e- 
gale, la întreaga viață internațională, 
să-și poată spune cuvintul tot mai 
ferm în soluționarea diferitelor pro
bleme caro preocupă astăzi omenirea 
și, in primul rind, in problemele 
dezvoltării țărilor rămase in urmă, 
realizării unor relații noi între țările 
dezvoltate și țările în curs de dezvol
tare, între țările industrializate șl 
țările deținătoare de materii prime, 
relații care să înlocuiască vechile ra
porturi inacceptabile cu altele noi, 
bazate pe egalitate, pc echitate, care 
să permită o dezvoltare mai rapidă 
a țărilor rămase in urmă. Și Româ
nia, și Argentina se numără, din 
păcate, deocamdată, printre cele în 
cur» de dezvoltare. Sperăm că, coo- 

perlnd, să reușim să lichidăm mul 
iute aceste stări de lucruri, să ne a- 
ducem, de asemenea, contribuția la 
realizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune și pe pian național, cores
punzător condițiilor din fiecare țară 
și năzuințelor fiecărui popor, dar și 
la o lume mai dreaptă și mai bună 
pe pian internațional.

Trăim în această comunitate și tre
buie să ne propunem să contribuim 
la crearea unei lumi in care fiecare 
națiune să se poată dezvolta liberă 
ți independentă.

Iată, domnilor, in ce spirit vizităm 
țara dumneavoastră, in ce spirit do
rim să identificăm împreună căile 
unei colaborări mai bune in toate 
domeniile de activitate.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

răspunzind apoi unor întrebări din 
partea gazdelor privind activitatea 
financiară din România, repartizarea 
venitului național și a mijloacelor 
bănești, a declarat :

Desigur, problemele financiare In 
România izvorăsc din caracterul so
cialist al economiei, în cadrul buge
tului cuprinzindu-se, de fapt, întrea
ga activitate economică, locul ei in 
sistemul financiar. De fapt, prin in
termediul bugetului realizăm evi
dența și repartiția întregului venit 
național, in direcția investițiilor și 
dezvoltării societății, in direcția con
sumului general al populației.

Din totalul venitului național, de 
mulți ani. alocăm pentru dezvoltare 
cam 30—33 la sută. Aceasta ne ți 
permite să realizăm o dezvoltare 
rapidă a economiei. Restul reprezintă 
fondul de consum. Toate acestea își 
găsesc expresia în buget, in afară de 
o mică parte, care rămine la dispo
ziția întreprinderilor, dar care este 
cuprinsă in evidența sistemului ge
neral financiar, pentru a asigura o 
bună repartizare a mijloacelor finan
ciare în sectoarele pe care vrem să 
Ie dezvoltăm, ținind seama că în
treaga noastră economie se realizează 
pe baza unui plan național unic.

Desigur, avem în vedere și doresc 
să evidențiez că acordăm o mare 
atenție eficienței economice sau, pe 
înțeles, realizării de beneficii cît mai 
mari in activitatea economică, consi- 
derînd-o ca o problemă de bază pen
tru a putea să asigurăm și dezvol
tarea și ridicarea.nivelului de trai al 
poporului.

în încheiere, ministrul Josâ 
Gelbard, mulțumind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru amabilita
tea cu care a răspuns invitației de a 
se întîlnl cu oficialitățile economice 
și cu reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri, a spus :

Am dori să vă exprimăm din nou. 
In numele tuturor celor prezenți, al 
întregului sector al guvernului și re
prezentanților lor, precum șl al celor 
particulari, gratitudinea noastră pen
tru această gentilețe, pentru soiritul 
democratic, așa cum este cunoscut 
de altfel, de care ați dat dovadă și 
în acest dialog.

Relatarea vizitei:
Adrian IONESCU 
Romulus CAPLESCU 
Victor STAMATE
Foto : Anghel Pasat
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Dejun oferit in onoarea Ieri au începui lucrările celei de-a IlI-a Conferințe

tovarășului Nicolae Ceaușescu pe țară a Asociației generale 
a vînătorilor și pescarilor sportivi

Domnului HAROLD WILSON
Prim-ministru al Regatului Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord

și a tovarășei [lena Ceaușescu
în continuarea întilnirii priete

nești de la sediul „Somisa" are loc 
un dejun, oferit în saloanele hote
lului „Colonial", din San Nicolas, 
în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Dejunul, la care iau par
te ministrul muncii, Ricardo Otero, 
ministrul apărării, Angel Robledo, 
directorul general al Uzinelor „So
misa", ing. J. C. Oller, precum și 
participanții la discuția de la uzi
nele siderurgice, constituie de fapt 
o prelungire a acestui dialog. în
tr-o ambianță cordială se continuă 
schimbul de vederi.

în timpul dejunului la cuvîntul 
ministrul apărării, care, adresîn- 
du-se președintelui Nicolae Ceaușescu 
ți tovarășei Elena Ceaușescu, spune :

„Am onoarea, domnule președinte, 
să vorbesc în numele unui mare po
por, al unei națiuni cu o pondere 
semnificativă In concertul mondial, 
pentru a vă declara că ceea ce a 
impresionat cel mai mult guvernul 
și poporul nostru este excepționala 
dumneavoastră căldură umană.

Mă refer la această căldură uma
nă pentru că patria mea este o țară 
care pune pe primul plan ierarhia 
valorilor umane. Nu putem conce
pe o societate, și cu atit mai mult 
un stat, care nu are ca țel final o- 
mul, dreptul său legitim de a-și dez
volta propria personalitate, de a-și 
înfăptui destinul pe acest pămint. 
Noi cțedem că omul are dreptul să 
trăi?;?,că în libertate și democrație, 
să-și înfăptuiască liber destinul. A- 
cest drum și această doctrină sint 
ale patriei justițlaliste.

Noi urmărim realizările tuturor 
sistemelor din lume și aspirăm să 
ni le însușim în măsura în care co
respund modului nostru de a gîndi, 
necesităților istoriei, tradițiilor noas
tre.

Vrem cu toții să menținem cele 
mai strinse legături de prietenie cu 
celelalte popoare, pentru că efortu
rile societății 
îndrepte spre 
nevoilor sale, 
clnd întîlnim 
profund simț
ședințele Nicolae Ceaușescu, nu pu
tem decît să dăm glas adîncii noas
tre afecțiuni, care se 
asupra întregului popor 

în numele guvernului 
propun un toast pentru 
popor, pentru succesul
său socialist, pentru fericirea dom
nului președinte Nicolae Ceaușescu, 
a doamnei Elena Ceaușescu, pentru 
ca România să atingă acele culmi 
ale gloriei pe care i le-a hărăzit,

umane trebuie să se 
om, spre satisfacerea 
Și, tocmai de aceea, 
un conducător cu 

uman, cum este pre-

proiectează 
român.

argentinean, 
acest mare 

sistemului

dintotdeauna și pentru totdeauna, 
destinul ei“. (Aplauze).

Răspunde tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care exprimă mulțu
miri pentru primirea călduroasă fă
cută la centrul muncitoresc din San 
Nicolas.

„Trebuie să declar încă o dată, a- 
rată președintele Consiliului de 
Stat, că vizita pe care o efectuăm 
în Argentina prietenă constituie o 
expresie a relațiilor de prietenie 
dintre popoarele noastre, a raportu
rilor stabilite cu președintele țării 
dumneavoastră, generalul Peron.

Este adevărat că lumea de astăzi 
cere, mai mult ca oricind, să se dez
volte relații de colaborare și priete
nie între popoare, ca oamenii politic) 
să înțeleagă dorințele popoarelor lor 
și să le înfăptuiască — dorințele de 
pace, de colaborare, de o viață li
beră, de o viață mai prosperă și mai 
fericită.

Fără îndoială că orice societate 
care iși propune să realizeze o lume 
mai bună trebuie să pună pe pri
mul plan omul ; numai făcînd totul 
ca omul să se simtă bine si stăpîn 
in patria sa, să-și poată organiza 
viata așa cum o dorește, se poate a- 
sigura, intr-adevăr, o dezvoltare co
respunzătoare fiecărei națiuni, nu
mai acei oameni politici pot fi cn 
adevărat progresiști, care pot răs
punde cerințelor națiunilor lor. Deci, 
umanismul societății socialiste pe 
care o reprezint aici este tocmai so
cietatea care face totul pentru om 
și împreună cu oamenii. (Aplauze 
puternice).

Mă bucură faptul că dumneavoas
tră, generalul Peron propuneți să 
realizați in Argentina o asemenea o- 
rinduire socială, care să pună mal 
presus de toate omul,' bunăstarea și 
fericirea sa. Iată, deci, că și din a- 
cest punct de vedere, al năzuințelor, 
ne găsim pe un drum comun. Poate 
tocmai aceasta a constituit factorul 
determinant al relațiilor de prietenie 
care s-au stabilit între mine și ge
neralul Peron încă de acum un an.

Pornind de Ia aceasta, am dori să 
urăm încă o dată poporului dum
neavoastră să obțină înfăptuirea nă
zuințelor de o viață liberă și feri
cită si să realizăm o strînsă colabo
rare între popoarele noastre, 
pentru fericirea fiecărui popor, 
și pentru o lume mai dreaptă și 
bună, pentru pace între toate 
poarele. (Aplauze îndelungate).

Doresc să ridic acest pahar, urind 
poporului prieten și frate argenti
nean succese și mai mari pe dru
mul bunăstării, fericirii și indepen
dentei, în sănătatea dumneavoastră, 
în sănătatea generalului Peron, pen
tru prietenie între popoarele noas
tre". (Aplauze).

Discuția însuflețită se prelungește 
în continuare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se referă la posibilitatea

construirii unei orînduiri sociale noi 
în Argentina 
titialistă, sub 
Peron.

de către mișcarea jus- 
conducerea generalului

★
Lorenzo Miguel, secre-

atit 
cit 

mai 
po-

Ia cuvîntul 
tar general al Sindicatului muncito
rilor din metalurgie, care spune : 
„încă de acum 28 de ani, generalul 
Peron a manifestat interes în legă
tură cu socialismul, pe care l-a in
clus in ideologia justițialismului. 
Noi interpretăm socialismul ca fâ- 
cind parte din doctrina noastră. Ceea 
ce contează este voința poporului. 
Nu trebuie ca din cauza unor con
vingeri filozofice deosebite să nu ne 
putem înțelege. Muncitorii, oamenii 
de bază pe care i-ați cunoscut astăzi 
sint justițialiști, peroniști, și această 
filozofie, socialismul, fiecare dintre 
noi o practică în felul său".

„Sigur, fiecare popor construiește 
pe căile sale noua orînduire, de
clară tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dar dreptatea socială, echitatea so
cială. umanismul trebuie să fie ace
leași. Aceleași trebuie să fie și țe
lurile : o societate a oamenilor mun
cii. în care oamenii muncii să fie 
stăpîni pe destinele lor. Și genera
lul Peron mi-a spus că aceasta do
rește să facă" — continuă dialogul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

— ..Așa e“ — răspunde interlocu
torul.

— „Atunci sîntem de acord !“ —- 
conchide președintele Consiliului de 
Stat.

Dejunul de lucru ia sfîrșit. Se aud 
din nou aplauze puternice, ovații. 
Programul prevăzut inițial pentru 
vizita la San Nicolas a fost depă
șit mult ca durată, dovedindu-se in
teresul deosebit cu care sînt urmă
rite in rîndurile muncitorilor de pre
tutindeni infăptuirile României so
cialiste, experiența bogată acumula
tă de poporul nostru pe calea e- 
dificării vieții noi, pozițiile țării 
noastre în problemele fundamenta
le care privesc dezvoltarea socială 
în întreaga lume, stima șl conside
rația deosebite față de promotorul 
neobosit al cauzei colaborării inter
naționale și dreptății sociale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Pe platoul aerian al orașului San 
Nicolas, în aceeași atmosferă însu
flețită și cu aceleași înalte onoruri, 
gazdele ișl iau rămas bun de la 
oaspeți.

„A fost o vizită deosebit de plă
cută ; mi-a făcut o mare plăcere să 
intilnesc muncitori, ingineri, tehni
cieni, populația acestui oraș de
clară tovarășul Nicolae Ceaușescu 
reprezentanților postului de radio 
local, care a transmis in direct și 
ceremonia plecării, în întregime. Do
resc să le urez tot succesul în acti
vitatea lor de dezvoltare social-eCo- 
nomică independentă, de pace și 
progres".

MESAJUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a III-a Conferințe pe țară a Asociației gene

rale a vînătorilor și pescarilor sportivi și al aniversării unui sfert de 
veac de Ia înființarea asociației vă adresez, pe această cale, un cor
dial salut și calde felicitări, dumneavoastră, participanților la confe
rință, precum și tuturor vînătorilor și pescarilor sportivi din țara 
noastră.

Partidul și statul nostru au acordat și acordă Q deosebită atenție 
și sprijin activității de vinătoare și pescuit — îndeletniciri milenare 
ale locuitorilor acestor meleaguri — pentru ca aceasta să asigure, 
pe lingă valorificarea eficientă a patrimoniului cinegetic și piscicol 
național, și cadrul adecvat practicării acestor sporturi de către tot 
mai mulți oameni ai muncii.

Sint cunoscute progresele realizate în ultimii ani in ce privește 
gospodărirea rațională și dezvoltarea bogăției faunistice vinătorești și 
piscicole a țării. Desigur, in această privință mai sint multe de făcut 
— și asociația dumneavoastră poate contribui intr-o măsură impor
tantă la îmbunătățirea activității in acest domeniu. Cunosc că vînă- 
torii și pescarii sportivi și-au propus, pentru viitorii ani, sarcini în
semnate in ceea ce privește ocrotirea, dezvoltarea și valorificarea 
efectivelor de vînat și pește. Sint necesare măsuri ferme pentru ame
najarea de noi locuri piscicole, precum și pentru dezvoltarea fondului 
de vinătoare. Vă doresc să îndepliniți în cele mai bune condiții 
aceste sarcini !

Sint încredințat că bilanțul activității pe care îl veți face cu acest 
prilej și măsurile adoptate de conferință vor constitui un nou imbold 
pentru dezvoltarea acestor sectoare care au și o importanță economică.

Cu această ■ convingere, urez succes deplin lucrărilor celei de-a 
III-a Conferințe pe țară a Asociației generale a vînătorilor și pesca
rilor sportivi. Vă doresc tuturor noi succese și satisfacții tot mai mari 
in munca ce o desfășurați în diferite sectoare 
și în viața personală, multă sănătate și fericire !

de activitate, precum

Solemnitatea înmînării
unor înalte distincții

Protocol comercial 
româno-danez

întreprinderii miniere din Bocșa

REȘIȚA (Corespondentul „Scîn- 
teii“, Nicolae Catană). — De un 
sfert de mileniu, din subsolul de 
la Bocșa, Ocna de Fier, Dognecea — 
localități situate în sudul Banatului 
— minerii scot Ia lumina zilei mi
nereul de fier care constituie astăzi 
o bogăție a întregului nostru popor, 
în anii regimului nostru, exploată
rile miniere din această zonă au fost 
dotate cu utilaje moderne, de mare 
capacitate. Folosite cu pricepere de 
harnicii mineri, acestea au dus la 
creșterea productivității muncii, ceea 
ce va face ca actualul cincinal să 
k încheie cu un avans substanțial.
‘gineri, la clubul minerilor din 

" „ >a de Fier a avut loc o adunare 
lestivă, care a marcat 250 de ani 
de minerit în această 
cipat tovarășii Miron 
membru supleant al 
xecutiv, secretar al __  ... __  .
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Trandafir Cocirlă, prim-secretar al 
Comitetului județean Caraș-Severin 
al P.C.R., Gheorghe Dobra, prim
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, mineri fruntași, 
Invitați din alte întreprinderi din 
țară.

S-a dat citire Decretului Consiliului 
de Stat prin care maistrului miner 
Gheorghe Potoceanu, de la între
prinderea minieră Bocșa, i se conferă 
titlul de Erou al Muncii Socialiste și 
medalia de aur „Secera și Ciocanul". 
Cu același prilej, pentru merite deo
sebite în muncă, un număr de 51 de 
muncitori, maiștri, tehnicieni, ingi-

zonă. Au parti- 
Constantinescu, 
Comitetului E- 
C.C. al P.C.R.,

neri și funcționari din cadrul între
prinderii miniere Bocșa au fost dis
tinși cu „Ordinul Muncii" clasa a III-a 
și „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasele a III-a și a IV-a, 
iar alți 100 cu „Medalia Muncii".

înmînind înaltele distincții, tova
rășul Miron Constantineseu, în nu
mele C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, a 
transmis celor decorați, întregului 
colectiv al întreprinderii miniere 
din Bocșa, calde felicitări și urări de 
noi succese în îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin în sporirea producției 
miniere. Mulțumind. în numele ce
lor decorați. Eroul Muncii Socialiste 
Gheorghe Potoceanu și ing. Frank 
Siegfrid au exprimat hotărîrea în
tregului colectiv al întreprinderii de 
a munci mai bine, mai eficient. 
Luînd apoi cuvîntul, ing. David 
Brînzei, directorul întreprinderii mi
niere Bocșa a făcut un istoric al 
mineritului în acest bazin.

într-o atmosferă de mare 
tire, participants la adunare 
dresat o telegramă C.C. al
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care întregul colectiv de mineri, ani
mați de dorința și hotărîrea fermă 
de a-și aduce contribuția la dezvol
tarea patriei, se angajează ca în în- 
tîmpinarea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei, în cinstea 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului să realizeze integral sarcinile 
ce le revin în actualul cincinal.

Vineri după-amiază, a fost semnat 
Protocolul sesiunii Comisiei mixte 
româno-daneze privind schimburile 
de mărfuri pe 1974, care și-a des
fășurat lucrările la București intre 
7 și 8 martie.

Conform protocolului, schimburile 
comerciale reciproce vor marca o 
nouă creștere in acest an. A fost 
creat un cadru favorabil pentru spo
rirea exporturilor românești de ma
șini și utilaje, de produse ale indus
triei ușoare, și a materialelor de 
construcții, de mobilă și alte pro
duse prelucrate, precum și a impor
turilor din Danemarca a unor ma
terii prime, echipamente și instala
ții tehnologice, animale de reproduc
ție etc.

Cronica zilei

însufl'e- 
au a- 
P.C.R., 

în

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat secretarului de 
stat pentru afacerile externe și ale 
Commonwealth-ului al Marii Brita
nii, James Callaghan, o telegramă 
de felicitare, cu ocazia numirii sale 
în această funcție.

LONDRA
Primiți, vă rog, excelență, cordiale felicitări și cele mai bune urări cu 

ocazia numirii dumneavoastră în Înalta funcție de prim-ministru al Rega-, 
tului Unit al Mafii Britanii și Irlandei de Nord. îmi exprim convingerea că 
relațiile bune existente între țările noastre vor continua să se dezvolte în 
avantajul celor două popoare ale noastre, al păcii și colaborării interna
ționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

ci Republicii Socialiste România

Președintele Consdiuliii de Miniștri,

pe ambasadorul R. P. Mongole
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
vineri după-amiază, în vizită proto
colară de prezentare, pe Giambyn

Niămaa, ambasadorul Republicii 
Populare Mongole la București.

La întrevedere, desfășurată 
atmosferă cordială, tovărășească, 
luat parte Cornel Pacoste, adjunct 
ministrului afacerilor externe.

înțr-o 
a 

al

DE LA MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR 

Șl TELECOMUNICAȚIILOR

Direcției Generale a
Vineri la amiază, la Palatul Con

siliului de Stat, a avut loc solemni- 
, tatea înminărji unor înalte distincții 
conferite pentru merite deosebite în 
muncă, cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani.de la înființarea Direcției Gene
rale a Rezervelor de Stat.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Gheorghe Stoica, mem
bru al Consiliului de Stat.

La solemnitate erau prezenți tova
rășul Gheorghe Apostol, director ge
neral al Direcției Generale a Rezer
velor de Stat, și alte persoane ofi
ciale.

Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, to
varășului Virgil Coatu, pensionar, 
fost director general adjunct al Di
recției Generale a Rezervelor de Stat, 
14a fost conferit „Ordinul Muncii" 
clasa a Il-a. Prin același Decret au 
fost conferite „Ordinul Muncii" clasa 
a III-a, „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasele a IV-a și a V-a 
unui număr de 38 cadre de condu
cere. ingineri, tehnicieni, economiști.

Rezervelor de Stat
muncitori. De asemenea, au fost dis
tinși cu „Medalia Muncii" 138 de 
satariați din sistemul rezervelor de 
stat.

în numele C.C. al P.C.R., al Con
siliului de Stat și al guvernului, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, tovarășul Gheorghe Stoica a 
felicitat pe cei decorați, subliniind 
că rezultatele obținute de colecti
vele de oameni ai muncii din admi
nistrația centrală și unitățile sub
ordonate Direcției Generale a Re
zervelor de Stat, în sfertul de veac 
de existență, s-au situat la înălți
mea sarcinilor și cerințelor puse în 
fața lor de conducerea partidului și 
statului nostru, ele încadrîndu-se in 
eforturile generale depuse de în
tregul popor român pentru edifica- 

'rea socialismului în România.
în numele celor distinși, tovarășul 

Stoian Gh. Ștefan, director, mulțu
mind călduros pentru înaltele dis
tincții acordate, a exprimat senti
mentele lor de deosebită recunoștin
ță conducerii de partid și de stat.

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor informează că, în 
cursul zilei de vineri, a fost redes
chisă circulația pe toate șoselele 
naționale care au fost înzăpezite. 
Temporar, din cauza zăpezii viscolite, 
accesul autoturismelor este oprit încă 
pe rutele care unesc Capitala cu lo
calitățile Urziceni, Oltenița, Giurgiu, 
precum și pe sectoarele Giurgiu— 
Ghimpați și Urziceni—Slobozia.

Conducătorii de autovehicule se pot 
îndrepta spre localitățile din Moldo
va pe un traseu ocolitor, pe itinera
rul București—Ploiești—Mizil—Buzău 
—Focșani. (Agerpres)

t V
PROGRAMUL I

Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din turism
Vineri au început în Capitală lu

crările Consfătuirii pe țară a lucră
torilor din turism, în cadrul căreia 
sint analizate modalitățile de îmbu
nătățire în continuare a activității în 
acest domeniu și de valorificare su
perioară a potențialului turistic al 
țării noastre.

La consfătuire, care, timp de două 
zile, își desfășoară lucrările în plen 
și pe comisii, participă cadre de 
conducere fi lucrători ai oficiilor

județene de turism, ai agențiilor de 
turism pentru tineret, filialelor 
A.C.R., unităților hoteliere și de ali
mentație publică ale Ministerului 
Comerțului Interior, Ministerului Tu
rismului, CENTROCOOP și UCECOM.

Iau parte, de asemenea, ca invi
tați, membri ai conducerii unor mi
nistere, instituții și 
trale, vicepreședinți 
populare județene.

9,00 O viată pentru o idee : Ni
colae Ghica-Budeștt.

9,30 Film serial „Pistruiatul" (ul
timul episod).

10,05 Opera „Ion Vodă cel Cum
plit" de Gh. Dumitrescu 
(partea I).

10,50 Telecinemateca.
16.00 Fotbal : Steagul Roșu — Uni

versitatea Craiova.
Familia.
Campionatul mondial de 
handbal masculin. Meciul 
pentru locurile 3—4. Intilni- 
rea dintre echipele Iugosla
viei șl Poloniei. In pauză : 
Telex.
1001 de seri. Prietenii lui 
Bunny Bugs.

19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenclclopedia • Muzeu • 

Zoorama a Breviar • Pla
nor.

20,45 Film serial „Columbo". Epi
sodul ..Studiu In negru". Cu 
Peter Falk, John Cassavelles, 
James Olson, Rock Hutson.

22,20 Telejurnal, a Sport.
22,35 Romanțe șl tangouri de Ionel 

Fernic.

17,43
18,05

13,20

organizații cen- 
ai consiliilor

(Agerpres)

Vineri au început, la Constanța, 
lucrările celei de-a III-a Conferin
țe a Asociației generale a vînători
lor și pescarilor sportivi din Repu
blica Socialistă România, eveniment 
ce coincide cu împlinirea unui sfert 
de veac de la înființarea asociației.

La lucrări participă delegați aleși 
în conferințele județene, numeroși 
invitați.

La deschiderea lucrărilor, tovară
șul Vasile Patilineț, ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții, a dat citire mesajului 
adresat conferinței de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, participanților la lucrările ce
lei de-a III-a Conferințe pe țară a 
Asociației generale a vînătorilor și 
pescarilor sportivi.

Mesajul conducătorului partidului 
și statului a fost primit de întrea
ga asistență cu deosebit interes, cu 
vie emoție și subliniat de puternice 
aplauze și ovații.

Are Ioc apoi un moment festiv — 
solemnitatea înmînării unor înalte 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România. Se dă citire De
cretului Consiliului dc Stat, prin 
care Asociației generale a vînători
lor și pescarilor sportivi din Repu
blica Socialistă România i se con
feră „Ordinul Muncii" clasa I pentru 
contribuția deosebită adusă ia dez
voltarea bazei materiale și a acti
vității de vinătoare și pescuit spor
tiv, cu prilejul aniversării a 25 de 
ani de la înființare.

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite în muncă, tovarășului

Gheorghe 
A.G.V.P.S., 
nătoarea în 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții, i-a fost conferit „Ordinul 
Muncii" clasa I. De asemenea, un 
număr de 22 de lucrători din secto
rul cinegetic și pescuitului sportiv 
au fost distinși cu Ordinul „Tudor 
Vladimirescu" clasa a III-a și „Or
dinul Muncii" clasa a III-a, iar 64 
cu „Medalia Muncii".

In numele celor decorați, tovară
șul Gheorghe Pasat, vicepreședinte 
al A.G.V.P.S.,' și Iuliu Grama, sub- 
inginer al Inspectoratului silvic al 
județului Bihor, au exprimat condu
cerii partidului și statului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, calde mulțu
miri.

înmînind înaltele distincții, în nu
mele Consiliului de Stat, personal 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Vasile Vîlcu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, a adresat 
Asociației generale a vînătorilor și 
pescarilor sportivi, precum și mem
brilor săi, cele mai calde felicitări 

■ pentru distincțiile acordate.
Intrîndu-se în ordinea de zi a con

ferinței, președintele A.G.V.P.S., 
Gheorghe Feneșer, a prezentat darea 
de seamă referitoare la activitatea 
desfășurată în perioada 1969—1973. 

în continuarea lucrărilor au fost 
prezentate, raportul comisiei
cenzori, precum și propunerile - de 
modificări și completări Ia statutul 
asociației.

în cursul după-amiezii, lucrările 
conferinței s-au desfășurat pe comi
sii de specialitate.

Conferința continuă.
(Agerpres)
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Feneșer, președintele 
Inspector general cu vî- 

Ministerul Economiei

în ziua de 8 martie 1974. Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit pe Eduardo 
Varas Videla, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare in calitate da 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Chile in țara 
noastră.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, vicepreședintele Consiliului

de Stat, Emil Bodnaraș, a avut o 
convorbire cu ambasadorul chilian, 
Eduardo Varas Videla.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Au fost, de asemenea, pre- 
zenti membri ai Ambasadei Repu
blicii Chile la București.

Adunare festivă consacrată

Zilei internaționale a femeii

de

l
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România — R. D. Germană 7
întîlnirea amicală dintre reprezen

tativele României și R. D, Germane 
s-a încheiat cu rezultatul general de 
7—4. în cel mal important meci ai 
galei, Gabriel Pometcu l-a întrecut 
la puncte pe Stefan Forster (catego
ria pană). Victorii îndelung aplau
date au mai obținut Ion Alexe la 
Schrdder (grea), Sandu Mihalcea 
prin K.O. II la Weidner (semimijlo- 
cie). Celelalte puncte ale formației

4
noastre le-au realizat : R. Cozma 
(b.p. Schultz), Gruescu (b.p. Gerten- 
bach), Lazăr (b.p. Scherpke), S. Cu- 
țov (b.p. Radowski). De Ia oaspeți 
s-a relevat Ulrich Beyer (b.p. C. Cu- 
țov), Tiepold (b.p. Florea). Witten- 
burg (b.p. Năstac) și Heimann (b. ab. 
III pe Gyorffi).

Duminică dimineața va avea loc la 
Galați întîlnirea revanșă dintre cele 
două reprezentative.

handbal Comentarii înaintea finalei
Comentind rezultatele semifinale

lor campionatului mondial masculin 
de handbal, corespondenții agențiilor 
internaționale de presă subliniază 
comportarea remarcabilă a echipelor 
României și R. D. Germane, care 
au eliminat rînd pe rînd pe princi
palii lor adversari și vor disputa du
minică, pentru a doua oară consecu
tiv, finala competiției. „Handbaliștii 
români — transmite corespondentul 
agenției „Reuter" — formează o e- 
chipă cu jucători foarte tehnici, care 
au reușit să ciștige la o diferență de 
7 puncte : 20—13 meciul cu selec
ționata Cehoslovaciei. Golgeterul 
campionatului este, de altfel, un ju
cător român : Ștefan Birtalan, auto
rul a 36 de goluri in cinci meciuri.

Cu patru ani în urmă, în finala de 
la Paris, România a întrecut R.D. 
Germană cu scorul de 13—12 (după 
prelungiri), iar în 1972, la Jocurile 
Olimpice de la Mfinchen, în partida 
pentru locul al treilea, cele două 
formații s-au întîlnit din nou, vic
toria revenind tot românilor cu 19— 
16. Echipa R. D. Germane este foar
te bine pregătită la actuala ediție, 
ea realizind performanța de a eli
mina reprezentativa Iugoslaviei, de
ținătoarea titlului olimpic".

Comentatorii evidențiază, de ase
menea, jocul bun al echipei Polo
niei, calificată pentru a disputa, în 
compania formației Iugoslaviei, me
daliile de bronz.

Cu prilejul zilei de 8 Martie — 
Ziua internațională a femeii — vineri 
după-amiază în Capitală a avut loc 
o adunare festivă.

La festivitate au participat tova
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv, al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 2 
din Capitală, prof. ing. Suzana Gâ- 
dea. președinta Consiliului Național 
al Femeilor, reprezentanți ai condu
cerii unor organizații de masă și 
obștești și ai unor instituții centrale.

Au luat, de asemenea, parte un 
mare număr de femei care muncesc 
în Întreprinderi și instituții bucureș- 
tene, activiste de partid și ale orga
nizațiilor de masă și obștești, vechi 
militante ale mișcării muncitorești și 
de femei din țara noastră, țărance 
cooperatoare, cadre didactice, artis
te, studente, mame eroine, gospo
dine.

Erau prezente soții ale șefilor unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București.

Adunarea a fost deschisă de Ane
ta Spornic, președinta Comitetului 
municipal București al femeilor.

Despre semnificația Zilei interna
ționale a femeii a vorbit Suzana 
Gâdea.

Relevind faptul că în acest an, 
sărbătorirea zilei de 8 Martie are loc 
în atmosfera de puternic entuziasm 
creator cu care întregul popor în- 
tîmpină cele două mari evenimente 
politice din viața națiunii noastre — 
cea de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al XI-lea 
al P.C.R. — vorbitoarea a eviden
țiat, totodată, participarea activă a 
milioanelor de femei din tara noas
tră la toate marile realizări obținute 
sub conducerea partidului In anii 
construcției socialiste. O expresie 
elocventă a acestei preocupări o con
stituie hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie 1973 cu pri
vire la creșterea rolului femeii în 
viața politică, economică și socială a 
țării, document ce ilustrează cu de
plină claritate concepția științifică, 
profund umanistă a partidului nostru 
cu privire la rolul femeii în socie
tate.

în continuare, în cuvîntare au fost 
subliniate aportul însemnat al fe
meilor la îndeplinirea obiectivelor 
majore ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră, contribuția lor însem
nată la dezvoltarea industriei, agri
culturii, științei și culturii, partici
parea lor activă in viața politică și 
pe tărîm obștesc.

în aceste zile, întregul nostru po
por urmărește cu deplină adeziune 
noua solie de pace a tovarășului

Nicolae Ceaușescu, însoțit de tova
rășa Elena Ceaușescu, ca mesageri 
ai sentimentelor sale de prietenie, co
laborare și înțelegere internațională.. 
Cu prilejul acestor vizite, ca și in 
întreaga activitate internațională a 
țării se evidențiază puternic rolul 
esențial pe care îl are tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea și 
realizarea politicii externe a parti
dului și statului nostru.

Aducîndu-și contribuția la apli
carea principiilor promovate de 
Partidul Comunist Român în dome
niul relațiilor internaționale, mișca
rea de femei din țara noastră — a 
spus Suzana Gâdea — dezvoltă le
găturile de prietenie și colaborare 
cu organizațiile feminine democrati
ce și progresiste din toate țările lu
mii, indiferent de orînduirea lor so-' 
cialâ, cu secțiile feminine ale miș
cărilor revoluționare de eliberare 
națională din țările care se găsesc 
sub dominația colonială.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, adunarea a adresat o tele
gramă Comitetului Central ai Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele :

Conștiente că de munca, de stră
dania fiecărui cetățean depind 
progresul și înflorirea patriei, vă a- 
sigurăm, tovarășe secretar general, 
că femeile din țara noastră — mun
citoare, țărance, intelectuale — in
diferent de naționalitate, vor face 
dovada înaltelor sentimente patrio
tice muncind cu abnegație pentru 
realizarea angajamentelor în între
cerea socialistă, pentru îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor lor în u- 
zine, pe ogoare, în unitățile social- 
culturale, își vor aduce contribuția 
lor neprecupețită la îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen.

în numele milioanelor de femei din 
patria noastră, vă exprimăm încă o 
dată, tovarășe Nicolae Ceaușescu, , 
profunda noastră adeziune și min- 
drie patriotică față de politica exter
nă clarvăzătoare și principială a par
tidului, pătrunsă de un puternic spi
rit umanist, corespunzătoare pe de
plin intereselor supreme ale națiunii 
române, ale cauzei socialismului, 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Militînd pentru înfăptuirea politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, ne manifestăm sentimentele de 
prietenie cu femeile din toate țările 
socialiste, solidaritatea activă cu lup
ta femeilor de pretutindeni pentru o 
viață liberă și demnă, pentru pro
gres, pentru viitorul fericit al copii
lor într-o lume de pace și securitate.

★
Adunarea s-a încheiat cu un spec

tacol festiv.
★

Adunări și alte manifestări consa
crate Zilei internaționale a femeii 
au avut loc în toate județele țării. 

(Agerpres)
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• Proprietarii : SCALA — 9,30;
11.45; 14; 16,30; 18,45; 21, CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,16; 
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30;

' 16; 18,15; 20,30.
• Călărețul fără cap :
— 9; 11,15; 13,30; 16; :
• Ctntecul Norvegiei
FARUL — 9; 12,30 '
PITOL — * — -
• Trenul 
LUMINA -
18,30; 20,45.
O Fantastica aventură a 
„Neptun" : BUCUREȘTI — 
11; 13,15; 16; 18,30; 21. FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45: 16: 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45; 
11,15.
• Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : DOINA — 12,30; 
14,30; 16,45.
• Antoniu și Cleopatra : DOINA
— 19.15.
e Cidul : PATRIA — 9; 12,45:
16,30; 20,15.
• Nu trișa, dragă : LIRA — 15.30: 
18; 20,15, MOȘILOR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Chemarea străbunilor: EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

î FESTIVAL 
18,30; 21.

i : LUCEA- 
16; 19,30, CA- 

9,16; 12,30; 16,15; 19,30. 
spre stația „Cerul" : 
- 9; 11,15; 13,30; 16;

lui 
8,45;

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; 11,13; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a întoarcerea lui Magellan : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Copilașul domnișoarei — 14,30; 
Congresul dansează — 16,30; Pa
rada dragostei — 18,45; Un repor
taj senzațional — 20,45 : CINEMA
TECA (sala Union).
a Aurul negru din 
MELODIA — 9; 11.15;
is.30; 20.45, BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11.15; 13.30: 16; ‘ ‘
e Veronica se întoarce : 
GAȘI — 16; 18.
n Omul cu creierul transplantat : 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20.30.
• Cojocelul
— 16.
• Săptămîna
— 18; 20,
• Joe Kldd :
13.30; 16; 18.15; 20.30, FLOREASCA 
— 15.30: 18: 20.15.
• Trecătoarele iubiri : ARTA — 
15.30: 18; 20.15.
• Misterioasa prăbușire : DRU
MUL SĂRII — 15,30C ' 18: 20.15,
GIULEȘTI — 15.30; 18: 20.15. FLA
CĂRA — 9,; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

Oklahoma :
13,3»; 16;

— 9; 11,15;

18,15; 20,30.
CRIN-

fermecat : MUNCA

nebunilor : MUNCA

DACIA 9: 11.15;

• Coloana de la miezul nopții : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
n Marele vals : PACEA — 15,30; 
19.
• Dosare de mult uitate : FE
RENTARI — 13,30; 18; 20,15.
• Capcana : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,13.
• Oamenii de pe „Flamingo* : 
UNIREA — 16; 18.
• Luna furioasă : UNIREA — 
20.15.
• Misiunea secreta >. * maiorului 
Cook : COSMOS — 15.30; 1»; 20,15.
• Vagabondul : BUCEGI — 10; 
15,30; 10.
• Cercul : VITAN — 16,30.
• Love story : VITAN — 18; 20,30.
• Insula misterioasă : RAHOVA 
— 15.30; 18; 20,15.
o Trimestrul V : PROGRESUL — 
15,30.
• Ultimele șase minute : PRO
GRESUL — 18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Ni
colae Boboc. Solist : Avy Abra- 
movici — 20.
• Opera română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 10.

• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Slmronla patetică — 19,30, (sala 
Comedia) : Dona Diana — 20.
• Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill și indienii — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20,
(sala din str. Alex. Sabla) : Va
lentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : 
Vagon 7 — 15,30, 
19,30.
• Teatrul „c.I.
Magheru) : Adio, ____
(sala Studio) ; Hamlet
• Teatrul Ciulești : 
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei): Punguța cu doi 
bani — 17.
• Studioul I.A.T.C. 
giale" : Labdaclzli — 20.
• Teatrul satlric-muztcal „C. Tă- 
nase" '(sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Vino să ne vezi deseară 
— 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Eu sint tatăl 
copiilor — 19,30, (Sala Palatului) : 
Cadouri muzicale — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română" : La hanul cu cintece _
19,30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong Ia._ circ — 16; 19,30.

Viața e ca un 
După cădere —

Nottara" (sala 
Charlie — 19,30, 
—— 19.

...Eseu —

„I.L. Cara-
&

)
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viața internațională
„Poporul Guineei așteaptă tu bucurie 

și caldă prietenie vizita 
eminentului conducător de partid 

și de stat Nicolae Ceaușescu
Cu viu interes, cu sentimente de 

caldă prietenie și simpatie este aș
teptată aici, la Conakry, sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu vor întreprinde, înce- 
pînd de astăzi, 9 martie, o vizită 
oficială de prietenie în această 
tară, la invitația președintelui Ah
med Sekou Toure.

Vizita în Guineea a conducăto
rului partidului și statului nostru 
a fost anunțată la loc de frunte 
de ziarul „HOROYA", organ cen
tral al partidului democratic, și 
difuzată prin intermediul posturi
lor de radio din Conakry în toate 
dialectele vorbite în această țară. 
Atît presa scrisă, cît și cea vorbită 
din Republica Guineea — unul din 
primele state independente din A- 
frica tropicală — subliniază că a- 
cest eveniment politic marchează 
un moment de cea mai mare în
semnătate în evoluția relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
guineeze.

Conakry, frumoasa capitală a ță
rii, scăldată de apele însorite ale 
Atlanticului, celelalte orașe guine- 
eze ce urmează a fi vizitate de 
conducătorul partidului și statului 
român — între care Kankan șl 
Labe — au îmbrăcat haine de săr
bătoare. De-a lungul marilor ar
tere, în piețele centrale au fost 
arborate drapelele de stat ale ce
lor două țări. Frontispiciile clădiri
lor publice sînt împodobite cu ghir
lande de flori și verdeață, înca- 
drind portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure. Pe pancarte au fost înscri
se urări de bun venit, lozinci ce 
dau expresie sentimentelor de sti
mă . și prețuire cu care populația 
guineeză întîmpină pe solii po
porului român. Pentru a organiza 
în cele mai bune condiții și cu 
cele mai înalte onoruri primirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
fost creată o comisie națională. 
Se fac ultimele pregătiri la impu
nătorul „Palat al poporului" din 
Conakry, reședința rezervată oas
peților și la stadionul „23 Septem
brie", unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se va intîlni cu popu
lația capitalei.

In contactele avute cu diferite 
personalități politice, cu responsa

LONDRA BBBBBBBBBBBB

Noi numiri în guvernul laburist
Reluarea lucrului in mine

agențiile de presă transmit:
LONDRA 8 (Agerpres). — Primul 

ministru laburist al Marii Britanii, 
Harold Wilson, a procedat la nu
mirea a noi membri în guvernul său. 
Astfel, David Ennals, ministru de 
stat pe lingă Ministerul de Externe,

Succese in dezvoltarea 
economică

a R.P.D. Coreene
încheierea 

Congresului industrial național

PHENIAN 8 (Agerpres). — La 
Phenian s-au încheiat lucrările Con
gresului industrial național, ai cărui 
participant! au făcut bilanțul primi
lor trei ani ai planului șesenal de 
dezvoltare a economiei R.P.D. Co
reene (1971—1976) și au examinat 
măsurile legate de desfășurarea miș
cării de masă pentru îndeplinirea 
Înainte de termen a sarcinilor de 
plan ale șesenalului, în contextul 
viitoarei aniversări, în octombrie 
1975, a 30 de ani de la crearea Par
tidului Muncii din Coreea.

La ședința de închidere a congre
sului a luat cuvîntul Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene. Acesta a rostit un 
discurs cu caracter programatic, în 
care a evocat succesele obținute în 
ultima perioadă în îndeplinirea sar
cinilor majore trasate industriei 
țării de Congresul al V-lea al Par
tidului Muncii din Coreea și a in
dicat sarcinile actuale prioritare ale 
acestui sector al economiei în cadrul 
mobilizării generale a forțelor în 
construcția socialistă.

CONTINUĂ REPRESIUNILE 
LA SEUL

SEUL 8 (Agerpres). — în Coreea 
de Sud continuă represiunile contra 
celor care militează sau se pronun
ță, într-o formă sau alta, împotriva 
modului antidemocratic de guver
nare, a lipsei de drepturi și liber
tăți cetățenești. Astfel, o așa-zisă 
„înaltă curte marțială extraordinară" 
a condamnat un grup de șase per
soane, compus din reprezentanți ai 
unor culte, la pedepse grele, priva
tive de libertate și la interdicția de 
a-și exercita funcțiile deținute ante
rior, pe termene variind intre 10 și 
15 ani. învinuirea care s-a adus a- 
cestor persoane a fost aceeași cu a- 
cuzația formulată în numeroase pro
cese similare, inițiate de autoritățile 
de la Seul în ultima vreme : „Vio- 
'-’.rea măsurilor de urgență" — acu- 
-iție menită să reprime orice formă 
do protest cetățenesc și să justifice 
asprimea sentințelor. 

bili ai unor sectoare economice, 
ziariști, am notat cuvinte deosebit 
de elogioase la adresa României, 
a conducătorului partidului și sta
tului nostru, a cărui prodigioasă 
activitate, pusă în slujba interese
lor poporului român, a idealurilor 
de libertate, pace și progres social, 
ale tuturor popoarelor, este bine
cunoscută în Guineea și se bucu
ră de o înaltă apreciere. Poporul 
guineez acordă o deosebită prețui
re prieteniei cu poporul român, co
laborării statornicite între cele 
două țări. Oficialitățile guineeze țin

Corespondenta 
din Conakry

să sublinieze, în acest sens, contri
buția valoroasă a specialiștilor ro
mâni aflați în prezent în Guineea, 
exprimîndu-și convingerea că vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
convorbirile cu președintele Ah
med Sekou Toure vor contribui' 
într-o măsură hotărîtoare la Inten
sificarea cooperării.

„Apreciez că vizita In Republica 
Guineea a eminentului conducător 
de partid și de stat, Nicolae 
Ceaușescu — ne-a declarat Tode 
Berete, deputat în Adunarea Na
țională, directorul ziarului „Ho- 
roya" — este de o extremă impor
tanță. Această importanță se da- 
torește, in primul rind, acțiunilor 
întreprinse de România și condu
cătorul ei pe arena internațio
nală in direcția colaborării pașnice, 
întăririi păcii in lume și, in al 
doilea rind, pentru că se cunoaște 
profunda prietenie care leagă po
poarele român și guineez in lupta 
lor pentru progres social, pentru 
dezvoltare multilaterală. Niciodată 
poporul guineez nu va uita că 
România a. fost printre primele 
țări din lume care, după procla
marea independenței noastre, a re
cunoscut Republica Guineea, iar 
după aceea a acordat tot sprijinul 
consolidării suveranității noastre. 
Pentru aceasta, întreaga Guinee 

îl va reprezenta pe titularul James 
Callaghan, cînd acesta va lipsi din 
țară. Judith Hart a primit condu
cerea Ministerului pentru Ajutorul 
destinat Străinătății, iar Anthony 
Wedgwood Benn, ministru al indus
triei, a primit și portofoliul poștelor 
și telecomunicațiilor. Frederick Mul- 
ley a fost numit ministru al trans
porturilor.

In funcția de ministru de stat la 
Foreign Office, însărcinat cu parti
ciparea la reuniunile ministeriale ale 
Pieței comune de la Bruxelles, a 
fost numit Roy Hattersley. Respon
sabilitatea generală pentru negocie
rile cu C.E.E. va reveni ministrului 
de externe, James Callaghan.

*
La Londra s-a anunțat pă greva 

generală a celor 270 000 de mineri 
britanici a luat sfîrșit și că. în toate 
bazinele miniere lucrul urmează să 
fie reluat luni, II martie. Se pune, 
astfel, capăt unui conflict de muncâ 
de o deosebită amploare, care s-a 
desfășurat pe parcursul a aproape 
patru luni.

încheierea rapidă a grevei mine
rilor și revenirea de la săptămîna 
de lucru de trei zile, introdusă de 
fostul guvern, la săptămîna de lucru 
normală sînt apreciate ca succese 
notabile pentru noul guvern laburist, 
preocupat să rezolve un șir de alte 
probleme majore aflate pe agendă, 
în primul rind cele care privesc di
ficultățile economiei britanice.

O NOUA POARTA AERIA
NA A FRANȚEI — AERO
PORTUL „CHARLES DE 

GAULLE"
PARIS S (Agerpres). — In 

prezența primului ministru, 
Pierre Messmer, vineri a fost 
inaugurat aeroportul internațio
nal „Charles de Gaulle", de lin
gă Paris. Noua poartă aeriană a 
capitalei Franței va fi una din 
cele mai mari construcții de a- 
cest gen din lume, capacitatea 
sa finală fiind, în 1985, de 
50 000 000 pasageri anual, 1 400 000 
tone de mărfuri și peste 200 000 
de avioane, intr-un ritm de un 
aparat la fiecare 90 de secunde. 
Pină în prezent a fost dată în 
folosință numai o parte din an
samblul construcțiilor aeropor
tului, care cuprinde cinci piste 
de aterizare, avind o capacitate 
de trafic de 10 000 000 pasageri 
și 200 000 tone mărfuri anual.

Dirijarea traficului este asigu
rată de cel mai înalt turn de 
control existent la ora actuală 
in lume, avind o înălțime de 
peste 80 metri. Clădirile din 
centrul complexului sînt dispu
se circular.

Primul avion care a aterizat 
pe acest aeroport a fost un 
„Jumbo Jet" aparținînd compa
niei „Trans World Airlines" 
(T.W.A.). 

exprimă gratitudine poporului 
prieten român și conducătorului 
său. Trebuie să vă spun că de 
asistența tehnică acordată nouă de 
țara dumneavoastră beneficiem și 
noi, lucrătorii din presă, in dome
niul tipografiei. Apoi, numeroase 
manuale școlare pentru învățămân
tul din țara noastră se editează din 
anul acesta în România prietenă. 
Este un foarte important lucru, 
ținind cont de prioritatea ce se 
acordă in țara noastră formării de 
cadre naționale proprii. De altfel, 
mulți studenți guineezi învață la 
dv. Vizita șefului statului român 
in Guineea, convorbirile ce le va 
avea cu președintele nostru, Ahmed 
Sekou Toure, vor contribui cu si
guranță la întărirea raporturilor 
pe multiple planuri intre țările 
noastre, la diversificarea lor in in
teresul ambelor popoare".

La rîndul său, Alber Mansare, 
profesor la Facultatea de electro
mecanică a Institutului politehnic 
din Conakry, ne-a spus : „Cunosc 
bine România socialistă. Primele 
taine ale meseriei le-am aflat la 
București, la grupul școlar profe
sional „Unirea", unde m-am cali
ficat ca electromecanic. Mi-am 
continuat apoi studiile la Institutul 
politehnic din Conakry, unde am 
rămas ca profesor. Știu că țara dv., 
in urma unor eforturi deosebite, a 
ajuns la un stadiu de dezvoltare, 
mai ales industrială, demn de evi
dențiat. Cine vizitează Bucureștiul, 
Brașovul, alte centre importante, 
nu poate să nu rămină impresio
nat de ceea ce vede. Am consta
tat că românii sînt hotărîți să asi
gure țării lor o dezvoltare și mai 
impetuoasă. Ca guineez care am 
fost in țara dv., sînt extrem de 
bucuros să îl salut cu deosebită 
bucurie în țara noastră pe pre
ședintele Ceaușescu. Sînt convins 
că prezența sa la noi, in Guineea, 
va adinei și mai mult prietenia și 
cooperarea dintre țările și po
poarele noastre".

Asemenea gînduri și sentimente 
ne-au împărtășit în aceste zile nu
meroși alți guineezi, care așteaptă 
cu viu interes și satisfacție vizita 
solilor poporului român.

Mircea S. IONESCU

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Muncii din Co- 
reea președintele R.P.D. Coreene, 
Kiln Ir Sen, a primit delegația Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, 
condusă de Kiro Gligorov, membru 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., aflată în vizită la Phenian și 
a avut cu membrii delegației o con
vorbire desfășurată într-o atmosferă 
tovărășească, prietenească.

Președintele Zambiei,Ken- 
neth Kaunda, și-a încheiat vizita 
întreprinsă în R.A. Egipt. In de
cursul convorbirilor cu șeful statu
lui egiptean au fost abordate, cu 
precădere, probleme privind dezvol
tarea relațiilor de cooperare dintre 
cele două țări, în contextul general 
al extinderii și intensificării coope
rării dintre statele arabe și cele afri
cane. în același timp, au fost trecute 
în revistă o serie de aspecte ale si
tuației internaționale actuale, referi
toare, îndeosebi, la eforturile între
prinse în prezent pentru soluționa
rea pe cale pașnică a situației din 
Orientul Apropiat.

La Berlin au contlnuat convor
birile dintre Kurt Nier, adjunct al 
ministrului de externe al R.D. Ger
mane, și Guenter Gaus, secretar de 
stat la Cancelaria Federală a R.F. 
Germania, care au examinat pro
bleme legate de înființarea repre
zentanțelor permanente ale celor 
două state. Părțile au convenit să 
informeze guvernele lor asupra re
zultatelor convorbirilor. Intr-un in
terviu acordat agenției A.D.N., Kurt 
Nier a declarat că cele două părți 
au ajuns la un consens, protocolul 
corespunzător urmînd a fi semnat 
de reprezentanții celor două guverne.

S.U.A. Macheta navei spațiale care va fi folosltd, începînd din anul 1979, 
la aprovizionarea stațiilor orbitale

GENEVA

LUCRĂRILE 
CONFERINȚEI PENTRU 

SECURITATE Șl 
COOPERARE IN EUROPA

GENEVA 8 (Agerpres). — Lucră
rile Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa continuă în- 
tr-un ritm accelerat, în etapa elabo
rării documentelor finale, care ur
mează a fi supuse adoptării in faza 
finală a conferinței.

Participanții au hotărit ca, în or
ganul special de lucru, să înceapă, 
in această săptămină, procesul de 
redactare pe baza propunerilor pre
zentate de delegația română, privind 
măsuri destinate să facă efectivă ne- 
recurgerea la forță și la amenințarea 
cu forța. După cum se știe, pornind 
de la necesitatea de a exclude pen
tru totdeauna folosirea forței în Eu
ropa, ca o cerință primordială a edi
ficării securității. România a luat, 
încă din cadrul consultărilor multila
terale de la Helsinki, inițiativa 
examinării unor măsuri concrete pe 
care statele participante să le între
prindă în acest scop.

In cadrul celei de-a doua faze a 
conferinței, delegația română a pre
zentat propuneri cuprinzînd un an
samblu de măsuri de ordin politico- 
juridic, militar, economic, cultural, 
destinate să facă efectivă nerecurge- 
rea la forță și la amenințarea cu 
forța în Europa. Exprimînd interesul 
pentru adoptarea unor asemenea pro
puneri, un mare număr de delegații 
s-au pronunțat în favoarea trecerii 
la redactare, pe baza propunerilor 
delegației române.

Manifestul electoral 
al Uniunii Socialiste 

a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia

BELGRAD 8 (Corespondență de la 
S. Morcovescu). La Belgrad a fost 
dat publicității manifestul electoral 
al Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia pentru apro
piatele alegeri în organele reprezen
tative la toate nivelurile. în manifest 
se arată că adoptarea noii Constitu
ții a R.S.F. Iugoslavia și a constitu
țiilor republicane și provinciale este 
încă o victorie istorică a forțelor so
cialiste organizate, în frunte cu u- 
niunea comuniștilor și cu tovarășul 
Iosip Broz Tito. „Am deschis noi 
căi ale progresului social, ale extin
derii și dezvoltării autoconducerii so
cialiste. ale unei mai mari bunăstări 
materiale, ale întăririi frăției și uni
tății, egalității in drepturi, solidari
tății tuturor oamenilor muncii, po
poarelor șl naționalităților" — se 
spune in manifest.

Colocviul ziariștilor și 
scriitorilor de turism din ță
rile balcanice,18 C8re 8U par' 
ticipat reprezentanți ai asociațiilor 
naționale, afiliate la Federația Inter
națională a Ziariștilor și Scriitorilor 
de Turism (F.I.J.E.T.) din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și Tur
cia, a avut loc la Atena. Desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, 
de lucru, colocviul a prilejuit un 
bogat schimb de opinii asupra rolu
lui, mijloacelor și metodelor prin 
care ziariștii, și scriitorii de turism 
pot contribui la dezvoltarea schim
burilor turistice între țările balca
nice și la creșterea afluxului turis
tic din alte țări către zona Balcani
lor.

Convenția de colaborare 
între uniunile scriitorilor din Româ
nia și Cehoslovacia a fost semnată 
la Praga de către primul vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor din 
România, Laurențiu Fulga, și pre
ședintele Comitetului de conducere 
al Uniunilor scriitorilor cehoslovaci, 
Jan Kozak.

Bundesrotul <Camera Superi
oară a Parlamentului vest-german) 
a aprobat, în ultima lectură, Trata
tul de neproliferare a armelor nu
cleare, încheind astfel procedura de 
ratificare a acestui tratat de către 
R.F. Germania. Tratatul de neproli
ferare a armelor nucleare fusese 
deja ratificat de către Bundestag.

Olanda număra 13 490 locui
tori la sfîrșitul anului 1973. In cursul 
ultimului an, populația olandeză a 
crescut cu circa 195 000 persoane.

Ambasadorul României la 
Bruxelles, A- Lăzăreanu>a °rga-

Perspective largi colaborării 
economice româno-egiptene 

Cuvîntârile rostite la adunarea festivă prilejuită de inaugurarea 
uzinei de produse sodice de la Alexandria

CAIRO 8 (De la corespondentul Agerpres, Nicolae N. Lupu). — 
După cum am mai relatat, în orașul Alexandria a avut loc, Joi, inau
gurarea uzinei de produse sodice, obiectiv industrial construit în coope
rare cu România. Inaugurarea acestui obiectiv, a cărui importanță a 
fost subliniată pe spații largi de presa egipteană, a constituit prile
jul unei vii manifestări a sentimentelor de prietenie care caracteri
zează relațiile dintre cele două țări și popoare.

în cuvîntârile rostite la adunarea 
festivă, desfășurată in incinta uzinei, 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, și Ibrahim 
Mohameddein, ministrul industriei al 
Republicii Arabe Egipt, și-au ex
primat satisfacția pentru realizarea 
acestui important proiect economic, 
subliniind că încheierea cu succes a 
lucrărilor de construcție a fabricii de 
produse sodice constituie o dovadă 
elocventă a rezultatelor remarcabile 
înregistrate în colaborarea economi
că și tehnică româno-egipteană, a 
dorinței celor două popoare de a 
coopera pentru dezvoltarea continuă 
a țărilor lor. Vorbitorii au relevat 
spiritul de prietenie și colaborare în 
care muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii români au cooperat la reali
zarea acestui grandios obiectiv al 
industriei chimice egiptene. Ei au 
reafirmat hotărirea celor două părți 
de a acționa și în viitor pentru tra
ducerea în viață a acordurilor reali
zate in urma vizitei in Egipt a pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a convor
birilor sale cu președintele Anwar 
Sadat, care au deschis largi perspec
tive colaborării economice si tehnice, 
pentru dezvoltarea acesteia pe cele 
mai diverse planuri.

..Incepînd de astăzi — a declarat 
tovarășul Gheorghe Rădulescu — u- 
zina de produse sodice, prima uzină 
de acest fel din R. A. Egipt, va 
pune Ia dispoziția economiei egipte
ne primele sale produse. Avem sa

Comunicat la încheierea vizitei 
lui H. Boumediene în R. D. Vietnam

HANOI 8 (Agerpres). — La înche
ierea vizitei în R. D. Vietnam a lui 
Houari Boumediene, președintele 
Consiliului Revoluției și președintele 
Consiliului de Miniștri al Algeriei, 
a fost dat publicității un comunicat, 
care evidențiază profunda semnifi
cație a vizitei pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări. Păr
țile și-au exprimat dorința de a 
întări solidaritatea militantă și le
găturile de prietenie dintre R. D. 
Vietnam și Republica Algeriană De
mocratică și Populară. Exanjinînd 
situația Internațională, cele două 
părți au acordat o atenție deosebi

nizat o întîlnire cu reprezentanți ai 
ministerului belgian al turismului, 
cu directorii principalelor firme de 
turism din Belgia. Au participat, de 
asemenea, reprezentanți ai presei, 
în cadrul întilnirii, a luat cuvîntul 
Hie Voicu, prim-adjunct al ministru
lui turismului, făcînd o prezentare 
a condițiilor pe care le oferă tu
rismul în România.

WASHINGTON

MAFIA mur SUB INVESTIGAȚIEII
Ce pot avea în co

mun — se întreabă 
„New York Times" — 
un medic din Alaba
ma, un fabricant de 
jucării din New York, 
șeful unei firme din 
industria' de îmbră
căminte, un fabri
cant de gumă de mes
tecat și o gamă în
treagă de avocați, con
tabili și alți onorabili 
domni din cele mai 
diverse domenii ale 
economiei ?

Profitînd de criza de 
carburanți, toate aces
te pretinse persoa
ne onorabile sînt de 
fapt niște infrac
tori care au format, 
peste noapte, „catego
ria clandestină a bro- 
kerilor (intermediari
lor) de petrol". Ei 
cumpără combustibil, 
benzină auto și de a- 
vion de oriunde pot, 
pentru a le oferi apoi 
la prețuri exorbitante 
unităților industriale 
amenințate să-și redu
că activitatea, ca ur- 
nare a penurie! de car
buranți.

Nu sînt cunoscute 
cantitățile de carbu
ranți lichizi care tran
zitează zilnic prin 
piața neagră a specu
lanților de petrol, in- 
tru'cît, de multe ori, 
aceștia virțd stocuri 
imense încă înainte de 
a intra în posesia lor: 
în asemenea tranzac
ții intră benzina afla
tă în convoaiele de 
cisterne staționate pe 
linii moarte în di
verse stații de cale 
ferată, cea depozita
tă in rezervoarele u- 
nor stații de benzină 
oficial închise de ani 
de zile sau cea din 
tancurile petroliere 

ancorate în largul unor 
porturi, care, tocmai 
din aceste motive, nu 
se prea grăbesc la 
descărcare.

Astfel de tranzacții 
sînt perfectate după 
negocieri duse în cei 
mai strict secret — la 
partide de vînătoare, 
în muzee, grădini zoo
logice, restaurante etc. 
„Unii dintre acești nou 
veniți în meseria 
de brokeri de pe
trol — declară avo
catul Daniel Kriger, 
el însuși broker new- 
yorkez — au încheiat 
numeroase tranzacții, 
reali zind profituri e- 
norme". Mulți dintre 
ei pretind — și de 
multe ori primesc — 
comisioane de 20—30 
de cenți la barilul de 
benzină vîndut, în 
timp ce comisionul le
gal este de numai un 
cent.

Conducătorii com
paniilor de transpor
turi aeriene decla
ră că în ultimele 
săptămîni au fost pur 
și simplu asaltați de 
acești infractori „ono
rabili", care le oferă 
mari cantități de ben
zină de avion, de obi
cei la prețuri triple 
față de prețul normal 
al pieței. Oferte simi
lare au fost făcute, de 
asemenea, companii
lor de transporturi ru
tiere, stațiilor de ben
zină independente și 
altor întreprinderi.

Sesizat de faptul că 
milioane de tone de 
benzină și alți com
bustibili lichizi iau 
drumul pieței negre, 
provocînd o escalada
re artificială a prețu
rilor acestor produse, 
Biroul federal pentru

tisfacția să constatăm că eforturile 
conjugate ale specialiștilor celor 
două țări au fost încununate de 
succes. Permiteți-mi, de aceea, să a- 
dresez vii mulțumiri muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor egipteni, 
precum și colegilor lor români, care, 
prin eforturi comune, au reușit să 
edifice acest obiectiv — expresie a 
colaborării rodnice dintre țările 
noastre, a politicii de industrializa
re a Egiptului. Poporul român — a 
continuat vorbitorul — urmărește cu 
interes și sinceră bucurie realizările 
obținute de poporul egiptean, de po
poarele arabe, In general, în dezvol
tarea lor economică și socială, a spri
jinit și sprijină cu consecventă lupta 
lor dreaptă pentru valorificarea în 
interesul propriu a resurselor mate
riale, pentru apărarea și consolidarea 
independenței și suveranității lor na
ționale".

Vorbind despre factorii care au 
concurat la realizarea uzinei, Ibra
him Mohameddein a reliefat efortu
rile susținute ale poporului egiptean 
pentru dezvoltarea industrială a tă
rii sale, „ajutorul valoros și dezin
teresat pe care l-a acordaj România 
prietenă prin instalațiile furnizate, 
prin experiența șl cunoscuta ei se
riozitate, încă de Ia semnarea con
tractului acestui mare proiect și a- 
poi, pe parcursul multiplelor etape 
de realizare. Adresăm mulțumiri 
fierbinți — a spus ministrul egiptean 
— tuturor experților români, care, 
prin eforturile și colaborarea lor con
structivă, au fost alături de specia
liștii noștri".

tă situației din Indochina, eveni
mentelor din Orientul Apropiat, 
precum și luptei antiimperialiste, de 
eliberare națională a popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină.

Primul ministru al guvernului 
R. D. Vietnam, Fam Van Dong, a 
acceptat invitația de a face o vizi
tă oficială în Algeria.

SIRIA DECLARAȚIA 
PARTIDULUI BAAS

DAMASC 8 (Agerpres). — Cu pri
lejul aniversării revoluției victorioa
se din 8 martie 1963 a Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria a fost 
dată publicității o declarație In care 
este exprimată hotărirea partidului 
de a continua lupta pentru eliberarea 
teritoriilor arabe ocupate de Israel 
și pentru restabilirea drepturilor po
porului palestinean. „Partidul Baas 
— se spune în declarație — consi
deră că eliberarea teritoriilor arabe 
ocupate și restabilirea drepturilor 
porului palestinean constituie un o- 
biectiv care are prioritate absolută 
în cadrul preocupărilor sale". „Parti
dul Baas Arab Socialist subliniază 
hotărirea sa de a-și continua lupta, 
sub toate formele, pentru îndepli
nirea acestui obiectiv".

i
problemele energiei a 
trecut la investigarea 
unor tranzacții înche
iate de diverse fir
me industriale prin 
încălcarea legilor ță
rii. Cercetările efec
tuate pînă acum au 
scos la iveală, după 
cum arată periodicul 
„U.S. News and World 
Report", pătrunderea 
masivă a gangsteri
lor pe piața nea
gră a benzinei. Com
paniile petroliere a- 
nunță furturi de zeci 
și sute de cister
ne, pline cu benzină 
auto sau de avion. Șo
ferii cisternelor sînt 
opriți de bandiți înar
mați, pe șosele, ziua 
în amiaza mate, dați 
jos de la volan, legați 
și abandonați la mar
ginea șoselelor. Une
ori, cisternele sînt fu
rate chiar din porturi, 
după ce au fost încăr
cate cu benzină din 
tancuri sau rezervoare 
petroliere. Multe din
tre cisternele deturna
te de membrii Mafiei 
americane sînt apoi 
golite în rezervoarele 
stațiilor de benzină 
controlate de ei, după 
care sînt părăsite pe 
șosele. Altele slnt 
revopsite, spre a li se 
pierde urma, și sînt 
folosite citeva zile 
pentru transportul 
benzinei furate spre 
alte destinații.

Autoritățile federa
le de resort, inclusiv 
Biroul Federal de In
vestigații (F.B.I.), se 
află pe urmele unor 
mafloți angajați în 
asemenea „afaceri o- 
norabile", la drumul 
mare.

C.ALEXANDROAIE

PRETUTINDENI
• O VIATĂ ÎNCHINA

TĂ ARTEI. Sint 43 de ani de 
cînd meșterul Nguyen Van 
Kieu, din R.D. Vietnam, s-a 
consacrat artei ceramice și pre
lucrării porțelanului. In acest 
răstimp, mîinile sale îndemina- 
tice au creat splendide piese 
decorative, care concurează cu

cinste cele mai reușite exemplare 
ale genului. De curînd, mește
rul Kieu a realizat o vază înaltă 
de 1,5 metri. Decorația exte
rioară în relief, reprezintă lo
cuința lui Ho Și Min, fostul 
președinte al R.D. Vietnam.

• FAJĂ IN FAȚĂ CU 
LINCOLN. Favorul ameri
can Martin Luther King, laureat 
al Premiului Nobel pentru pace, 
care a fost asasinat în 1968, este 
primul lider de culoare a cărui 
efigie se află expusă în gale
ria portretelor oficiale din ro
tonda capitoliului din Atlanta, 
statul Georgia. Portretul a fost 
dezvelit zilele acestea în cadrul 
unei ceremonii la care a parti
cipat văduva luptătorului pen
tru drepturile populației de cu
loare. Portretul îl reprezintă pe 
King în fața memorialului din 
Washington al președintelui A- 
braham Lincoln.

• „CINTĂREAȚA LA 
GHITARĂ" FURATĂ DE 
I.R.A. ? ° nouS pistă în legă* 
tură cu dispariția dintr-un mu
zeu londonez, acum 12 zile, a 
tabloului „Cîntăreața la ghita
ră", a celebrului pictor olandez 
din secolul al XVIII-lea, Ver
meer. Ziarului „Times" i-a par
venit o bandă de pînză, cu di
mensiune 2,5 cm X 0,6 cm, caro 
ar putea aparține tabloului. Bu
cățica de pînză era însoțită de 
o scrisoare, în care se cere, în 
schimbul picturii, transferul 
dintr-o închisoare engleză în- 
tr-una din Ulster a unor mem
bri al organizației extremiste 
I.R.A. (Armata republicană ir
landeză).

• PENTRU SALVAREA 
TIGRILOR. Pentru a preveni 
dispariția treptată a tigrilor, gu
vernul indian a organizat o 
campanie de masă în apărarea 
acestei mîndrii a faunei junglei. 
A fost interzisă vînarea tigru-- 
lui, ca de altfel și a elefantului 
și a altor animale rare. Este în 
curs de aplicare un plan de lun
gă durată, special destinat pen
tru salvarea tigrilor și susținut 
de un buget de 50 milioane de 
rupii.

• PENURIE Șl... RI
SIPĂ. In medie, resturile de 
alimente pe care le aruncă zil
nic fiecare locuitor al unui mare 
oraș dintr-o țară industrializată 
conține tot atîtea calorii cite 
sînt necesare unui om subali- 
mentat timp de 24 de ore, con
chide cercetătorul iranian Mo- 
noucher Ganji, într-un raport 
destinat Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului. Raportul a- 
mintit se bazează pe analiza e- 
fectuată de experți ai Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.), 
in mai multe orașe occidentale.

• CELE 16 NECU
NOSCUTE. Un grup de con
structori ungari a descoperit și 
scos la lumina zilei, pe dealu
rile din Buda, 16 sculpturi da- 
tind din secolul al XIV-lea. 
Cum au ajuns acolo respectivele 
sculpturi rămîne deocamdată o 
taină. Se știe doar că pe acel loc 
a existat o clădire impunătoare, 
care a fost distrusă în anul 
1420. Oamenii de artă consideră 
că noile descoperiri reprezintă 
capodopere ale goticii medie
vale.

• „ZBURĂTOR" FĂRĂ 
NOROC. La două săptămîni 
de Ia data dispariției, au fost cu 
totul abandonate cercetările 
pentru găsirea aeronautului a- 
merican Thomas Gatch, plecat, 
la 17 februarie din Harrisbury, 
statul Pennsilvania (S.U.A.), în 
prima tentativă de traversare a 
Atlanticului la bordul unui ba
lon. Aeronava lui Gatch a fost 
zărită, pentru ultima oară, la 21 
februarie, la 1 500 kilometri sud 
de insulele Azore. Familia te
merarului aeronaut a oferit o 
recompensă apreciabilă — 10 000 
de dolari — oricui va furniza 
informații permițînd regăsirea 
celui dispărut.
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