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Proletari din toate țările, uniți-vă?

înscriind noi și importante contribuții la 
cauza cunoașterii reciproce și a dezvoltării 
relațiilor prietenești dintre cele două țări 

și popoare, ieri a continuat
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NICOLAE CEAUȘESCU IN ARGENTINA
EVENIMENT CU PROFUNDE SEMNIFICAȚII PENTRU PRIETENIA 
ROMÂNO - ARGENTINIANA. MANIFESTARE DE ÎNALTĂ STIMĂ ȘI 

CONSIDERAȚIE FAȚĂ DE DISTINȘII SOLI AI ROMÂNIEI SOCIALISTE

Conferirea titlului de doctor honoris causa al Universității din Buenos Aires 
președintelui NICOLAE CEAUȘESCU și tovarășei ELENA CEAUȘESCU

©Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— oaspete și cetățean 
de onoare al orașelor 
Mar del Plata și Balcarce

«Întîlniri cu conducători ai 
unor partide politice argen
timene

©Declarații făcute presei și 
televiziunii din Argentina 
de șeful statului român

«Tovarășa Elena Ceaușescu
A

în vizită la întreprinderea de 
medicamente, produse 
chimice și cosmetice din 
Buenos Aires

RELATĂRI IN PAGINILE II. III și. IV.

Cuvin tarea președintelui

NICOLAE CEAUSESCU
Domnule ministru,
Domnule rector.
Domnilor subsecretari de stat. 
Domnilor generali, reprezentanți ai ro- 
mandnnților armatelor.
Domnilor academicieni, 
Doamnelor și domnilor,

Aș dori si Încep prin a vă adresa dum
neavoastră. tuturor profesorilor și stu
denților din universitatea dumneavoastră 
și din Argentina un salut călduros al 
profesorilor și studenților din Republi
ca Socialistă România.

Vă mulțumesc, de asemenea, atit in 
numele meu, cit și al tovarășei melc, 
pentru cinstea care ne-ați făcut-o astăzi, 
inminindu-ne titlurile de doctor honu
ri* causa al marii Universități din Bue- 
nos Aires. Apreciez aceasta ca o cinsti
re, desigur, a activității noastre in sluj
ba poporului român pe calea dezvol
tării sale economico-sociale, dar, tot
odată, ca o cinstire a științei și culturii 
românești. Considerăm, de asemenea, a- 
ceasta ca o manifestare a prieteniei 
dintre oamenii de știință români și ar
gentinieni, dintre poporul român și po
porul argentinian.

Intr-adevăr, știința joacă un rol tot 
mai important in dezvoltarea societății 
omenești. Progresul economicn-social al 
fiecărei națiuni este nemijlocit legat de 
folosirea in toate domeniile de activitate 
a cuceririlor științei și culturii naționale 
și universale. De altfel, din totdeauna, 
oamenii de știință s-au ințeles, și-au 
unit eforturile și au avut un rol de sea
mă in progresul general al omenirii. 
Fără îndoială că întotdeauna transfor
mările revoluționare au fost rodul luptei 
maselor populare, dar întotdeauna oame
nii de știință, știința și cultura au ju
cat un rol important in luminarea și în
drumarea maselor populare. Cu atit mai 
mult in condițiile de astăzi, ale uriașei 
revoluții tehnico-științifice, cind omul 
stăpînește tot mai mult natura, cînd a 
realizat descoperiri uriașe, punindu-le in 
slujba umanității, știința și cultura sini 
chemate să joace un rol tot mai impor
tant în progresul general al omenirii, ști
ința și cultura stnt chemate să lumineze 
calea luptei de eliberare națională și 
socială, sînt chemate să ajute la crearea 
condițiilor pentru ca popoarele să ducă 
o viață demnă, liberă, de bunăstare și 
fericire.

Intre oamenii de știință români și ar

gentinieni există vechi legături. încă in 
1886. doctorul luliu Popper a făcut ex
plorări geografice și prospecțiuni minie
re în Țara de Foc. Rezultatele acestor 
cercetări au fost publicate atit Ia Bue- 
nos Aires, cît și la București. Cu prilejul 
morții sale, presa argentiniană scria :

Cuvintul tovarășei

ELENA CEAUSESCU
Domnule ministru,
Domnule rector,
Doamnelor și domnilor,

Nu aș putea să plec de aici fără să 
mulțumesc pentru înalta distincție care 
mî-a fost acordată și să vă asigur pe 
dumneavoastră și pe toți ceilalți profe

sori ai Universității că mă voi strădui 
să fac ca să se dezvolte și mai mult 
relațiile de colaborare, de schimburi în
tre oamenii de știință români și argen
tinieni.

Aș dori să vă mulțumesc foarte mult.

(Aplauze).(Continuare în pag. a lll-a)

• Numeroase întreprin
deri și unități industria)« 
din județele Bacău, Neamț 
și Vrancea raportează noi 
și importante succese în 
întrecerea pentru îndepli
nirea cincinalului înjainte 
de termen. Combinatul de 
fire și fibre sintetice de la 
Săvinești, Uzinele de țevi 
din Roman, Combinatul de 
lianți și azbociment din Bi- 
caz, Fabrica de postav din 
Buhuși, Combinatul de ce
luloză și hîrtie .jLetea“ din 
Bacău, Trustul petrolului 
din Moinești, Fabrica de 
confecții, întreprinderea 
„Exportvin“ și întreprin
derea viei și vinului din 
Focșani, precum și între
prinderea de construcții- 
montaj din Piatra Neamț 
au înregistrat avansuri cu
prinse între 30 și 120 zile 
față de sarcinile prevăzute, 
în total, s-a realizat o pro
ducție suplimentară în va
loare de peste 325 milioane 
lei, iar la export au fost li
vrate mărfuri în valoare 
de 12 milioane lei valută 
peste prevederile de pînă; 
acum ale cincinalului.

• LA DU BOZ, în județul 
Timiș, a început construcția 
unui baraj peittru regulari
zarea debitului apei Pogăni- 
șului. Prin ridicarea acestei 
construcții hidrotehnice, aici 
se va forma un bazin de a- 
cumulare de aproape 18 mi
lioane mc de apă. Totodată, 
peste 10.000 ha terenuri ara^ 
bile, pășuni și finețe vor fî 
scoase de sub excesul de 
umiditate, iar o suprafață de 
2 500 ha se va amenaja pen
tru culturi irigate. Alte im
portante lucrări de hidroame
liorații, pe care te exeeptă în 
acest an Trustul de construc
ții de îmbunătățiri funciare 
Timișoara, vor readuce în 
circuitul producției agricole 
aproape 65.000 ha, situate în 
zonele inundabile dire județe
le Timiș și Arad.

» însușindu-și inițiativa' 
Cimentiștilor din Bicaz —‘ 
„Productivitate orară maxi
mă, cu consumuri energetice 
minime“, chimiștii Combina
tului de fire și fibre sintetice 
din Săvinești au inițiat un 
amplu program de studii, vi- 
zînd reproiectarea și modi
ficarea unor instalații, care 
să le permită economisirea a 
circa 12 000 tone combustibil 
și a 100 000 kWh energie e- 
lectrică. ValoriUcind rezulta
tele primelor studii, chimiș
tii de la Săvinești au izbutit' 
să reducă consumurile ener-,'. 
getice zilnice cu 150 kWh; 
Sint in curs lucrări de mo
dificare a altor instalații și' 
fluxuri tehnologice, cum ar 
fi cea de amoniac, din cadrul 
fabricii „Lactama-3", unde se, 
înlocuiesc suflanteie cu aer 
cu altele ce funcționează cu 
oxizi de azot, mult mai eco
nomicoase.

în pofida condițiilor at
mosferice nefavorâbile, rit
mul lucrărilor de construc- 
ții-montaj pe șantierele vi
itoarelor obiective din cadrul 
sistemului hidroenergetic de 
pe riul OM a fost intensifi
cat în ultimele zile. Astfel, 
pe șantierul hidrocentralei 
de la Rimtaicu Vîlcea se lu
crează Ia asamblarea primu
lui hidroagregat cu o putere 
instalată de 23 MW. Conco
mitent. se execută lucrările 
pregătitoare pentru monta
jul celui de-al doilea hidro- 
agregat prevăzut a fi conec
tat la sistemul energetic na
țional la finele trimestrului 
3 al acestui an.

La Govora, unde se înalță 
o altă hidrocentrală, cu o 
putere instalată de 45 MW, 
ce urmează a fi pusă în 
funcțiune în ultima lună a 
acestui an, ca și pe șantie
rul hidrocentralei de la Dă- 
ești, care, începind din anul 
viitor, va dispune de în
treaga sa putere instalată de 
37 MW, s-au turnat zilnic, 
în ultimul timp, cite 100 mc 
beton, ceea ce constituie un 
veritabil record al construc
torilor. Și pe șantierul hi
drocentralei de la Riureni, 
proiectată pentru o putere in
stalată de 48 MW, lucrările 
de betonare a barajului se, 
desfășoară din plin.

(Agerpres)
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Argentina
ÎN ORAȘELE MAR DEL PLATA ȘI BALCARCE

CALDE MANIFESTĂRI
DE STIMĂ Șl SIMPATIE PENTRU

ȘEFUL STATULUI ROMÂN
Cea de-a doua zi' a vizitei 

in Argentina a președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost consa
crată în cea mai mare parte 
unor contacte nemijlocite cu 
realitățile și preocupările țării 
gazdă. După o nouă rundă de 
convorbiri. în cursui dimineții, 
cu președintele Peron, șeful sta
tului român, însoțit de minis
trul afacerilor externe George 
Macove«cu și de alte persoane 
oficiale române și argentiniene, 
a plecat cu un avion special 
spre Mar del Plata, oraș situat 
la 450 km sud de capitală.

La sbSirea pe aeroportul Mar 
del Plata, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat de 
Victorio Calabro, guvernatorul 
provinciei Buenos Aires, de 
Nuncio Tabrizio, primarul ora
șului Mar del Plata, de alte 
oficialități locale civile și mili
tare. Șeful statului rorriân trece 
in revistă gardă de onoare ali
niată pe aeroport.

Adresind președintelui Nicolae 
Ceaușescu un călduros bun ve
nit, primarul orașului, Nuncio 
Eabrizio, a spus :

Stimate domnule președinte 
al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu,

în numele municipalității și 
locuitorilor din Mar del Plata 
am inalta onoare de a vă primi 
in orașul nostru. Doresc să vă 
spun, domnule președinte, că 
locuitorii acestui oraș, concetă
țenii mei, Sînt rezultanta conto
pirii dintre oameni de diferite 
rase și din diferite țări ale lu
mii, care âu venit pe acest pă- 
mint al Argentinei pentru a-1 
face potențialmente fericit, ca
pabil de a realiza lucruri mari 
pentru republică. în numele a- 
eesior argentinieni de azi, rezul
tând din aceste contopiri, la câre 
a contribuit, de asemenea, și 
Români* cu oameni muncitori, 
in numele acestor oameni, care 
aspiră Ia o lume fără suferințe, 
vă urez fiți bine venii !

Domnule președinte, aveți a- 
sigurarea deplină că acestea sînt 
sentimentele poporului meu care, 
la fel că și alte popoare ale lu
mii, luptă pentru apărarea dem
nității umane, pentru apărarea 
acestui stil, pe care il dorim să 
fie universal.

In continuare, primarul în- 
minează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in semn de înaltă 
prețuire, cheia orașului, precum 
și diploma prin care 1 se con
feră titlul de cetățean de onoa
re al municipiului Mar del 
Plata.

Răspunzînd. președintele
Nicolae Ceaușescu a spus :

Aș dori să vă mulțumesc 
dumneavoastră, tuturor celor 
care ne-ați făcut această primi
re prietenească și pentru cuvin
tele pe care le-ați rostit la »- 
dresa noastră.

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor ora
șului, un salut călduros și cele 
mai bune urări. Sintem bucu
roși că în cadrul vizitei pe care 
o facem in Argentina, la invi
tația președintelui Peron, avem 
posibilitatea să vizităm și fru
mosul dumneavoastră oraș. Spe
răm că in dezvoltarea colaboră
rii dintre țările noastre se vor 
găsi și posibilități pentru o co
laborare între orașe similare din 
România și orașul dumneavoas
tră. încă o dată vă mulțumesc 
și urez tuturor locuitorilor 
multă prosperitate și fericire. 
(Aplauze).

în continuare, gazdele invită 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la o promenadă cu ■ elicopterul 
deasupra orașului Mar del Pla
ta, care este, in același timp, 
una dintre cele mal mari și mai 
frumoase stațiuni balneare din 
America Latină. Zburăm la mică 
înălțime deasupra litoralului. Se 
disting cu precizie, in lumina 
soarelui austral, siluetele ele
gante ale construcțiilor hotelie
re. ale locurilor de agrement, 
plajele pe lungimi de kilometri, 
mișcarea lentă a oceanului în a- 
cest sfirșit de vară din emisfe
ra sudică. Stațiunea, după cum 
ne spun gazdele, are capacitatea 
de a primi intr-un sezon peste, 
două milioane de turiști din 
țară și de peste hotare.

După această agreabilă pro
menadă aeriană deasupra orașu
lui Mar del Plata, elicopterele 
se îndreaptă spre Balcarce. alt 
punct înscris în programul vi
zitei. important centru zooteh
nic al țării, situat la aproximativ 
100 kilometri în interiorul pro
vinciei Buer.os Aires. Survolăm 
o parte a pampasului —. marea 
cimpie a Argentinei ce se în
tinde pe o suprafață de 140 mi
lioane hectare.

De Ia înălțime se poate dis-., 
tinge ușor activitatea unui sec
tor fundamental al economiei 
argentiniene : creșterea vitelor, 
ocupație străveche, favorizată 
aici de pășunile mănoase, de 
clima blindă din tot timpul a- 
nului.

Cu un șeptel ce se cifrează Ia 
aproximativ 80 milioane bovine 
și 40 milioane ovine, Argentina 
este cel mai mare producător și 
exportator de carne, lină și piej 
crude din America Latină. Sec
torul zootehnic, care este princi
pala sursă de devize a. țării, are, 
totodată, o mare pondere in a

provizionarea cu carne a popu
lației. în cadrul preocupărilor 
pentru perfecționarea activității 
acestui sector se inscrie și crea
rea, cu ani in urmă, a Institu
tului Național de Tehnologie 
Agrozootehnică. (INTA), orga
nism de stat câre prin stațiunile 
sale experimentale : urmărește 
îmbunătățirea rasei bovinelor, o- 
vinelor, precum și crearea u- 
nor noi soiuri de cereale.

Stațiunea. Balcarce este una 
din cele mai importante institu
ții de cercetare ale INTA. Fon
dată in anul 1959, ea dispune in 
prezent de 2 100 hectare ; cei 
120 de cercetători, dintre care 30 
cu pregătire superioară, reali
zează o intensă activitate ști
ințifică. in domeniul zootehnicii, 
în crearea de noi varietăți de 
gfîu, porumb și cartofi. Stațiu
nea Balcarce coordonează pro
gramele de cercetare agrozooteh
nică pentru întreaga țară, men
ține legături strinse cu FAO, cu 
institute de cercetare din diferi
te țări între care și Institutul 
pentru cereale și plante tehnice 
de la Fundulea.

Elicopterele aterizează pe un 
teren din imediata apropiere a 
stațiunii experimentale Baicar- 
ce. Aici, președintele Nicolae 
Ceaușescu este intimpinat de 
președintele INTA, dr. Horacio 
Figueiras, de primarul orașului 
Balcarce, Juan Jose Mare, de 
directorul stațiunii ing. Domin- 
go Pasquale, de numeroși cer
cetători, de cetățeni ai orașului, 
între care unii de origine ro
mână, stabiliți aici cu multe de
cenii in urmă.

Șeful statului român este in
vitat să viziteze padocurile cu

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule guvernator,
Domnilor primari ai celor două 

orașe pe care le-am vizitat,
Domnule președinte al Insti

tutului Național de Tehnologie 
Agrozootehnică,

Doamnelor și domnilor,

Aș dori să exprim mulțumirile 
melc, ale colaboratorilor mei, 
președintelui Peron care ne-a 
oferit posibilitatea ca, în cadrul 
șederii noastre in Argentina 
prietenă. să putem vizita și 
aceste două orașe și de a lua 
cunoștință de activitatea Insti
tutului Național.

Ne-a produs o bucurie deose
bită întîlnirea, în primul rind 
cu dumneavoastră, faptul că am 
putut să cunosc pe guvernato
rul. provenit din rîndul munci
torilor, al celei mai mari provin
cii din Argentina. Cred că în
suși acest fapt vorbește de ma
rile transformări care au înce
put să se producă în Argentina, 
ca și in multe țări din America 
Latină, ca și in multe state din 
lume, transformări care presu
pun că muncitorii, țăranii, inte
lectualii, adică producătorii de 
bunuri materiale și spirituale, să 
aibă un cuvint mai important și 
în conducerea activității econo- 
mico-sociale, a dezvoltării sta
tului. Știm că generalul Peron 

exemplare de bovine de mare 
productivitate, obținute aici 
prin încrucișare cu tauri de rasă 
din diferite țări, apoi laboratoa
rele, unde se efectuează cerce
tări cu privire la nutriție, me
tabolism, combaterea dăunăto
rilor. conservarea și fertilizarea 
solului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de re
zultatele obținute, de efici
ența metodelor folosite, de 
posibilitățile unei colaborări în 
acest domeniu între cercetă
torii români și argentinieni.

într-una din sălile stațiunii, 
împodobită cu drapelele de stat 
ale României și Argentinei, ce 
încadrează portrete ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, gaz
dele oferă un prînz în onoarea 
șefului statului român. Și cu a- 
cest prilej, asistăm la momente 
emoționante de prețuire și res
pect față de conducătorul sta
tului nostru, față de România 
socialistă și poporul român.

în aplauzele asistenței se dă 
citire Decretului municipalității 
prin care președintele Nicolae 
Ceaușescu este declarat oaspete 
de onoare al orașului Balcarce: 
„Cu prilejul prezenței in mijlo
cul nostru a unui atât de distins 
oaspete, luînd în considerare 
contactele domniei sale Ia nivel 
național, menite să consolideze 
și să intensifice legăturile po
litice, economice și culturale 
care unesc Argentina cu Româ
nia. municipalitatea Balcarce, 
mîndrindu-se de vizita unui a- 
tît de ilustru oaspete, îl declară 
pe președintele Consiliului de 
Stat Nicolae Ceaușescu oaspete 
de onoare al comunității noas
tre".

a acționat și acționează cu per
severență în direcția aceasta.

Știm, de altfel, din propria 
noastră experiență, că făurirea 
unor transformări revoluționa
re presupune unirea tuturor for
țelor din orice stat. înseși tran
sformările din România și tre
cerea la edificarea societății so
cialiste, făurirea cu succes a so
cialismului s-au putut realiza 
ca urmare a unirii tuturor for
țelor — de Ia muncitori, țărani, 
intelectuali pînă la micii produ
cători, și, desigur, la toate ce
lelalte forțe, inclusiv armata, 
care reprezintă peste tot o par
te a națiunii, chemată să asi
gure dezvoltarea democratică și 
progresul națiunii, să-i asigu
re in caz de nevoie apărarea in
dependenței și suveranității.

Tocmai pentru că avem o ex
periență îndelungată în această 
privință, înțelegem bine proble
mele care se pun astăzi în Ar
gentina o dată cu revenirea în 
fruntea statului a președintelui 
Peron.

Sper că vizita pe care o efec
tuăm. in aceste zile, în frumoa
sa dumneavoastră patrie va con
tribui la identificarea multor 
domenii în care popoarele noas
tre vor colabora în dezvoltarea 
lor economico-socială și, fără 
nici o îndoială. în lupta împo
triva imperialismului, colonia

In continuare, primarul ora
șului, Juan Jose Mare, rostește 
un cuvint de bun sosit în cinstea 
președintelui Nicolae Ceaușescu:

Domnule președinte al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România,

Fiți bine venit în orașul nos
tru, care se simte onorat de pre
zența dumneavoastră, prezență 
care ne face să ne simțim in 
sărbătoare într-o zi de lucru. Și 
tocmai pentru că sintem un po
por de muncitori, considerăm că 
vizita dumneavoastră are o 
mare importanță pentru rela
țiile de fraternitate între popoa
rele întregii lumi, care depun 
eforturi pentru progresul lor e- 
conomic, pentru securitatea lor. 
pentru creșterea nivelului lor 
cultural.

Dorini din toată inima ca a- 
ceastă cooperare dintre Româ
nia și Argentina să se proiecte
ze ca exemplu de pace între 
toate țările lumii, să se consoli
deze in viitor prin fapte pozi
tive și concrete, prin schimburi 
în toate domeniile, avantajoase 
pentru toți, prin respect și înțe
legere.

Domnule președinte, fie ca în
tâlnirea noastră de aici, la Bal
carce, să slujească țărilor noas
tre ca exemplu de încredere în
tre oameni, pentru pace în 
lume !

Primiți, totodată, domnule 
președinte, această mică atenție 
ca o amintire despre o comuni
tate harnică ce muncește cu în
credere în destinul Argentinei.

Șeful statului român este sa
lutat apoi de președintele INTA, 
dr. Horacio Figueiras : 

lismului, neocolonialismului, 
pentru o politică de pace și co
laborare între popoarele lumii.

In acest cadru, fără nici o în
doială că se va dezvolta o co
laborare și în domeniul agricol ; 
de altfel, în convorbirile de as
tăzi am convenit cu președinte
le dumneavoastră și cu miniș
trii respectivi cu privire la rea
lizarea unei cooperări și în do
meniul agricol. Și în această di
recție, cercetarea științifică a- 
grozootehnică joacă un rol 
important și sper că institutul 
dumneavoastră va stabili o co
laborare cu academia agricolă 
românească.

Mi-a făcut o deosebită plăce
re să cunosc ceva din activita
tea dumneavoastră. Intr-adevăr, 
institutul are preocupări largi, 
are, după cîte am putut consta
ta în acest timp scurt, o serie 
de rezultate bune, are un pro
gram de activitate foarte vast 
și, fără nici o îndoială, că aceas
ta va juca un rol important în 
înfăptuirea programului de dez
voltare agrozootehnică a țării, 
de sporire a contribuției acestui 
sector important al economiei 
naționale la întărirea indepen
denței economice, a forței Ar
gentinei.

Vă mulțumesc pentru decla
rarea noastră ca oaspeți de o- 
noare, pentru amintirile pe ca

Domnule președinte al Repu
blicii Socialiste România,

Este o mare onoare pentru 
mine și pentru instituția noas
tră de a primi vizita dumnea
voastră la această stațiune ex
perimentală.

Sperăm că această vizită să 
fie începutul unor relații largi 
între țările noastre, iar în ceea 
ce privește instituția noastră să 
însemne un schimb de tehni
cieni, să beneficiem de tehnolo
gia care se realizează în Româ
nia. Nu găsesc cuvinte care să 
exprime onoarea, emoția pe 
care o simțim cu toții, care re
prezentăm o instituție a națiunii 
ce muncește pentru reconstruc
ția și viitorul ei.

Ca semn al prieteniei față de 
dumneavoastră, și ținînd seama 
că în timpul vizitei în stațiunea 
noastră v-a plăcut un taur, vă 
rog să acceptați, din partea 
instituției noastre și din partea 
mea, să primiți un taur, rezul
tat al unei îndelungate selecții 
realizate în stațiunea noastră.

Permiteți-mi să vă spun încă 
o dată fiți bine venit. Sperăm 
că vizita dumneavoastră să se 
repete. Vă mulțumesc.

Răspunsul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cuvintele atit de 
cordiale ale gazdelor a reținut 
atenția tuturor celor prezenți, 
care, la încheierea cuvîntării au 
făcut șefului statului român o 
caldă manifestare de simpatie.

La plecare, în aplauzele celor 
prezenți. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu iși ia un călduros ră
mas bun de la gazde.

re mi le-ați oferit. Vom păstra 
plăcute impresii și amintiri des
pre această vizită.

Vă mulțumesc dumneavoastră 
pentru că ne-ați oferit un re
producător de rasă. Sper că va 
da rezultate bune și in România, 
așa cum a dat in Argentina.

Este deosebit de util, este, in
tr-adevăr, bine să dezvoltăm a- 
ceastă colaborare și in domeniul 
agricol.

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

Cu aceste impresii deosebit de 
plăcute despre clipele petrecute 
împreună in ziua de astăzi, ne 
vom întoarce in țara noastră — 
in general avem impresii deo
sebit de plăcute despre întreaga 
vizită — și aș dori să vă urez 
dumneavoastră, celor care înde
pliniți un roi important în di
ferite sectoare de activitate, în- 
cepînd cu domnul guvernator, 
multe succese în activitatea 
dumneavoastră de dezvoltare a 
țării, de transformare socială a 
patriei, de ridicare a bunăstării 
și fericirii intregului popor.

Dumneavoastră, tuturor vă do
resc succese în întreaga activi
tate, multă fericire și multă să
nătate ! (Aplauze îndelungate).

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, a primit 
pe Ricardo Balbin, președintele 
Uniunii Civice Radicale, și alți 

conducători ai Comitetului
Național al acestui partid

In seara zilei de 6 martie, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, au 
avut ca oaspeți, la reședința lor 
din Buenos Aires, pe Ricardo 
Balbin, președintele Comitetului 
Național al Uniunii Civice Ra
dicale, Benjamin Zavalia, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
Național, Enrique Varoli, Ro- 
berto A. Billinghurst, Hector 
Becerra. secretari ai Comitetu
lui Național al U.C.R.. și de 
Stefano. șeful presei Comitetu
lui Național al U.C.R.

în numele Uniunii Civice Ra
dicale, președintele Ricardo Bal
bin a exprimat satisfacția deo
sebită pentru faptul că șeful 
statului român se află într-o 
vizită de prietenie în Republica 
Argentina, apreciind aceasta ca 
pe un moment de cea mai mare

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu liderul 
Partidului Intransigent

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit, 
miercuri seara, cu Oscar Alen- 
de, lider al Partidului Intransi
gent și al Alianței Populare Re
voluționare. Oaspetele a fost în
soțit de Claudio Saloj, vicepre
ședinte al partidului.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Oscar Alende l-a salutat cu 
deosebită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că 
partidul său susține acordurile 
fi înțelegerile realizate In 

importanța pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări. 
El a arătat că Uniunea Civică 
Radicală va milita și acționa 
pentru dezvoltarea și consolida
rea relațiilor generale româno- 
argentiniene potrivit aspirațiilor 
celor două popoare.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a împărtășit 
satisfacția pentru desfășurarea 
și rezultatele de pînă acum ale 
vizitei, convingerea că aceasta 
va marca un eveniment remar
cabil in evoluția ascendentă a 
relațiilor dintre România și Ar
gentina, dintre cele două po
poare prietene.

Convorbirea, care a avut loc, 
a evidențiat interesul deosebit 
manifestat pentru promovarea 
unor largi raporturi de colabo
rare pe tărim economic, tehni- 
co-științific, cultural și în alte 
domenii de interes comun, re
prezentanții Uniunii Civice Ra
dicale, al doilea mare partid din 

timpul vizitei șefului statului 
român în Argentina.

Evocînd vizita pe care a 
efectuat-o în România, pre
ședintele Partidului Intransi
gent a adresat felicitări poporu
lui român pentru rezultatele 
obținute in dezvoltarea econo
mică și socială a țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cordial, cu multă 
prietenie, cu oaspeții asupra vi
zitei sale în Argentina și asu
pra unor probleme de in
teres comun privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor româ- 
no-argentiniene. în acest context, 
s-a căzut de acord să se dezvolte 
relațiile și intre Partidul Comu
nist Român șl Partidul Intransi

Argentina, relevînd dorința lor 
de a-și aduce contribuția la 
acest proces de apropiere între 
popoarele celor două țări.

în încheierea întrevederii; 
care s-a desfășurat intr-o am
bianță de caldă cordialitate și 
stimă reciprocă; s-a 'evidențiat 
marea însemnătate â dezvoltării 
relațiilor dintre partidele politice 
pentru consolidarea prieteniei și 
colaborării dintre cele două țări 
și popoare.

Șeful statului român a invitat 
o delegație a Uniunii Civice Ra-< 
dicale. în frunte cu președintei« 
Ricardo Balbin, să viziteze Ro
mânia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

La convorbiri au participat 
Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne. și Nicolae Doicaru, consi
lier al președintelui Consiliului 
de Stat.

gent. A fost adresată, în acest 
sens, invitația ca o delegație a 
Partidului Intransigent să vizi
teze România, invitație care a 
fost primită cu multă satisfac
ție

In cursul convorbirii s-a su
bliniat necesitatea unirii pe sca
ră națională și internațională a 
tuturor forțelor progresiste, de
mocratice, interesate in promo
varea unui curs nou în viața 
internațională, de înțelegere și 
colaborare între națiuni, de afir
mare plenară a dreptului po
poarelor de a-și organiza viața 
de sine stătător, de a fi sțăpine 
pe destinul lor.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Argentina
SOLEMNITATEA CONFERIRII TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

în bogata succesiune a mani
festărilor prilejuite de actuala 
vizită în Argentina, după-amia- 
-a zilei de miercuri a înscris un 
eveniment de înaltă semnifica
ție pentru prietenia româno-ar- 
gentiniană, pentru stima și con
siderația față de solii României 
socialiste, motiv de îndreptățită 
satisfacție și mindrie patriotică 
pentru întregul nostru popor : 
conferirea titlului de doctor 
honoris causa al Universității 
din Buenos Aires —: una din 
cele mai vechi și prestigioase 
instituții de învățămînt superior 
din Argentina și din întreaga 
Americă Latină — președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu,

Este o grăitoare ilustrare a 
prestigiului de care se bucură, 
pe diferite meridiane ale lumii, 
conducătorul partidului și statu
lui nostru, ca strălucit exponent 

al idealurilor poporului român 
care, făurind o societate nouă 
pe pămintul patriei, adresează 
tuturor celorlalte popoare mesa
jul său de pace, înțelegere și 
cooperare, ca promotor neobosit 
al unei politici externe pătrunse 
de grija profundă față de desti
nele întregii omeniri.

Respectul și admirația față de 
această politică, care a tăcut, ca 
țara noastră să aibă astăzi atîția 
prieteni pe glob, față de perso
nalitatea celui care o reprezintă 
cu atîta consecvență, dinamism 
clarviziune și-au găsit expresia 
in ultimii ani prin proclamarea 
tovarășului. Nicolae Ceaușescu 
ca cetățean de onoare al multor 
orașe de pe diferite continente, 
prin acordarea titlului de doctor 
honoris causa a numeroase uni
versități. Iată că acum o altă 
instituție de învățămînt superior, 
larg cunoscută, vine să omagieze 

pe această cale activitatea pe 
care o desfășoară cu atita pa
siune președintele Nicolae 
Ceaușescu în slujba unor ase
menea nobile țeluri, calitățile 
sale deosebite de om politic.

Totodată. în hotărirea adopta
tă de Universitatea din Buenos 
Aires își află oglindirea recu
noașterea meritelor pe tărim 
științific ale acad. Elena 
Ceaușescu, prețuirea față de ști
ința românească în general.

Toate acestea au fost scoase 
cu putere în evidență cu prilejul 
ceremoniei de miercuri după- 
amiază, care s-a desfășurat Ia 
sediul Ministerului Culturii și 
Educației. Șeful statului român 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu căldură la in
trarea impozantului edificiu de 
ministrul culturii și educației, 
dr. Jorge Taiana. de subsecreta
rul de stat la Ministerul Cul

turii și Educației, dr. Râul 
Rapela, de subsecretarul de stat 
pentru problemele științei și 
tehnicii, dr. Julio Olivera, de 
subsecretarul pentru problemele 
universitare, dr. Carlos Rivas, 
de rectorul Universității din 
Buenos Aires. Ernesto F. Villa
nueva. Oaspeții sînt invitați în 
cabinetul de lucru al ministru
lui, unde țin să prezinte omagiul 
lor o parte din personalitățile 
venite să asiste la solemnitatea 
decernării înaltelor titluri : re
prezentanții comandanților celor 
trei genuri de arme, conducăto
rul secretariatului politic al 
președinției. Julian Licastro, pre
ședintele Confederației Generale 
Economice. Julio Broner, alte 
persoane oficiale.

Oaspeți și gazde trec apoi în 
sala de festivități a ministeru
lui. împodobită cu drapelele de 
stat ale României și Argentinei, 

cu portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Juan Do- 
mingo Peron. Aici s-au adunat 
academicieni, profesori univer
sitari, alte personalități proemi
nente ale vieții științifice și 
culturale argentiniene, studenți. 
Apariția șefului statului român, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
este salutată cu puternice, și în
delungi aplauze. Se intonează 
imnurile de stat argentinian și 
român.

Ia apoi cuvîntul ministrul cul
turii și educației, Jorge Taiana.

în continuare, se dă citire ce
lor două hotărîri prin care :

— se conferă titlul de doctor 
honoris causa al Universității 
din Buenos Aires președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru 
trecutul său de luptă în slujba 
clasei muncitoare, pentru perse

cuțiile suferite în trecut, cind a 
fost încarcerat de mai multe ori, 
pentru marele prestigiu dobîndit 
în lupta sa pentru ca poporul 
român să se bucure de bunăsta
re, să trăiască în armonie și 
fericire, pentru înaltele respon
sabilități pe care le-a avut și 
care au culminat cu desemnarea 
sa ca președinte al Consiliului 
de Stat.

— se conferă dr. ELENA 
CEAUȘESCU titlul de doctor ho
noris causa al Universității 
din Buenos Aires pentru 
trecutul său de luptă in slujba 
patriei sale, a clasei muncitoare, 
pentru prestigiul indiscutabil 
dobîndit in lupta sa pentru ca 
poporul român să se bucure de 
bunăstare, să trăiască în armo
nie și fericire, pentru meritatele 
titluri dobindiie, intre care și cel 
de Erou al Muncii Socialiste, în 
anul 1971, pentru vasta și 

rodnica activitate desfășurată pe 
tărim științific și profesional.

După citirea acestor două do
cumente solemne — a căror în
cheiere este subliniată cu În
suflețite aplauze — rostește o 
alocuțiune rectorul universității, 
Ernesto F. Villanueva.

Rectorul inmînează apoi pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, di
plomele prin care li se conferă 
titlul de doctor honoris causa al 
universității. întreâga asistență, 
în picioare, aplaudă puternic, 
îndelung. Sînt momente pe care 
reporterul le consemnează în 
carnetul său cu emoția firească 
prilejuită de un act de înaltă 
cinstire care se răsfrînge asu
pra întregului popor român.

Aplauzele se întețesc și mai 
mult cind ia cuvîntul președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

în continuare rostește un cu- 

vint de mulțumire tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Solemnitatea ia sfirșit într-o 
atmosferă de puternică însu
flețire.
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu își iau 
rămas bun de la gazde, adre- 
sindu-le cu acest prilej invitația 
de a vizita România.

Ca și în momentul sosirii, în 
fața edificiului ministerului s-a 
strins o mare mulțime de oa
meni, care aclamă cu căldură pe 
solii poporului român și ovațio
nează îndelung pentru prietenia 
între cele două popoare. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, răs
pund eu cordialitate acestei 
spontane manifestări de sim
patie.

Este o încheiere semnificativă 
a unei manifestări care adaugă 
o nouă pagină de neuitat vizi
tei în Argentina prietenă.

Alocuțiunea ministrului 
culturii și educației,

Jorge Taian

CUVINTAREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinie al Consi
liului de Stai. Nicolae Ceaușescu, 
și doamnă Elena Ceaușescu,

Domnule rector,
Domnilor subsecretari de stat, 
Domniior generali, reprezen

tanți ai comandanților armate
lor.

Domnilor academicieni.
Doamnelor și domnilor.
Este un excepțional prilej pen

tru Ministerul Culturii și Edu
cației să găzduiască solemnita
tea decernării titlurilor de doctor 
honoris causa domnului Nicolae 
Ceaușescu și doamnei Elena 
Ceaușescu acordate dc Univer
sitatea din Buenos Aires, una 
dintre cele mai vechi și — ăș 
zice — cele mai importante și 
mai mari dintre universitățile 
noastre.

Acest act este încă o expre
sie a dorinței noastre de a sta
bili contactul cu toate popoarele 
lumii, cu oricare dintre activi
tățile lor științifice și culturale, 
cu diverse ideologii, cu sisteme 
politice deosebite .și care, fără 
nici o îndoială, luptă pentru ca 
omul să poată dispune de toate 
atributele ființei umane : acces 
la toate izvoarele cunoașterii și 
n mai bună înțelegere intre băr
bații și femeile lumii, in cadrul 
unui climat de pace și libertate.

Alocuțiunea rectorului 
Universității 

din Buenos Aires, 
Ernesto F. Villanueva

Domnule președinie al Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu 
și doamnă Elena Ceaușescu,

Domnule ministru.
Domnilor subsecretari de stat. 
Domnilor generali, reprezen

tanți ai comandanților armate
lor,

Domnilor academicieni, 
Domnilor și doamnelor.

Prezenta în tara noastră a 
domnului președinte al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, se produce intr-un 
moment deosebit în istoria po
litică a Argentinei și Americii 
Latine.

După mulți ani de lupta neîn
cetată și totdeauna dirijată spre 
obținerea unei efective emanci
pări politice, economice, sociale 
și culturale, poporul l-a adus în 
fruntea statului pe conducătorul 
său din toate timpurile — ge
neralul Juan Domingo Peron.

La rindul săti, nobilul popor 
român, legat de noi prin tradi
țiile culturale, înrudit prin co
muna ascendență latină, mun
cește pentru consolidarea unei 
eliberări care a cerut atiiea sa
crificii în asprii ani ai războiu
lui patriotic de rezistență în fața 
invadatorului și ai luptei revo
luționare a muncitorilor.

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

Pentru aceste motive. Univer
sitatea din Buenos Aires. care 
își propune să restituie poporu
lui ce o susține prin munca sa 
roadele unui învățămînt legat 
intr-adevăr de aspirațiile si 
obiectivele naționale, vă conferă 
titlul de doctor honoris causa.

Obiceiul de a acorda astfel de 
distincții, care, în general, izvo
răște din exigențe formale și 
protocolare, nu are nici o con
tingență cu hotărirea noastră. 
Dimpotrivă, considerăm că, mai 
presus de înalta funcție de pre
ședinte al țării dumneavoastră, 
condiția de a fi unul dintre li
derii revoluționari ai lumii în 
curs de dezvoltare, care caută 
să-sî unească eforturile pentru 
a-și asigura libertatea, reprezin
tă un merit de necontestat 
pentru profesorii și studenții din 
Buenos Aires.

în octombrie 1952, generalul

într-o lume miniaturizată prin 
progresul realizat, considerăm 
indispensabile aceste schimburi 
de tip științific și sîntem. de 
asemenea, fericiți că din această 
delegație face parte o femeie 
atit de distinsă în domeniul cer
cetării științifice, deoarece cre
dem că unul dintre cei mai mari 
pași tăcuți înainte, în ultimele 
decenii ale acestui secol, constă 
în participarea activă a femeii 
la viața planetei. Acest fapt a 
dublat potențialul umanității, 
aduetnd noi elemente pentru a 
putea învinge ignoranța și mi
zeria care există încă iii această 
lume, aparent atit de înaintată.

Nu este suficient că compu
terele și cibernetica sînt deja 
incorparate în procesul educativ 
și în cel a! sistemelor științifice. 
Ne așteaptă încă opt sute de mi
lioane de analfabeți din întreaga 
lume.

Dar numai educația, resursele 
sau metodele educative nu sint 
capabile să rezolve această pa
noramă îngrozitoare. Opt sute <le 
milioane de analfabeți consti
tuie mai mult de 30 Ia sută 
din populația adultă a glo
bului, iar perspectivele pen
tru următorii 25 de ani nu a- 
rată altceva decît că proporția

Peron spunea : „Cind vedem că 
politica internațională a statelor 
este un mijloc pentru a pregăti 
războiul, atunci acest lucru con
stituie o dovadă a faptului că 
politica internațională se află in 
mîinile unor oameni de rea- 
voință. Cind politica internă a 
țărilor, în loc de a sluji fericirii 
poporului și măreției națiunii, 
este pusă în serviciul unei clase 
conducătoare, pe calea exploată
rii poporului, a condiției saie 
mizere și a nefericirii sale, 
atunci politica internă se află în 
mîinile unor răuvoitori. Cind 
știința se concentrează în direc
ția unei descoperiri îndreptate 
spre exterminarea omenirii și 
nu spre fericirea și măreția șa, 
atunci și știința se află în mîi
nile unor răuvoitori. Ceea ce 
noi dorim pentru Argentina 
nouă este ca știința și cultura să 
fie ale poporului și ca poporul 
să fie alcătuit din oameni care 
să-i iubească pe oameni și care 
să nu pregătească distrugerea și 
nefericirea sa“.

Credem că este greu de a sin
tetiza într-o manieră mai con
cisă conceptul justițialișt al li
bertății umane și sociale și ase
menea premise, traduse _ consec
vent în viață de președintele și 
liderul argentinienilor, generalul 
Peron, ne-au jalonat făgașul pe 
care să meargă universitatea 
noastră.

Conducerea universității, care, 
începînd din mai 1973, luptă 
pentru a schimba structurile 
edificate vreme îndelungată de 
obligațiile științifice puse in 
slujba colonizării culturale. își 
propune ca obiective fundamen
tale :

— democratizarea învățămîn- 
tului, începînd de la admitere și 
pină Ia terminarea studiilor, a- 
cordind o atenție deosebită pă
turilor largi ale studenților pro- 
veniți din rîndurile oamenilor 
muncii ;

— integrarea strînsă a univer
sității cu viața întregii națiuni ;

— înlăturarea dependenței e- 
conomice și culturale ;

— punerea cercetării științifice 
în slujba intereselor poporului.

Tocmai în popor rezidă forțele 
culturale cele mai profunde ale 
unei națiuni, iar luptele de eli
berare au permis descătușarea 
capacității creatoare a unei lumi 
în curs de dezvoltare, care, pină 

va scădea la 29 Ia sută, aproxi
mativ. Există deci încă opt sute 
de milioane de oameni incapa
bili să citească, să scrie și să 
comunice ; situație care arată că 
educația prin ea însăși nu poate 
să rezolve această problemă. 
Este necesară convingerea că 
cea mai rentabilă investiție eco
nomică este educația și că mai 
presus de activitățile științifice, 
compartimentate și superspecia- 
lizate, există politica, care este 
știința — am spune — știința 
omului, care într-o activitate 
interdisciplinară va permite în
fruntarea acestor probleme, 
astfel incit omul să poată folosi 
totul, să beneficieze de tot ceea 
ce ne oferă scurta noastră 
existență.

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

încheind, v-a.ș ruga să salu
tăm pe distinșii noștri oaspeți 
din această seară prin aplauzele 
noastre puternice. (Aplauze).

acum nu prea muiți ani se afla 
sub jugul imperialismului.

Cind după cinci secole dc do
minație turcă a avut loc războ
iul pentru independența Româ
niei, în 1877, patriotul Alexandru 
loan (uza constituia un simbol 
al tuturor românilor care luptau 
pentru eliberarea națională, iar 
din geniul maselor s-au plămă
dit cîntecele compozitorului re
voluționar Alexandru Flechten
macher, care preamăreau marca 
Revoluție populară din 1848. Re
marcabile sînt cuvintele istori
cului și conducătorului revolu
ționar român de la 1848 care 
comparau ținuturile românești 
eu o fortăreață ale cărei 
turnuri formate din piscurile 
Carpatilor sini înconjurate de 
coline' în chip de contraforturi 
ce coboară în trepte succesive 
spre cîmpiile care se pierd în 
zare.

Și această fortăreață, a cărei 
tărie rezidă nu in formele de 
relief, ci în dragostea nesecată 
dc libertate a poporului român, 
își menține vigoarea sa de-a 
lungul a 2 000 de ani de istorie.

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu și doctor Elena 
Ceaușescu. în care recunoaștem 
virtuțile femeii ce se consacră 
muncii științifice și care își 
asumă, în spirit militant, o res
ponsabilitate in construirea unei 
societăți fără exploatatori și ex
ploatați, Universitatea din 
Buenos Aires se felicită că 
este în măsură să vă confere 
titlul de doctor honoris causa.

O facem in numele unei comu
nități universitare care împăr
tășește luptele și eforturile 
dumneavoastră pentru progresul 
si libertatea claselor oprimate 
și. totodată. împărtășind pe de
plin orientările trasate de pre
ședintele Peron : „Cind cultura 
și știința, instrumente minunate 
ale umanității, sini puse în 
slujba binelui, cind se află in 
mina unor oameni buni și înțe
lepți. atunci putem să spunem 
că știinta și cultura sint ele
mente pozitive și nu negative 
ale umanității. Iar acest lucru 
nu va fi posibil și nici realizabil 
decît atunci cind știința și 
cultura se află în mîinile po
porului și numai ale poporului. 
Din acest rațiuni noi. in cadrul 
planurilor guvernului nostru, 
luptăm pentru o știință și o 
cultură populară".

(Urmare din pag. I)

„Țara noastră — Argentina — 
pe care o iubea ca pe o a doua 
sa patrie, pierde în el un bun 
luptător“. Emil Racoviță a con
lucrat cu savantul Francisco 
Moreno, creatorul și directorul 
muzeului din La Plata. Și ase
menea exemple sînt încă multe. 
Deci, cu mult inainte, oamenii 
de știință români și argentinieni 
și-au unit eforturile in interesul 
științei, pentru a pune cuceririle 
științei în serviciul popoarelor 
lor. Cu atit mai mult astăzi, 
cind popoarele noastre sînt preo
cupate de a-și asigura o dez
voltare economică și socială in
dependentă, este necesară o mai 
bună conlucrare între oamenii 
dc știință din cele două țări.

De altfel, trebuie să menționez 
și în fața dumneavoastră că vi
zita pe care o facem acum în 
Argentina, la invitația președin
telui Peron, constituie expresia 
tocmai a bunelor relații dintre 
popoarele noastre, a relațiilor 
de prietenie stabilite intre mine 
insumi și președintele țării dum
neavoastră, generalul Peron.

Am avui deja, și ieri și astăzi, 
convorbiri. Am ajuns la multe 
înțelegeri cu privire la extinde
rea colaborării economice, teh- 

I nico-științifiee, culturale dintre 
j țările noastre. Făț-ă îndoială că 
| realizarea acestor înțelegeri 
: creează un cadru minunat 

pentru conlucrarea dintre po
poarele noastre și, prin a- 
ceasta, între oamenii de ști
ință din țările noastre. Am 

i avut, desigur, convorbiri și 
< cu privire la problemele inter- 
: naționale de interes comun și 
I trebuie să declar aici că și asu- 
> pra acestor probleme am ajuns 
I la multe concluzii comune, Ia 

necesitatea întăririi conlucrării 
și pe plan internațional, în lup
ta pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună, pentru pace și co
laborare între popoare.

Venim dintr-o țară care, in 
acest an, sărbătorește 30 de ani 
de cind poporul și-a luat soarta 
in propriile miini, a lichidat ve
chea orinduire de asuprire și 
nedreptate și a făurit prin for
țele proprii o orinduire nouă, 
care asigură tuturor oamenilor 
din patria mea condiții de viață 
din ce în ce mai bune — orîn- 
duirea socialistă.

Am obținut succese remarca
bile în făurirea unei vieți libere, 
demne pentru poporul nostru. 
Am dezvoltat puternic industria, 
care produce, astăzi, de 28 de

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România,, și tova
rășa Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, au primit, 
miercuri seara, o delegație a 
Partidului Comunist din Argen
tina. alcătuită din Rodolio 
Ghioldi. membru al Direcțiunii 
P.C. din Argentina, membru fon
dator al partidului, Atlios Fava. 
membru al Comitetului Execu
tiv al P.C. din Argentina, și Fer- 
nando Nadra, membru al Comi
tetului Executiv, direetor al zia
rului „Nuestra Palabra“, organ 
al P.C. din Argentina.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, Nico
lae Doicaru, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, Rodolfo Ghiol
di a salutat cu multă căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
numele conducerii Partidului 
Comunist, al comuniștilor din 
Argentina. El a dat o inaltă a- 
preciere vizitei secretarului ge
neral al P.C.R. în Argentina, re- 
levînd că Partidul Comunist din 
Argentina a primit cu multă sa
tisfacție faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este oaspetele 
poporului argentinian și a sub
liniat că toți comuniștii argen
tinieni susțin pe deplin acor
durile și înțelegerile importante 
convenite între România și Ar
gentina, menite să pună bazele 
unei bune prietenii și colaborări 
între cele două popoare și țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a împărtășit din impresiile deo

ori mai mult decît acum 30 de 
ani. Am dezvoltat agricultura, 
știința, cultura, am acordat o 
mare atenție invățămintului, por
nind de la faptul că ridicarea ni
velului de cultură al întregului 
popor constituie factorul determi
nant pentru progresul general al 
oricărei societăți. Sper că vom 
dezvolta larg relațiile și veți pu
tea cunoaște nemijlocit din rea
lizările poporului nostru. De 
aceea, nu doresc să insist mult 
acum asupra acestor aspecte.

Trebuie să vă spun însă că 
am putut realiza aceste succese 
datorită faptului că masele 
populare, în frunte cu clasa 
muncitoare, au avut rolul con
ducător in societate, că poporul 
s-a simțit pe deplin stăpin pe 
destinele sale și a muncit cu în
treaga sa capacitate pentru în
făptuirea acestui program dc 
dezvoltare. Putem spune că și 
realizările României demon
strează încă o dată că atunci 
cind un popor devine stăpin pe 
destinul său poate face în- 
tr-adevăr minuni. Desigur, vă 
rog să nu credeți că totul a 
mers de la sine. Am avut multe 
greutăți de învins, ain pornit de 
la o situație de țară slab dez
voltată. A trebuit să învingem 
această situație. Am avut, fără 
nici o îndoială, și alte greutăți 
și trebuie să vă spun deschis .și 
dumneavoastră că am făcut și 
greșeli. Dar am căutat să înlă
turăm greșelile, să unim efortu
rile intregului popor in făurirea 
noii orînduiri sociale. Am por
nit de la faptul că clasa mun
citoare, țărănimea, intelectuali
tatea trebuie să acționeze într-o 
strînsă unitate. De la început 
am considerat că toate catego
riile de cetățeni trebuie să par
ticipe activ ia dezvoltarea între
gii societăți. Am considerai că 
atit bărbații, cit și femeile tre
buie să joace un rol activ, cu 
drepturi deplin egale, in toate 
domeniile de activitate.

Nu aș putea să nu menționez 
preocuparea pe care am acor- 
dat-o tineretului întotdeauna, 
atit ridicării nivelului său de cu
noștințe, cit și participării saie 
la întreaga activitate de con
strucție a noii orinduiri sociale. 
Și trebuie să spun că tineretul 
s-a aflat întotdeauna in primele 
rinduri și a jucat un rol foarte 
activ în toate transformările 
care au avut loc in țara noastră.

De asemenea, aș dori să men
ționez și cu acest prilej faptul 
că am acționat pentru o parti

sebit de favorabile din timpul 
călătoriei pe care o face in Ar
gentina și a exprimat dorința 
României socialiste de a dezvol
ta relațiile politice, economice, 
tehnieo-științifice, culturale și 
în alte domenii, corespunzător 
intereselor celor două popoare, 

cipare activă a armatei la în
treaga operă de transformări so
ciale. Am privit și privim ar
mata ca o parte a națiunii, che
mată, desigur, să asigure apăra
rea independenței și suverani
tății țării, dar, în același timp, 
să participe activ și să sprijine 
toate transformările revoluțio
nare, sociale din (ara noastră. 
Trebuie să vă spun că, în toată 
această perioadă, armata a ju
cat, de asemenea, un rol activ 
în toate aceste transformări, nu 
numai în pregătirea militară, 
dar în realizarea concretă a pro
gramelor în industrie. în agri
cultură. inclusiv in perioada li
chidării neștiinței de carte, cind 
ofițerii au mers în sate pentru 
a ajuta ia ridicarea nivelului de 
cultură al poporului. Tocmai 
de aceea s-a creat această 
strinsă unitate între popor 
și armată, care constituie un 
tot unitar, ca factor hotărî- 
tor pentru progresul general al 
societății.

în aceste condiții, am acțio
nat noi în România. în trans- 
formarea^ revoluționară a țării.

Știm că astăzi în fața omeni
rii stau multe probleme. Popoa
rele de pe toate continentele 
sint tot mai hotărite să pună 
capăt vechilor stări de lucruri, 
să devină stăpine pe bogățiile 
proprii naționale, să le folo
sească în scopul dezvoltării e- 
conomico-sociale proprii.

Am vizitat multe țări din A- 
merica Latină. Am constatat cu 
multă satisfacție această pre
ocupare și a țărilor Americii 
Latine, ca și a celor de pe alte 
continente, de a acționa cu mai 
multă hotărire pentru lichidarea 
vechii politici imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste.

De altfel, schimbările care au 
Ioc în lume, cursul nou în poli
tica internațională de care se 
vorbește, cursul spre destindere, 
sint nemijlocit legate de crește
rea conștiinței popoarelor, dc 
ridicarea lor tot mai hotărită la 
lupta pentru o politică nouă in 
care fiecare națiune să se poată 
dezvolta corespunzător năzuin
țelor sale, fără nici un amestec 
din afară.

România acționează pentru 
dezvoltarea unei largi colabo
rări internaționale. Considerăm 
că țările care trec pe calea dez
voltării economico-sociale tre
buie să-și întărească solidarita
tea lor, să acționeze într-o mal 
strînsă colaborare, atit între ele 
cit și cu țările socialiste, cu 

cauzei păcii, conlucrării și înțe
legerii între națiuni.

In cadrul convorbirii s-a 
subliniat hotărirea de a extinde 
relațiile bune de colaborare ' și 
solidaritate între Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Argentina, în folosul 

toate forțele care se pronunță 
pentru o nouă politică în lume.

Sint multe probleme care 
preocupă omenirea. Este pro
blema lichidării acestui decalaj 
intre țările dezvoltate, bogate, 
și țările slab dezvoltate, sărace. 
Este de înțeles câ nu se poate 
asigura o lume mai dreaptă, 
mai bună, o pace trainică, fără 
lichidarea acestei stări de lu
cruri. Aceasta presupune întări
rea solidarității popoarelor și o 
acțiune niai intensă a oameni
lor de știință de pretutindeni 
pentru a pune cuceririle științei 
în folosul progresului rapid al 
întregii omeniri.

Aș dori să exprim incă o dată 
convingerea mea că între oame
nii de știință români și argenti
nieni se vor dezvolta raporturi 
largi de colaborare, că aceste 
legături se vor extinde și in 
domeniul relațiilor dintre tine
retul român și tineretul argen
tinian.

Este necesar ca intr-adevăr 
tinăra generație de pretutindeni, 
din toate țările, să se intîlnească, 
să se cunoască, să dezbată pro
blemele care preocupă astăzi o- 
menirea, pentru că tocmai ti
năra generație va avea mîine 
menirea să înfăptuiască aceste 
minunate deziderate, de a pune 
cu desăvîrșire capăt colonialis
mului. neocolonialismuiui, poli
ticii de asuprire de orice fel. 
Iată de ce trebuie să sprijinim 
și să încurajăm contactele din
tre tineretul și universitar și 
muncitoresc și de orice fel. Tre
buie să privim cu încredere tî- 
năra generație. De altfel, și noi 
ani fost tineri. Eu să vă spun 
cinstit și acum mă consider incă 
tinăr. Caut să înțeleg tineretul 
și știu ce uriașă forță pentru 
progresul social al fiecărei na
țiuni reprezintă tinăra genera
ție.

Sigur, într-o asemenea trans
formare revoluționară există și 
păreri diverse, nu atit asupra 
obiectivelor, cit asupra căilor 
de a înfăptui aceste transfor
mări. Pină la urmă nu este ni
mic râu in aceasta. Dumnea
voastră știți foarte bine că în
săși dezvoltarea științei, a so
cietății omenești este rezultatul 
confruntării opiniilor diferite — 
și in știință, și in cultură, și pe 
plan social, și că tocmai in a- 
ceastă confruntare s-au găsit 
cele mai bune căi care au asi
gurat progresul general al ome
nirii. Deci, faptul că tineretul e 
mai nerăbdător este de înțeles, 

întăririi prieteniei dintre céle 
două țări și popoare, a unității 
mișcării comuniste internațio
nale, a tuturor forțelor progre
siste antiimperialiste.

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

vrea să apuce mai Iute ziua în 
care se va pune capăt orindu- 
irii vechi. Dar trebuie să unim 
aceste energii, astfel îneît ela
nul tineretului să acționeze iu 
slujba dezvoltării poporului res
pectiv, a asigurării independen
ței și suveranității, a dreptății 
sociale și a bunăstării fiecărui 
popor. Și eu am încredere de
plină că pretutindeni tineretul 
va acționa in direcția aceasta.

Iată în ce spirit, doamnelor și 
domnilor gindesc asupra pers
pectivelor dezvoltării relațiilor 
dintre țările noastre, intre uni
versitățile noastre, între oamenii 
muncii din țările noastre, între 
oamenii de știință și cultură 
din țările noastre.

Cind vorbesc de aceasta. înțe
leg și cuprind întotdeauna și fe
meile. De aceea, nici nu mă mai 
refer în mod deosebit, dar, fără 
nici o îndoială, că trebuie să 
dezvoltăm și pe această cale 
relațiile dintre popoarele noas
tre. Să acționăm în așa fel in
cit popoarele noastre să conlu
creze în cit mai bune condiții 
in scopul dezvoltării lor econo- 
înico-sociale, făuririi unei so
cietăți care să asigure popoare
lor bunăstarea și fericirea, drep
tatea socială, să acționăm într-o 
strinsă colaborare și pe plan In
ternațional, pentru a ne aduce, 
contribuția, împreună cu cele
lalte națiuni, la crearea, unei 
lumi mai bune, mai drepte, la <» 
pace trainică pentru Întreaga o- 
menire.

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

Aș dori. In încheiere, să vă 
urez dumneavoastră, tuturor oa
menilor de știință și din învă
țămînt, succese tot mai mari in 
activitatea dumneavoastră în
chinată fericirii și bunăstării 
poporului argentinian, să urez 
tineretului universitar, studen
ților, întregului tineret in gene
ral, succese în lupta sa, ca, îm
preună cu întregul popor ar
gentinian să contribuie la fău
rirea unei Argentine noi, libere, 
independente, in care poporul 
să aibă asigurat un viitor feri
cit. (Aplauze îndelungate).

Constituirea 
Camerei 

de comerț 
romano- 

argentiniene
La 6 martie, a avut Ioc, în- 

tr-un cadru festiv, la Ambasada 
română din Buenos Aires, con
stituirea Camerei de comerț ro- 
mâno-argent.iniene.

Au fost prezență Ion Pățan. 
vicepreședinte al Consiliului de. 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior. Vasile Pungan, consi
lier al președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, precum și membrii. 
Agenției economice a României 
din Buenos Aires. Din partea 
argentinîană, au fost de față pre
ședintele Camerei de comerț ro- 
mâno-argentiniene, Rafael Troz- 
zo, vicepreședintele Walter Le- 
bach, precum și alțî oameni de 
afaceri argentinieni, membri ai 
acestei camere de comerț.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme de interes reci
proc privind dezvoltarea în con
tinuare a schimburilor comer
ciale și a cooperării economica 
și tehnice româno-argentiniene, 
manifestîndu-se dorința ambelor 
părți de a acționa în acest scop, 
de a se identifica noi posibili
tăți concrete de cooperare în 
ramurile industriilor petrolieră, 
petrochimică, minieră, energe
tică, în domeniile agrozootehnic, 
telecomunicațiilor și transportu
rilor maritime.
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN ARGENTINA
Declarațiile făcute presei și televiziunii 

argentiniene de șeful statului român 
cu prilejul vizitei la Mar del Plata 

și Balcarce
In cursul vizitei, reprezentan

ții presei șt televiziunii argentini- 
er.c din Mar del Plata și Buenos 
Aires au rugat pe președintele. 
Nicolae Ceaușescu să acorde 
scurte declarații, subliniind inte
resul deosebit manifestat de po
porul argentinian față de opi
niile șefului statului român.

O primă întrebare s-a referit 
la impresiile despre Institutul Na
țional de Tehnologie Agrozooteh
nică.

„Apreciez — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că este o 
activitate științifică interesantă și 
cu bune rezultate. Urez cercetă
torilor succese tot mai mari în 
realizarea obiectivelor ce și le-au 
propus în a crea animale mai 
productive, să contribuie astfel 
la dezvoltarea economiei na
ționale“.

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat întreprinderea 
de medicamente, produse chimice și cosmetice

și Muzeul de artă „Luis Fernandez Bianco“
In cursul dimineții de miercuri, 

tovarășa Elena Ceaușescu a fă
cut o vizită la Întreprinderea de 
medicamente, produse chimice și 
produse cosmetice din Buenos 
Aires, aparținînd grupului Roche. 
Distinsa oaspete a fost salutată 
de toți membrii conducerii în 
frunte cu directorul general al 
întreprinderii, Otto Meile, care, 
după ce i-a urat un călduros bun 
venit și a exprimat, satisfacția 
deosebită pentru această vizită 
ce onorează întregul colectiv, a 
făcut o prezentare succintă a 
profilului și diferitelor aspecte 
ale activității unității. Știm, a 
spus el, că sînteți o autoritate în 
probleme de chimie și cum în 
general chimia trebuie să fie pusă 
în slujba bunăstării populației și 
întrucît tocmai acest lucru se în- 
timplă în țara dumneavoastră, 
satisfacția noastră este cu atît 
mai deplină și interesul nostru 
cu atît mai mare pentru prezența 
dumneavoastră printre noi.

A urmat un fructuos dialog de 
lucru, tovarășa. Elena Ceaușescu 
interesîndu-se de diferitele faze 
ale procesului de producție și 
prezentînd la rîndul său unele, 
din preocupările chimiștilor și, în 
general, ale oamenilor de știință 
români. La rugămintea gazdelor a 
făcut, totodată, o expunere asu
pra modului de organizare a acti
vității de cercetare științifică și 
a învățămîntului superior în țara 
noastră.

Subliniind însemnătatea deose
bită a contactelor între oamenii 
de știință pentru o mai hună 
cunoaștere și înțelegere reciprocă, 
pentru apropierea intre popoare, 
tovarășa Elena Ceaușescu a in
vitat o delegație a întreprinderii 
să viziteze România, prilej cu 
care să se poată totodată explora 
posibilitățile stabilirii unei co
laborări cu întreprinderile simi
lare din țara noastră.

Sînt vizitate diferite, sectoare 
și laboratoare ale întreprinderii, 
inclusiv laboratoarele de analiză 
și control al fiecărei etape a 
fluxului tehnologic, precum și 
depozitul de produse, organizat 
pe sistemul paletizării, cel mai 
important, de acest gen din în
treaga Americă Latină. Se asistă 
la o demonstrație a operațiuni
lor de depozitare, complet auto

PRESA ARGENTINIANĂ PREZINTĂ PE SPAȚII AMPLE
VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Toate ziarele din Buenos 
Aires, precum și numeroase 
cotidiene ce apar în princi
palele orașe ale Argentinei, 
continuă să acorde spatii largi 
vizitei pe oare o întreprind în 
această țară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Cu titluri mari pe pagina 
intîi, ca „Ceaușescu și Pe
ron" (Mayoria), „Un nou 
dialog între Ceaușescu și Pe
ron" (La Nacion), „Convor
biri între Peron și Ceaușescu" 
(Clarin) sau „Intîlnire între 
președintele Ceaușescu și dr. 
Ricardo Balbin" (La Opi- 
rrinj, „Vizita în Argentina a 
președintelui României" (La 
Prensa), principalele ziare a- 
părute, joi, la Buenos Aires 
scot în evidență, prin ample 
relatări, caracterul de lucru 
al vizitei președintelui 
Ceaușescu, importanța con
vorbirilor cu președintele Juan

Răspunzînd la o întrebare pri
vind perspectivele dezvoltării u- 
nei cooperări multilaterale între 
România și Argentina, președin
tele Consiliului de Stat a subli
niat :

„Sigur că posibilitățile de coo
perare sînt multiple în domeniul 
minier, în domeniul petrolier, în 
domeniul agricol. S-au stabilit o 
serie de acorduri de principiu, 
urmînd ca, ulterior — și sperăm 
în cel mai scurt timp — acestea 
să se finalizeze prin contracte și 
înțelegeri concrete“.

„Am căzut de acord — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, re- 
ferindu-se la o întrebare despre 
cooperarea cu Institutul Național 
de Tehnologie Agrozootehnică 
— să dezvoltăm colaborarea și în 
domeniul cercetării științifice în 
agricultură“.

matizate, dirijate de o singură 
persoană.

Se vizitează, de asemenea, 
cresa și căminul de zi pentru co
piii salariaților întreprinderii. 
Tovarășa Elena Ceaușescu se in
teresează îndeaproape de îngri
jirea pe care o capătă aici copiii, 
find înconjurată cu dragoste de 
cei mici.

La încheierea vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu adresează urări 
de succes colectivului întreprin
derii, la rîndul ei conducerea

Dejun în onoarea tovarășei Elena Ceaușescu
în cinstea tovarășei Elena 

Ceaușescu, doamna Maria Este
ta Martinez de Peron a oferit, 
miercuri, un dejun în saloanele 
restaurantului „Hostal del 
Lago“ din Buenos Aires.

Au participat soția ministru
lui de externe, doamna Vignes, 
soția ministrului de interne, 
doamna Llambi, soția ministru

Domingo Peron, contactele 
eu alți oameni politici argen
tinieni reprezentînd diferite 
partide.

Presa argentiniană de joi 
rezervă numeroase coloane 
relatărilor despre vizita în o- 
rașul Mar del Plata și sta
țiunea agrozootehnică Bal
carce, publicînd totodată ex
trase din cuvântările rostite de 
șeful statului român în cele 
două centre vizitate.

Pe de altă parte, cotidia
nul de largă oirculație „Ma
yoria“ reia, sub titlul 
„Ceaușescu se pronunță pen
tru o cooperare armonioasă", 
pasaje din cuvântarea rostită 
de șeful statului român la 
dineul oferit în cinstea șa de 
președintele Juan Domingo 
Peron

La rîndul său, ziarul „La 
Opinion“ scoate în evidență, 
într-un amplu comentariu, 
semnificația profundă pe care

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

„M-am întîlnit, acum un an, 
cu generalul Peron. Știu că des
fășoară, de mult timp, o activita
te pentru dezvoltarea economico- 
socială a Argentinei. Și, după cî- 
te cunosc, Argentina se află în 
fața unor profunde transformări 
sociale. Aceste transformări vor 
ajuta la ridicarea generală a țării 
la un nivel mai înalt de dezvol
tare. Apreciez că eforturile gene
ralului Peron sînt îndreptate toc
mai în direcția aceasta, ceea ce 
corespunde intereselor întregului 
popor argentinian“.

Din partea televiziunii din 

acestei mari unități a industriei 
chimice și farmaceutice din 
Argentina mulțumind încă odată 
călduros pentru onoarea făcută.

Tot miercuri, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat Muzeul de 
arte hispano-americane „Luis 
Fernandez Bianco“, care cuprinde 
prețioase colecții de obiecte de 
artă din diverse părți ale Ame
rica Latine, grăitoare mărturii 
ale geniului creator al popoarelor 
acestui continent. Se remarcă co
lecțiile de argintărie, considerate 

lui justiției, doamna Benitez, so
ția secretarului personal al pre
ședintelui Peron, doamna Rega, 
soția conducătorului secretaria
tului pentru presă, doamna 
Abraș, soția conducătorului se
cretariatului guvernului pe lîngă 
președinție, doamna Damasco, 
soțiile altor înalte personalități 
guvernamentale, precum și mi

o are dezvoltarea relațiilor de 
colaborare, pe multiple pla
nuri, dintre România și Ar
gentina. „In cuvântările sale, în 
scurtele declarații făcute pre
sei — scrie ziarul — domnul 
Ceaușescu a subliniat că Ro
mânia și Argentina sînt dis
puse să încheie acorduri pri
vind cooperarea în domeniul 
petrolului și în alte domenii“. 
Cotidianul remarcă totodată 
că, în discuțiile pe oare pre
ședintele României le-a avut 
cu oameni politici argenti
nieni, „a fost evidențiat rolul 
pe care îl are America Latină 
in lume, coincidența de pă
reri că acest continent nu 
mai poate fi, în continuare, 
un simplu producător de ma
terii prime“. In acest context, 
președintele Ceaușescu a ex
primat „hotărîrea României 
de a fi alături de lupta pe 
care o duce Argentina pentru 
a lichida urmările colonialis

Buenos Aires, șeful statului ro
mân a fost rugat să-și spună pă
rerea despre convorbirile cu pre
ședintele Republicii Argentina.

„Trebuie să declar — a sublini
at tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— că convorbirile cu președinte
le Peron și tratativele care au 
loc între miniștrii români și ar
gentinieni se desfășoară în bune 
condiții. Sînt pregătite o serie de 
acorduri de cooperare economică 
în cîteva domenii de activitate 
și sperăm că acestea vor deschi
de perspective minunate pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre Ar
gentina și România. Doresc încă 
o dată să urez poporului argen
tinian prieten succese în dezvol
tarea sa economico-socială, în 
ridicarea bunăstării și fericirii“.

printre cele mai valoroase din în
treaga Americă Latină, piese de 
mobilă meșteșugit lucrată, obiecte 
de cult. Un interes deosebit pre
zintă reconstituirea pînă în cele 
mai mici amănunte a interiorului 
unor încăperi așa cum se prezen
tau ele în secolele XVIII și XIX.

Tovarășa Elena Ceaușescu re
marcă înalta valoare a obiecte
lor expuse și felicită pe organi
zatori pentru modul exemplar de 
prezentare a exponatelor.

nistrul bunăstării sociale Jose 
Lopez Rega.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță de 
caldă prietenie, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a întreținut cordial 
cu doamna Martinez de Peron, 
continuind dialogul început din 
prima zi a vizitei, cu celelalte 
persoane prezente.

mului și imperialismului" — 
conchide „La Opinion".

Amplele relatări ale vizitei 
solilor poporului român în 
Argentina sînt însoțite, în zia
rele care au apărut joi la Bue
nos Aires, de numeroase foto
grafii pe prima pagină, înfă- 
țișînd momente din timpul 
convorbirilor dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu cu 
președintele Juan Domingo 
Peron și doamna Maria Estela 
Martinez de Peron, aspecte 
din timpul vizitei la Mar del 
Plata și la Balcarce.

Posturile de radio și tele
viziune din Buenos Aires și 
Mar del Plata au rezervat 
largi spații de emisie eveni
mentului, prezentînd atît as
pecte ale vizitei înalților oas
peți români, oît și declara
țiile făcute, în exclusivitate, 
radioteleviziunii argentiniene 
de președintele Ceaușescu.

Sărbătorim astăzi, cu toată cinstea ce Ii se cuvine pe ma
mele, soțiile, surorile, prietenele noastre, alături de care 
muncim și trăim, pe femeile din întrega lume care luptă 
pentru pace și demnitate, pentru liniștea căminelor și zîm- 
betul copiilor. în condițiile de egalitate deplină cu bărbatul, 
femeile din țara noastră își fac tot mai simțită prezența în 
viața politică și socială a țării, în toate domeniile de activi
tate. Ele reprezintă 44,7 la sută din populația ocupată în 
economia națională, în numeroase sectoare, deținînd o pon
dere majoritară. 106 638 de femei au fost alese în organele 
locale de partid, din care un număr mare îndeplinesc func
ția de secretari ai organizațiilor de bază și ai comitetelor 
de partid din întreprinderi, instituții și unități agricole, 66 
de femei sînt deputate în Marea Adunare Națională, iar 
peste 50 000 în consiliile populare; un număr mare de femei 
activează în comitetele și consiliile oamenilor muncii, con
siliile de control muncitoresc și comisiile pe domenii din 
unități industriale, în consiliile de conducere ale cooperati
velor agricole de producție și comitetele de cetățeni, în orga
nele alese ale organizațiilor de masă și obștești.

Partidul și guvernul înconjoară cu dragoste și grijă pe 
femeia-mamă, creîndu-i condiții tot mai bune pentru creș
terea și educarea copiilor. în doi ani au fost create peste 
14 000 de noi locuri în grădinițele școlare, 21 100 noi locuri 
în internate. Femeia beneficiază de program redus de mun
că în primele luni de viață a copiilor lor.

Sărbătorirea Zilei femeii dobîndește în acest an o semnifi
cație deosebită. Ea are loc în condițiile traducerii cu succes în 
viață a măsurilor stabilite prin Hotărîrea plenarei C.C. al

Răspunsuri 
necesare

365 de zile dintr-un an 
trăim, visăm și muncim ală
turi de tovarășii noștri — băr
bații. Primim laude și flori 
nu numai în această zi, a 
noastră, ci și în multe alte
le. In toate acele zile în care 
merităm, sau o dorim ? Cîte- 
odată da, alteori nu, dar ne 
încălzește faptul că numai 
noi, femeile, sîntem sărbăto
rite o dată pe an, cu mai mult 
sau mai puțin fast, de cole
gii de muncă ori de învăță
tură, de prieteni, soți și co
pii. Ni se închină versuri, ni 
se dedică cîntece, se dau în 
cinstea noastră baluri și spec
tacole.

In preajma acestei zile uni
ce, fel de fel de întrebări în 
care sîntem implicate, bat la 
porți mai mult sau mai puțin 
deschise : sînt promovate fe
meile cu curaj — de ce în 
cazul nostru trebuie curaj ? 
Li se ușurează îndeplinirea 
complicatei lor misiuni — de 
muncitoare, gospodine t/i 
mame — printr-un sistem de 
servicii prevenitoare și func- 
ționînd ca un ceasornic ? Pînă 
unde pot îndrăzni femeile în 
alegerea profesiei, ce li se po
trivește și ce le este interzis ? 
Dacă bărbatul îi cară saco
șele înseamnă implicit că par
ticipă, de astă dată el egal, 
la tot ce se cuprinde în obli
gațiile femeii ? Răspund băr
bați importanți, răspund ju
dicios și fără urmă de preju
decăți, și, treptat, la o zi, 
două ori cinci, destule din în
trebări și, mai ales dintre răs
punsuri, se orinduiesc frumos 
în arhivă pînă cînd o nouă 
primăvară, cu al ei „S Martie 
le readuce în actualitate.

Astăzi, de ziua noastră, un 
gînd ciudat mă îndeamnă să 
mă abat de la regulă și în
trebările, cele de mult cu
noscute, să ni le adresăm 
nouă. Iată, ni se spune că 
avem un rol important în so
cietate, nu numai ca mame 
și soții, ci și ca făuritoare ale 
bunurilor materiale, ca parti
cipante directe la progresul 
țării. Ne-arn luat noi, toate 
— mă gîndesc la cele mai 
tinere — acest rol în serios? 
Ni se demonstrează matema
tic. că în anumite sectoare 
ale vieții economice și so
ciale prezența noastră este 
chiar mai rodnică decit a to
varășilor noștri, bărbații. Pînă 
unde îndrăznim să pătrundem 
și unde se oprește ambiția 
noastră ? Nu cumva câte 
odată acceptăm singure un 
rol minor în concertul gene
ral, fără a acționa cu dîrzenia 
care ne e proprie, fără a ne 
impune, prin calități și efort, 
la justa noastră valoare ?

Nu, de ziua noastră să nu 
dăm și răspunsuri, riscăm să 
nu se asocieze pe de-a-ntre- 
gul cu aerul ei sărbătoresc.

De ziua noastră să ne re
memorăm că în România so
cialistă nici un fel de bariere 
nu stau în calea afirmării și 
împlinirii noastre depline, 
profesionale și umane. Restul 
depinde și de noi, nu numai 
de modul în care sîntem pri
vite, ajutate, încurajate, pro
movate. Să îndrăznim, pe te
meiul calităților noastre, nu 
numai cîntate frumos de 
poeți, ci și cultivate, într-o 
țară ca a noastră în care 
Omului, bărbat sau femeie, 
i s-au deschis larg porțile 
unei vieți demne.

MARI ETA VIDRAȘCU

P.C.R. din iunie 1973, măsuri menite să dea noi dimensiuni par
ticipării și rolului femeii în viața economică, politică și socială 
a țării. în climatul de creatoare efervescență cu care întregul 
popor întîmpină a treizecea aniversare a Eliberării patriei și 
Congresul al Xl-lea al partidului, prezența femeilor, reprezen
tînd jumătate din populația țării, se face simțită prin rod
nice contribuții la efortul general de înfăptuire a planului 
cincinal înainte de termen, a luminosului program elaborat 
de partid pentru făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Ziua de 8 Martie este ziua solidarității cu femeile din 
întreaga lume. Pentru femeile din România, profund atașate 
politicii externe a partidului nostru care acționează cu con
secvență pentru pace și destindere internațională, pentru 
prietenie între popoare, pentru instaurarea relațiilor de res
pect și egalitate între națiuni, ziua de 8 Martie este un pri
lej de puternică reafirmare a sentimentelor de prietenie cu 
femeile din țările socialiste, de solidaritate militantă cu fe
meile de pretutindeni care luptă pentru eliberare, pentru 
demnitate socială, pentru pace și fericire.

Pentru tinerele fete, reprezentînd peste jumătate din mem
brii Uniunii Tineretului Comunist, ziua în care le sărbă
torim este deopotrivă o zi de angajament în care-și reînno
iesc hotărîrea de a participa cu înflăcărare la opera de edi
ficare a societății noastre socialiste multilateral dezvoltate, 
de a fi mereu prezente, alături de colegii de generație, în 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin, de a-și dărui 
necontenit puterea de muncă, spiritul novator scumpei 
noastre patrii. Un cald și respectuos omagiu, o sinceră urare 
de succes.

„Atunci cînd vorbim despre succese 
ji 

să ne gîndim
și la contribuția fetelor"

— Ați fost cea dinții 
prim-secretar, acum sînt mai 
multe, al unui comitet jude
țean U.T.C. Ce sentimente 
ați încercat, cum ați primit 
promovarea dv. într-o muncă 
politică de asemenea răspun
dere ?

— In genere consider că pro
movarea femeilor în munci de 
răspundere, în orice domeniu de 
activitate, este un act de încre
dere în capacitățile noastre or
ganizatorice, profesionale, mo
rale. Personal m-am bucurat 
mult de sprijinul colectivului, 
așa se și explică succesele ob
ținute de tineretul nostru, suc
cese în care se regăsește o par
te a eforturilor tovarășilor in 
mijlocul cărora îmi desfășor ac
tivitatea. Eu cred că intre băr
bați și femei în ierarhia socială 
nu se poale vorbi de diferențe. 
Nu vreau să mă refer la calită
țile intelectuale. Sint destul de 
multe exemple de femei cele
bre din lume, din țara noastră. 
Sigur, există și situații cînd fe
meia nu poate ocupa aceleași 
locuri cu bărbații datorită unor 
greutăți familiale, a însușirilor 
fizice, dar asta este o altă pro
blemă. Politica partidului de 
promovare a femeilor, este o 
politică realistă și ea ne asigură 
un drum mereu mai ascendent, 
creîndu-ne totodată condițiile 
necesare. Mă bucur de stimă, 
stimez la rîndul meu pentru că 
numai așa putem infăptui obli
gațiile care ne revin.

— Ce întreprinde comite
tul județean U.T.C. pentru 
promovarea fetelor în munci 
de răspundere 7

— In primul rînd ne ocupăm

FELICITĂRI -,
FETELOR DIN ROVINARI

întreprinderea de utilaj 
minier Rovinari abia a îm
plinit doi ani de funcționare. 
In ciuda vîrsteî, insă, ea o- 
cupă o poziție nu mai puțin 
prestigioasă decît celelalte 
obiective de interes republi
can situate pe această plat
formă industrială. Prestigiul 
i l-au dat, desigur, oamenii 
săi, cei mai mulți tineri 
(peste 700 n-au trecut pra
gul pătrarului de veac), s-au 
calificat aici, la locul de pro
ducție. La ultimul curs au 
absolvit și 23 de fete, toate 
abordind meseriile „bărbă
tești“ care susțin atacurile 
ortacilor din adîncurile Mo- 
trului sau a celor care scor
monesc cimpiile de lignit ale 
Rovinarilor cu excavatoare 
gigant. Alături de bărbați — 
unii soți, frați sau părinți — 
ele și-au însușit cele mai te
meinice cunoștințe și deprin
deri de sudori, lăcătuși, fre
zori, strungari, rabotori, bo-

INTERVIU CU
VIORICA BISTRICEANU, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Dolj al U.T.C.

de valorificarea cunoștințelor fe
telor pentru ca ele să merite 
anumite munci de răspundere. 
Organizăm acțiuni politico-ideo- 
logice a căror tematică reliefea
ză rolul și locul femeii în ca
drul societății noastre. Prin toa
te mijloacele pe care le avem 
la dispoziție popularizăm rezul
tatele pozitive obținute de femei 
în munci de răspundere, pentru 
stimularea acestora, pentru ca 
experiența lor să constituie un 
îndemn pentru feie, și îndeosebi 
a celor care urmează să fie pro
movate. Ne-am propus să între
prindem un studiu sociologic pe 
tema „Posibilitățile de promo
vare a tinerelor fete în funcții 
de răspundere economice, so
ciale și politice din județul nos
tru“ care sigur ne va oferi un 
material prețios.

— Județul Dolj are un nu
măr mare de unități indus
triale. Care sint profesiile 
„feminine“ ?

— Bineînțeles, feminine în 
ghilimele, pentru că fetele noas
tre sînt la fel de bune ștrengă
rite, frezorițe, motopompiste. 
Altele se pregătesc prin cursu
rile de calificare pentru mese
riile de confecționer. bobinator, 
rectificator, țesător. Pe linia per
fecționării profesionale am or
ganizat concursuri pentru „Cea

binatori etc. Cele aproape 
100 de fete, care muncesc 
aici, aduc, în halele noi ale 
întreprinderii, atmosfera de 
perseverentă întrecere, de res. 
pect și prietenească colabo
rare. Tovarășii Ștefan Dinu, 
secretarul comitetului de 
partid și Georgică Vladu. se
cretarul comitetului U.T.C., 
susțin că fetele au adus un 
aport meritoriu Ia îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
producție. Prezența lor a 
stimulat intărirea disciplinei, 
reflectată mai ales în numă
rul mereu în scădere al ab
sențelor nemotivate. Dezbate
rile profesionale sau con
cursurile pe meserii relevă 
întotdeauna prezența activă 
a fetelor. Ele semnează 
pe fiecare piesă a ex
cavatoarelor gigant, pe 
care o confecționează sau 
o repară. Cine a ținut soco
teala lucrărilor de sudură
(cele mai multe Ia capetele 
de acționare a benzilor trans- 

mai bună legumicultoare“, „Cea 
mai bună crescătoare de păsări“, 
„Cea mai bună confecționeră”. 
După părerea mea este absolut 
necesar să vorbim despre con
tribuția fetelor, atunci cind vor
bim despre succese. Și noi am 
avut întotdeauna grijă să le 
recunoaștem meritele. Am orga
nizat o seamă de acțiuni in
teresante care plac, sînt instruc
tive. La cooperativa „Arta popu
lară" din Filiași, la întreprinde
rea de confecții Craiova, Fabri
ca de conserve Calafat etc., s-a 
înființat sfatul medicului. Avem 
cercuri pentru pregătirea tine
relor mame — „Femeia și so
cietatea", cercuri de mîini în- 
demînatice, cluburi „femina", 
cursuri de cosmetică, coafură, 
marochinărie, croitorie, menaj. 
La Casa de cultură din Băi- 
lești funcționează un curs de 
croitorie cu durata de 6 luni. 
Foarte multe fete sînt sportive. 
La Fabrica de confecții avem 
4 echipe de handbal, și o echipă 
de fotbal, și fetele sînt Ia fel de 
talentate ca și băieții. Aș amin
ti între acțiunile cultural-edu
cative organizate ; balul frun
tașelor în întrecerea utecistă, în- 
tîlnirile tinerelor fete cu acti
viști de partid și de stat. Ar
tistele amatoare de la Grecești, 
întreprinderea de confecții Cra
iova, de la Calafat, Afumați, Fi
liași. dansatoarele de la între
prinderea de confecții, Fabrica 
„Independența" din comuna 
Murgași sînt întotdeauna aplau
date pentru talent și măiestrie. 
O notă în plus pentru sensibi
litatea feminină.

LIDIA POPESCU

portoare pentru bazinul Mo- 
tru) executate de Speranța 
Petrescu. (foto 1), sau a pie
selor pe care strungărița E- 
caterina Tătaru Ie face zi de 
zi, întreeîndu-i pe toți băr
bații secției (foto 2) ? La bo- 
binaj, alături de puținele 
fete calificate în școala pro
fesională (Elena Tobă este 
una dintre ele), învață me
seria și surorile Elena și 
Speranța Săvoiu (sora lor, 
Polina, și-a luat deja certi
ficatul de macaragiu), fiind 
exemplu de conștiinciozitate 
(foto 3).

Exemplele, extrase la o 
primă vizită obișnuită a re
porterilor noștri, nu sînt sin
gurele. Fetele de la Rovi
nari vor înțelege că aprecie
rile noastre se referă la fie
care din ele, ca ți felicitările 
pe care le transmitem pe a- 
ceastă cale.

V. RAVESCU 
Foto O. PLECAN
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea 
președintelui Republicii Finlanda URHO KEKKONEN urmă
toarea telegramă :

Țin să exprim Excelenței Voastre viile mele mulțumiri pentru 
amabilele felicitări adresate cu prilejul realegerii mele.

La rîndul meu. vă adresez cele mai sincere urări de fericire 
personală, iar națiunii dumneavoastră, urări de prosperitate și 
bunăstare.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au primit din partea lui A. KOSIGHIN, urmă
toarea telegramă :

Stimați tovarăși Ceaușescu și Maurer,
Vă mulțumesc sincer pentru caldele felicitări și urări adre

sate în legătură cu cea de-a 70-a aniversare a zilei mele de 
naștere.

Vă doresc multă sănătate și succese în activitatea dumnea
voastră de răspundere pe linie de partid și de stat, spre binele 
poporului român. în interesul dezvoltării relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre țările noastre.

PRIMIRE LA
CONSILIULUI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România. tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, a primit, joi 
după-amiază, pe Curt Leijon, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Suediei la

Plenara Consiliului pentru 
coordonarea și îndrumarea 

activității de aprovizionare 
și prestare de servicii 

către populație
Joi a avut loc in Capitală, 

plenara Consiliului pentru 
coordonarea și îndrumarea 
activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către 
populație, în cadrul căreia 
s-a dezbătut și adoptat pro
gramul de măsuri privind 
dezvoltarea și diversificarea 
producției bunurilor de larg 
consum și a prestărilor de 
servicii destinate ușurării 
muncii femeilor în gospodă
rie.

Au participat reprezentanți 
ai Consiliului central de 
control muncitoresc al ac
tivității economice și so
ciale, ai unor ministere și or
ganizații economice, ai U- 
niunii Generale a Sindica
telor. ai Consiliului Națio
nal al Femeilor, gospodine 
din Capitală și din unele ju
dețe.

în materialele prezentate a 
fost evidențiat, printre altele, 
faptul că în ultimii ani s-au 
obținut realizări menite să 
ducă la ușurarea muncii fe
meilor în gospodărie.

Subliniind realizările de 
pină acum, participanții la 
dezbateri au criticat unele 
lipsuri în activitatea minis
terelor și organizațiilor eco
nomice care concură la rea
lizarea bunurilor de larg 
consum, arătind că acestea 
trebuie Să-și intensifice e- 
forturile pentru diversifica
rea și îmbunătățirea calită
ții produselor.

Programul de măsuri a- 
doptat prevede, printre alte
le, asigurarea unor canti
tăți sporite de preparate și

Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zii#v'.cepreședinte al Consiliului 
de Ț Miniștri, ministrul educației 
și invățămintului. a primit, joi, 
o delegație din Republica Alge
riană Democratică și Populară, 
condusă de Abdelahic Behreri, 
rectorul Universității din Con
stantine, care se află într-o vi
zită în țara noastră.

în timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă priete
nească, aii fost abordate proble
me ale dezvoltării învățămîntu- 
lui superior și ale colaborării 
reciproc«1 în acest domeniu.

A fost de față Constantin Peș- 
tișanu, secretar general in Mi

PREȘEDINTELE
DE MINIȘTRI
București, într-o vizită protoco
lară de prezentare.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială. a 
luat parte Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

semipreparate culinare, asi
milarea. în cursul acestui 
an, a unui număr de peste 
230 articole destinate prepa
rării și conservării alimente
lor, întreținerii și curățirii 
locuințelor, îmbunătățirii 
confortului casnic etc. O se
rie de măsuri vizează ex
tinderea rețelei de magazine 
alimentare cu autoservire, 
case de comenzi, puncte de 
prelucrare a comenzilor în 
întreprinderi, a unităților și 
secțiilor pensiune pentru 
adulți și copii, bufetelor, bu
cătăriilor de bloc, precum și 
a unităților de prestări de 
servicii la domiciliu.

A fost analizat, apoi, mo
dul cum s-a desfășurat a- 
provizionarea populației în 
primele luni ale acestui an : 
s-a apreciat că în această pe
rioadă s-a asigurat o bună a- 
provizionare a populației, po
trivit programului pentru 
toamnă-iarnă, stabilit în Con
siliul Aprovizionării și a- 
probat de Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R. în con
tinuare sint condiții bune 
pentru asigurarea aprovizio
nării populației cu produse 
agroalimentare și industriale.

în încheiere, a luat cuvîn- 
tul tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Con
siliului pentru coordonarea și 
îndrumarea activității de a- 
provizionare și prestare de 
servicii către populație.

(Agerpres)

nisterul Educației și învățămîn- 
tului.

Joi s-a înapoiat de la Tunis 
tovarășul Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., care a re
prezentat Partidul Comunist 
Român la festivitățile organiza
te de Partidul Socialist-Destu- 
rian din Tunisia cu prilejul ce
lei de-a 40-a aniversări a creării 
partidului.

La sosire a fost. salutat de 
tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

CONFERINȚELE JUDEȚENE GORJ
Șl HUNEDOARA

ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Joi s-au desfășurat în alte 

două județe — Gorj și Hune- 
doarea — conferințele județene 
ale Frontului Unității Socialiste.

Făcind o aprofundată analiză 
a modului cum au acționat con
siliile locale ale F.U.S. și orga
nizațiile obștești componente 
pentru traducerea in viață a 
largilor atribuții cu care au fost 
investite, conferințele au eviden
țiat, totodată, măsurile ce se 
impun pentru îmbunătățirea 
stilului și metodelor proprii de 
muncă, pe măsura rolului cres- 
cînd ce il. au de îndeplinit in 
viața social-politică a țării.

în cadrul dezbaterilor, au fost 
amplu discutate aspectele legate 
de activitatea politico-organiza- 
torică desfășurată în vederea 
antrenării colectivelor de oa
meni ai muncii la înfăptuirea 
exemplară și înainte de termen 
a sarcinilor de plan. A fost sub
liniată, în acest sens, necesi
tatea extinderii, pe scară largă, 
a tuturor inițiativelor valoroase 
vfzînd creșterea producției și 
productivității muncii, reduce
rea consumului de materii pri
me și materiale, a prețului de 
cost și a tuturor cheltuielilor 
neeconomicoase, înlăturarea lip
surilor din organizarea produc
ției și a muncii. în vede
rea îndeplinirii sarcinilor de 
mare răspundere ce le re
vin din hotărîrea Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și Decretul Consiliului de Stat 
privind economisirea energiei și 
combustibililor, consiliile și-au 
propus să dezvolte o adevărată 
mișcare de masă împotriva ri
sipei, pentru găsirea unor solu
ții și modalități tehnice de na
tură să asigure folosirea econo
micoasă a resurselor.

Conferințele au dezbătut, pe 
larg. participarea consiliilor 
F.U.S., a organizațiilor de masă 
și obștești, a cetățenilor la dez
voltarea edilitară și social-cul- 
turală a localităților, la crește
rea gradului de civilizație a 
acestora.

O deosebită atenție a fost 
acordată activității în domeniul 
ridicării nivelului general de 
cunoaștere al maselor, pentru

în finala celei de a Vlll-a ediții 
a C.M. de handbal masculin, 

din nou, față-n față:
ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ

SUCCES, TRICOLORI!
Comportîndu-se remarcabil 

pînă acum, echipa României de 
handbal masculin, deținătoarea 
titlului mondial, s-a calificat din 
nou, în finala C.M. învingînd, 
aseară, la Schwerin. cu un scor 
categoric, 20—13 (11—6). puter
nica reprezentativă a Cehoslo
vaciei, ea a făcut, o dată în plus, 
dovada forței și calităților noii 
noastre echipe. Ultima ei evo
luție ne-a arătat-o intr-un real 
progres, ca formă sportivă, o- 
rientare tactică, ca forță, preci
zie și poftă de joc, față de cele 
anterioare, ceea ce ne dă jus
tificate speranțe pentru finala 
de duminică seara, de la Berlin. 
Golurile echipei române au fost 
înscrie de Birtalan (8), Tudosie 
(4), Cosma și Gațu (cite 2), 
Gunnesch. Licu, Voina și Dan 
Marin — cite un gol. Pentru e- 
chipa Cehoslovaciei au marcat 
Mikes (3), Satrapa, Skara, Ko- 
necny — cîte 2 goluri, Benes, 
Jary, Habr și Krepindl — cîte 1 
gol. Este o mare bucurie să con
statăm că, cel puțin pînă la aceas
tă etapă a aprigei întreceri, tri
colorii și-au făcut, cu brio, da
toria. chiar dacă au mai fost și 
unele momente care ne-au dat 
emoții. Fiind la distanță nu 
ne-am dat, poate, seama pe 
moment, în ce măsură infrînge- 
rea în fața Suediei sau scăde
rile temporale din unele partide 
erau rezultatul oboselii sau lip
sei de vigoare or, mai degrabă, 
îndeplinirea unor indicații tac- 

răspîndirea cunoștințelor știin
țifice și însușirea concepției ma- 
terialist-dialectice despre lume. 
A fost, astfel, analizată acti
vitatea comisiilor de răspîndire 
a cunoștințelor științifice, în ra
port cu cerințele dezvoltării 
economice și sociale locale. în 
cuvintul lor, participanții au 
făcut numeroase propuneri cu 
privire la mai buna folosire a 
bazei materiale existente, a ca
drelor de lectori, intensificarea 
și diversificarea acțiunilor de 
educație socialistă a tineretului, 
dezvoltarea activității cultural- 
recreative, a educației fizice și 
sportului.

în cadrul conferințelor au 
fost, totodată, dezbătute aspec
tele participării consiliilor F.U.S. 
la realizarea politicii partidului 
de dezvoltare a democrației so
cialiste. ale modului cum aces
tea acționează pentru stimula
rea participării oamenilor mun
cii la dezbaterea problemelor de 
interes obștesc.

în rapoartele prezentate și în 
cadrul discuțiilor s-a făcut o 
temeinică analiză a activității de 
control obștesc, evidențiiindu-se 
rezultatele și experiența în 
acest domeniu, precum și nece
sitatea ca toate acțiunile ce se 
întreprind de către comisiile de 
control obștesc să fie urmate 
de măsuri concrete menite să 
contribuie la înlăturarea lipsu
rilor și deficiențelor constatate.

Conferințele au dezbătut, de 
asemenea, proiectul de statut al 
Frontului Unității Socialiste, și 
au ales noile consilii județene, 
precum și delegații la Congre
sul Frontului Unității Socialiste.

în încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternic entu
ziasm, conferințele au adresat 
telegrame Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care sînt formu
late însuflețitoare angajamente 
ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii din județele 
respective, pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor dez
voltării economico-sociale a pa
triei. pentru îndeplinirea și de
pășirea înainte de termen a sar
cinilor de plan pe anul 1974.

tice, cruțarea energiei, evitarea 
eforturilor inutile. Trebuie să-i 
asigurăm pe reprezentanții noș
tri că am trăit intens cu pa
timă, bucuriile și, uneori, dezi
luziile jocului practicat, că am 
crezut în puterea, talentul, inte
ligența, capacitatea și ambiția 
lor nestinsă și nestrămutată de 
a reprezenta eu cinste școala ro
mânească de handbal, culorile 
sportive ale patriei. Jocul de 
aseară, desfășurat intr-un desă
vârșit spirit de fair-play, a în
trunit, în mare măsură calitățile 
care au condus-o și o recomandă 
ca favorită pentru finală, un 
joc tehnic, viguros și inteligent, 
care a fost răsplătit cu aplauze 
chiar de către aceia cărora, du
minică seara, le vom fl adver
sari. Cu aceasta naționala noas
tră de handbal masculin se ca
lifică pentru a patra oară, în 
Ultimele cinci ediții, in finala 
competiției supreme. Ea întîl- 
nește reprezentativa țării gazdă, 
care aseară a reușit să învingă, 
la Berlin, echipa Iugoslaviei 
(19—17) campioană olimpică, re- 
editîndu-se, astfel, finala 
de-acum patru ani, de la Paris, 
în memorabila și antologica fi
nală de atunci echipa noastră a 
învins cu scorul de 13—12, după 
prelungiri, adjudecîndu-și pen
tru a treia oară titlul mondial, 
și prin asta supremația în hand
balul masculin. E drept, dis
puta a avut loc pe un teren 
neutru, iar acum se va desfășu-

Napoca universitară
A apărut nr. 1 anul 1 al unei 

noi reviste studențești „Napoca 
universitară“ a Consiliului 
U.A.S.C. al Centrului universi
tar Cluj, încă un instrument e- 
ficient acordat de partid organi
zației noastre din necesitatea 
muncii, a îmbunătățirii procesu
lui instructiv-educativ. Cu a- 
pariție lunară, revista își pro
pune să oglindească viața uni
versitară, problemele vieții de 
organizație a Asociației studen
țești comuniste din Centrul u- 
niversitar Cluj. Primul număr 
se deschide cu telegrama adre
sată secretarului general al 
partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, studenții angajîn- 
du-se să învețe neobosit pentru 
a fi cadre de nădejde. Revista 
cuprinde cuvintul „La început 
de drum“ adresat de Ștefan Mo- 
cuța. prim-secretar al Comite
tului județean Cluj al P.C.R. 
(G. MIRCEA).

Studenții timișoreni participă 
la numeroase acțiuni organiza
te la Casa de cultură a studen
ților în cinstea celor două mari 
evenimente, 30 de ani de la Eli
berare și al Xl-lea Congres al 
partidului. în ciclul „Tribuna 
actualității politice“ au fost a- 
bordate teme referitoare la rea
lizările obținute de poporul nos
tru în cei 30 de ani, probleme 
legate de politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru. Ciclul „A trăi și a mun
ci in chip comunist" înscrie 
dezbateri interesante : „Rolul și 
locul tinerei generații în viața 
social-politică și economică a 
țării“, „O definiție contempora
nă a patriotismului“, „Pe coor
donatele prezentului : tineri 
născuți în august ’44“ etc. Ac

ra pe terenul gazdelor, în fața 
spectatorilor proprii. Misiunea 
noastră este, deci, mult mai 
grea. Insă nu este imposibil de 
ciștigat. Sintem prea buni in 
acest sport, ca să pierdem. Suc
ces, băieți ! Vom fi. cu sufletul 
și inima, lingă voi ! înainte, 
spre triumf 1

V. CABULEA

In celălalt meci al grupei se
mifinale A, echipa Poloniei a 
ciștigat cu scorul de 14—9 (6—5) 
partida susținută la Karl Marx-

START ÎN CE. DE JUNIORI
LA HOCHEI — GRUPA B

Capilala găzduiește, începînd 
de mîinc, timp de o săptămină 
încheiată (între 9—16 martie) 
un eveniment hocheistic de an
vergură continentală : a V-a 
ediție a C.E. de hochei rezervată 
juniorilor — grupa B. Organi
zarea in țara noastră a unei a- 
semenea competiții subliniază 
prestigiul de care se bucură 
sportul românesc în genere, și 
hocheiul în special. Liga inter
națională a încredințat Româ
niei. in ultimii ani, organizarea 
unor importante competiții ho- 
cheistice : de două ori, in 1970 și 
1972, grupele B și C ale „mon
dialelor“ de seniori și de alte 
două ori, în 1971 și acum, C.E. 
de juniori. în ce-i privește pe 
juniorii noștri, pregătiți de un 
redutabil team de tehnicieni 
(Mihai Flamaropol, secondat de 
Virgil Crihan, Alexandru Kala- 
man și dr. Alexandru Biro), 
sintem siguri că se vor strădui 
să reediteze performanța de a- 
cum 3 ani cînd s-au clasat pe 
primul loc ! Ei au urmat, in 
iarr.a aceasta, un riguros pro
gram de pregătire care șl-a pro
pus pentru această perioadă a- 
tingerea vîrfului maxim de for
mă sportivă.

Recent, lotul s-a pregătit la 

tivitățile de club cuprind teme 
cu largă audiență : „Economia 
județului Timiș la confluența 
anilor 1973/74“, „Perspective ale 
invățămintului timișorean“, 
„Funcțiile familiei în socialism“ 
etc. O activitate meritorie o des
fășoară cenaclurile „Pavel Dan“. 
„H.G. Wells“, cercul de artă 
plastică „Romul Ladea“. Au fost 
inițiate concursuri închinate 
Eliberării și s-a inaugurat Salo
nul studențesc de artă plastică 
cu lucrări ale studenților și ti
nerilor din municipiu. Cercurile 
și formațiile artistice și-au pro
gramat manifestări de amploa
re: spectacole de teatru, recita
luri de poezie în limbile româ
nă, maghiară, germană și sîrbă, 
spectacole folclorice ale ansam
blului „Doina Timișului“, con
certe de muzică ușoară mani
festări la care studenții adaugă: 
expoziții de artă plastică, gale 
de filme ale cineclubului „Gau- 
deamus“, întîlniri cu tineri din 
întreprinderi, sate și școli, de
plasări în schimb de experiență 
în alte centre universitare, 
(prof. VALERIU PANASIU).

Omagiu 
lui AL. Macedonski

Datorită afluenței de public, 
seara de evocări organizată lu
nar de Muzeul literaturii româ
ne, in cadrul cunoscutei „Ro
tonde 13“, și-a schimbat in 
această lună, sediul tradițional.

Miercuri, 13 martie 1974, orele 
19,00 in sala Studio (din Piața 
Amzei) a Teatrului „Ion Crean
gă“ fidelii prieteni ai acestor 
manifestări literar-artistice vor 
sărbători aniversarea a 120 de 
ani de la nașterea lui Al. Mace
donski, poet al „Nopților“ și al 
suavelor „Rondeluri“, temerar 
deschizător de drumuri în liri
ca noastră modernă.

Sub președinția academicia
nului Șerban Cioculescu vor de
păna amintiri scriitorii M. Ce- 
larianu, I. Peltz, Mihail Crucea- 
nu. Barbu Solacolu. Vor parti
cipa. de asemenea, membri ai 
familiei Macedonski.

Stadt cu formația Danemarcei, 
în urma acestei victorii, echipa 
Poloniei, una din revelațiile 
campionatului, va întilni selec
ționata Iugoslaviei pentru locu
rile 3—4.

Clasamentul grupei semifi
nale A: 1. România — 6 puncte; 
2. Polonia — 4 puncte; 3. Ce
hoslovacia — 2 puncte; 4. Da
nemarca — 0 puncte.

Clasamentul grupei semifi
nale B: 1. R.D. Germană — 5 
puncte; 2. Iugoslavia — 4 punc
te; 3 U.R.S.S. — 3 puncte; 4 Un
garia — 0 puncte.

Miercurea Ciuc în hala patinoa
rului artificial. N-au lipsit nici 
testele de verificare care ne-au 
edificat asupra potențialului tri
colorilor juniori. Chiar azi, în 
ultima confruntare, urmează 
meciul cu juniorii Cehoslovaciei, 
participant! la „Cupa federației“ 
care tocmai s-a încheiat. în gru
pa B a C.E. (juniori) sînt înscri
se 10 formații, împărțite in două 
subgrupe preliminarii. I : Fran
ța. iugoslavia, Norvegia, R. F. 
Germania, Ungaria ; II : Austria, 
Bulgaria, Danemarca, Italia, 
România.

Se va juca în sistemul întilni- 
rilor directe, fiecare cu fiecare, 
stabilindu-se două clasamente. 
Capii de serie își vor disputa 
primul loc în grupa B a „euro
penelor“. în continuare, ocu
pantele locurilor secunde vor 
juca pentru pozițiile 3-4 ș.a.m.d. 
La fiecare două zile organizato
rii au prevăzut cite o zi de 
pauză. Pentru elevii, din Bucu
rești. o veste bună : în zilele 
competiției ei au asigurată in
trarea gratuită la toate meciu
rile ! Emoțiile ating cote ridica
te: pină la start mai sînt doar 
24 de ore !

R. VIOREL

Primăvara studențească 
clujeană

între 10—18 martie se des
fășoară la Centrul Universi
tar Cluj ediția a IX-a tradi
ționalului Festival al artei 
studențești „Primăvara stu
dențească“, manifestare de
dicată celor două mari eve
nimente ale anului : 30 de 
ani de la Eliberare și al 
Xl-lea Congres al partidului, 
și aniversării a 1850 de ani 
de atestare documentară a 
municipiului Napoca-Cluj, 
Festivalul valorifică, propagă 
și promovează cele mai de 
seamă realizări ale artei stu
dențești clujene. Un titlu de 
mindrie pentru centrul nos
tru universitar îl constituie 
aprecierea de „Cel mai bun 
festival studențesc“ atribuită 
de Conferința a IX-a a 
U.A.S.C.R. „Primăverii stu
dențești“. Timp de o săptă- 
mină se vor întrece intr-un 
spirit colegial 35 de formații 
artistice, ansambluri folclo
rice, de estradă, formații de 
teatru, recitatori, coruri, dan
satori. brigăzi artistice de 
agitație. Festivalul va fi me
sagerul hotărîrii studenților, 
a organizației lor politice de 
a da viață sarcinilor ce de
curg din indicațiile secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
din programul ideologic al 
partidului.

în acest an festivalul coin
cide cu preselecția celor mai 
bune formații ce vor repre
zenta Centrul universitar 
Cluj la ediția a IX-a a Fes
tivalului național al artei 
studențești din luna aprilie. 
(MIRCEA GOGA).

• Duminică în orașul Moldova 
Nouă și în comuna Răcăjdia, ju
dețul Caraș-Severin are loc faza 
zonală a concursului județean de 
montaje literare și poezie pa
triotică „Prinosul inimilor ti
nere“ e în cinstea zilei de 8 
Martie, 60 de tinere se vor în
trece timp de două zile, la Ca
ransebeș, în pasionante compe
tiții de volei « Elevii Școlii 
generale nr. 2 din comuna Prun- 
du, județul Ilfov, au construit 
prin muncă patriotică un ateli- 
er-școală e La Filatura de lină 
pieptănată din Miercurea Ciuc 
se va obține prin reamplasarea 
unor utilaje și redarea unor spa
ții în circuitul productiv, 700 
tone de lină pieptănată din care 
se pot confecționa 2 milioane de 
articole textile tricotate « Ti
nerii de la cuptorul nr. 1 al oțe- 
lăriei Siemens Martin din Reși
ța au fost distinși cu Diploma 
de onoare a Comitetului jude
țean al U.T.C. • Pe lingă în
treprinderea textilă din Pitești 
s-a înființat o microcasă pentru 
produse alimentare. La intrarea 
în schimb se lansează comen
zile care sint onorate, la termi
narea schimbului 0 La Craiova 
s-a desfășurat faza pe munici
piu a concursului profesional 
„Siguranță și măiestrie la care 
au participat 300 de tineri. Me
canicii de locomotive Diesel 
Achim Condei, Marin Bicu și 
George Pîrvulescu, împreună cu 
mecanicii de locomotive electri
ce Ion Constantin, Pavel Delo- 
reanu și Iulian Marcu vor par
ticipa Ia faza pe regionala C.F. 
0 în localitățile unde sînt na
vetiști mineri din bazinul car
bonifer al Văii Motrului s-au 
prezentat o suită de spectacole 
intitulate „Acasă la navetiști“ 
e La Casa de cultură din Mo- 
tru se fac repetiții la piesa „Ne
potrivire de caracter“ a scriito
rului Ion Băieșu 0

începînd de miercuri după- 
amiază. datorită prezenței in 
bazinul central al Mării Medite- 
rane a unui nucleu depresionar 
și a unui maxim barometric 
central, pe teritoriul european 
al Uniunii Sovietice, in țara 
noastră, aflată la zona de con
tact dintre aceste formațiuni ba- 
rice, circulația aerului s-a in
tensificat brusc din sectorul es
tic. Totodată, au inceput să cadă 
și precipitații, la inceput sub 
formă de burniță și ploaie in 
regiunile din sudul țării, care 
treptat s-au transformat în la- 
poviță și ninsoare, mai intii în 
Oltenia și apoi în Muntenia și 
Dobrogea. Intensificările de 
vint, care au atins 70—80 km/oră, 
au făcut ca zăpada să fie visco
lită în Muntenia, Dobrogea și 
sudul Moldovei. Ninsori mai a- 
bundente au căzut în Oltenia și 
vestul Munteniei, unde stratul 
de zăpadă a atins, joi diminea
ța, pînă la 23 cm. în regiunile 
din vestul țării a plouat slab.

în următoarele 24 de ore — ne 
spune meteorologul Constantin 
Țicu — vremea se menține u- 
medă, vor cădea precipitații 
mai ales sub formă de ninsoa
re în sudul și sud-estul țării și 
local în rest. Vîntul va continua 
să prezinte intensificări in Mun
tenia, Dobrogea, sudul Moldo
vei unde va viscoli zăpada. In 
rest vintul va sufla slab pînă la 
potrivit.

Tempraturile vor coborî pînă 
la minus 10 grade, iar maximele 
vor urca pină la 3 grade, în su
dul și estul țării, și pînă la 8 
grade, în vest.

La București vreme închisă, 
ninsoare viscolită. Temperatura 
minimă va fi de —3 —1 grade, 
maxima între 0 și 2 grade.

STAREA DRUMURILOR

Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor infor
mează că. din cauza înrău
tățirii brusce a stării vremii, 
îndeosebi în a doua jumă
tate a zilei de joi, 7 martie, 
circulația feroviară și rutieră 
se desfășoară in condiții a- 
nevoioase în Muntenia, Olte
nia, Transilvania și Moldova.

Prin efortul a numeroase 
colective din depouri, triaje, 
întreprinderi și institute, a- 
parținînd Departamentului 
căilor ferate, au fost men
ținute „în parcurs“ toate 
trenurile de călători și mar
fă. Unele perturbări. în res
pectarea graficului de sosire 
și plecare a garniturilor, s-au 
înregistrat pe cuprinsul di
recțiilor regionale C.F.R. 
București și Craiova.

La ora 20,00, în ziua res
pectivă, era suspendat acce
sul pe autostrada București- 
Pitești. Circulația autoturis
melor este interzisă tempo
rar pe rutele care unesc Ca
pitala cu localitățile Ploiești 
prin Snagov : Pitești (prin 
Chitila) ; Urziceni ; Giur
giu ; Alexandria ; Oltenița ; 
Lehliu. Asemenea restricții 
s-au impus, provizoriu, și pe 
traseele Brașov-Făgăraș-Si- 
biu, Brașov-Sf. Gheorghe- 
Tg. Secuiesc, Tg. Mureș- 
Turda-Cluj, Suceava-Cimpu- 
lung Moldovenesc-Vatra Dor- 
nei. Focșani-Bîrlad-Vaslui. 
Cea mai mică vizibilitate (sub 
30 de mețri) și cea mai ridi
cată viteză a vîntului (peste 
60 km pe oră) s-a înregistrat 
pe șoseaua națională Cala- 
fat-Bechet.

Unitățile teritoriale ale Mi
nisterului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, mai ales 
cele 201 baze de deszăpezire 
a drumurilor naționale, lu
crează intens la înlăturarea 
consecințelor legate de înrău
tățirea vremii, acordînd în 
caz de nevoie asistență teh
nică autovehiculelor de pe 
aceste trasee.

Rubrică realizată de 
L. POPESCU

R
■
■
■
■
■ ROMANIA-FILM

laPREZINTĂ o cinematograful PATRIA din Capitală 
producție a Casei de filme cinci

PACALA
Baladă comică inspirată din cele mai frumoase farse și snoave 

populare
un film de GEO SAIZESCU 
scenariu! : D. R. POPESCU, GEO SAIZESCU 
imaginea : GEORGE CORNEA 
muzica : RADU SERBAN 
decoruri : VIRGIL MOISE 
costume : ILEANA OROVEANU 
sunetul : ing. SILVIU CAMIL 
montajul : MARGARETA ANESCU 
Balade interpretate de TUDOR GHEORGHE 
cu : SEBASTIAN PAPAIANI, MARIELLA PETRESCU, ȘTE
FAN MIHAILESCU-BRÂILA, VASILICA TASTAMAN, OCTAVIAN 
COTESCU, MARIANA MIHUT, AUREL CIORANU, COSMA 
BRASOVEANU, TANTI COCEA, ION BESOIU, OVID TEODO- 
RESCU, ȘTEFAN BĂNICA, GEO SAIZESCU, ILEANA STANA- 
IONESCU, NUCU PAUNESCU, DORINA LAZAR, MIHAI 

MEREUȚA.
Film realizai în studiourile Centrului de Producție Cinemato

grafică „București".
EASTMANCOLOR



0 expresie a cooperării 
rodnice româno-egiptene

Inaugurarea fabricii 
de produse sodice de la El Mex

Alexandria, orâș-port cn renume, situat pe țărmul Mării Me- 
diieranc. a fost, joi, martorul unei importante manifestări a re
lațiilor de prietenie și colaborare româno-eglptene. La EI Mex, 
cartier industrial situat în partea de vest a orașului a avut loc. 
intr-un cadru festiv, inaugurarea fabricii de produse sodice, cea 
mai marc întreprindere de acest gen din Africa și Orientul 
Apropiat — obiectiv construit în cooperare cu România.

Tntr-un articol publicat recent 
ziarul „Le Progres Egyptien“ si
tuează Fabrica de produse so
dice de Ia El Mex printre cele 
mai importante realizări din ul
timele două decenii cu care po
porul egiptean se mîndrește- cu : 
adevărat. în același timp coti
dianul ..‘Journal d’Egypt“. consi
deră „că noul obiectiv face o- 
noare constructorilor români, și 
egipteni“. Astfel ziarul arătă că 
fabrica a cărei siluetă poate fi 
văzută din depărtare, ocupă o 
suprafață dc 250 000 metri pă- 
trați,. fiind situată în' apropierea 
unor imense resurse de. calcar 
care vor servi ca materie pri
mă. Producția sa anuală va fi 
de 100 000 tone bicarbonat de 
sodiu, sodă caustică și sodă Cal
cinată. Ea ■■'dispune de secții do-r 
late cu echipament modern și 
cuprinde nu mai puțin de 17 000 
tone utilaj livrat de uzinele : 
constructoare de mașini din 
România. Produsele reatizate de 
Fabrica El Mex — menționează 
întreaga presă egipteană — vor 
juca un rol important în dezvol
tarea altor sectoare ale econo
miei, cum ar fi de exemplu in
dustriile textilă și a detergente
lor, aducînd Egiptului o econo
mie anuală de 3 milioane lire 
valută forte.

Construcția acestei fabrici, 
care a necesitat investiții de a- 
proximativ 20 milioane lire e- 
giptene — scrie cu satisfacție 
ziarul „Al Missaa“ — va aco
peri toate necesitățile naționale 
actuale de produse sodice, în 
viitor, capacitatea anuală de 
producție a fabricii va crește 
pînă' la 200 000 tone.

La ceremonia .inaugurării. au 
participat tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, Vicepreședinte ăl 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Gheor
ghe Caramfil, adjunct al minis- ■ 
trului industriei chimice din. 
România, reprezentanți ai în
treprinderilor române care au 
contribuit la construirea uzinei. 
Au fost, de asemenea, prezenți 
ambasadorul României la Cairo 
Petre Burlacu, grupul de specia
liști români care și-au desfășu
rat activitatea la El Mex. Au 
fost prezenți Ibrahim Moha- 
mmadein, ministrul industriei, 
Abdel Moneim Wahby, guverna
torul Alexandriei, Issa Shahine, 
primul secretar al organizației 
Uniunii Socialiste Arabe a gu- 
vernoratului Alexandria, Moha- 
med Meguid, adjunct al minis
trului construcțiilor și locuințe
lor, Talier Amin, președintele 
organismului pentru industriali
zare, Marei Ahmed Marei, pre
ședintele organismului pentru 
chimie, ca și alți reprezentanți 
ai .organizațiilor care au coope
rat la realizarea acestui obiec
tiv, Au luat parte, de asemenea, 
numeroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri egipteni.

Festivitatea de inaugurare, 
organizată în incinta întreprin
derii, a prilejuit o vie manifes
tare a sentimentelor de priete
nie, respect reciproc și conside
rație care caracterizează rela
țiile dinire România și Egipt, 
dintre cele două popoare.

Au luat cuvintul cu acest pri
lej tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu ,și Ibrahim Salem Moha- 
meddein, ministrul economiei al 
Republicii Arabe Egipt.

Sub titlul „Promovarea și di
versificarea relațiilor economice 
dintre România și țările arabe“, 
cotidianul „Journal d’Egypt“ a 
publicat, joi, un amplu articol în 
care relevă dezvoltarea continuă 
a colaborării româno-arabe. 
..Bazate pe prietenia sinceră și 
respectul reciproc — scrie Jour
nal d’Egypt“ — relațiile econo
mice ale României cu țările a- 
rabe, care au devenit tradițio
nale, se dezvolta în mod cons
tant și se diversifică în avanta
jul reciproc.

Cifrele inregistrate în cursul 
ultimilor doi ani in volumul re
lațiilor comerciale româno-ara
be aproape s-au dublat.

„Nu numai comerțul este a- 
cela care iși aduce contribuția 
Ia extinderea relațiilor econo
mice între cele două țări, ci, în 
egală măsură, cooperarea econo
mică și tehnică, care se dezvol
tă prin executarea unui acord 
pe termen lung în vigoare și a 
altor documente semnate cu o- 
cazia vizitei în Egipt a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
Printre obiectivele realizate în 
comun de firmele române și e- 
giptene o mențiune specială me
rită fabrica de produse și deri
vate sodice de la El Mex, pro
iectul obiectivului de la Ham- 
rawin, complex pentru exploa
tarea și tratarea fosfaților. Spe
cialiștii români sînt céi mai în 
măsură să execute lucrările de 
construcții ale uzihei de acid 
sulfuric de la Abou Zaabal. Co
operarea româno-egipteană se 
extinde, de asemenea în dome
niile petrochimiei, al mijloacelor 
de transport, industriei textile și 
al aparatelor electrice. Ziarul ci
tează, de asemenea, numeroase 
exemple de cooperare econo
mică și tehnică dintre România 
cu alte țări arabe.

Belgienii la urne

La vasta acțiune de reconstrucție a țârii, femeile din R.D. Viet
nam aduc o prețioasă contribuție

Noul guvern 
israeliani

După patru săptămîni de ne
gocieri, Golda Meir l-a anunțat, 
miercuri seara, pe președintele 
Israelului, Ephraim Katzir, că 
a format noul guvern al țării, 
pe baza unei coaliții majoritare 
în Knesset, compusă, în princi
pal, din Partidul Muncii, Par
tidul Liberal Independent și 
Partidul Național Religios. Noul 
guvern condus de Golda Meir 
cuprinde, printre alții, pe Yigal 
Allon, viceprim-ministru și mi
nistru al învățământului, Abba 
Eban, ministru al afacerilor 
externe, Moshe Dayan. ministru 
al apărării, Pinhas Sapir, mi
nistru al finanțelor, și Hayim 
Bar-Lev, ministru al comerțu
lui, industriei și dezvoltării.

Cu același prilej, Golda Meir 
a declarat că, duminică, vă pre
zenta noul guvern Knesset-ului, 
cînd va informa, de asemenea, 
în legătură cu programul său 
politic, cu distribuirea completă 
a portofoliilor și va solicita 
Parlamentului votul de încre
dere.

Alegerile belgiene vor 
izbuti să dea un răspuns 
clar problemelor compli
cate ale țării ? Mulți co
mentatori profesează 
scepticismul. Ei oferă 
drept pronostic conser
varea, în linii mari, a 
actualului raport de forțe 
în arena politică, ceea 
ce implică menținerea 
dificultăților care au o- 
bligat să se recurgă la 
urne.

Dincolo 
de dire...

• LA 8 MARTIE, poporul 
sirian sărbătorește împlinirea 
a 10 ani de la revoluția vic
torioasă a Partidului Arab 
Socialist Baas. în deceniul 
care a trecut de la preluarea 
efectivă a conducerii statului 
de către Partidul Baas, efor
turile intensive de emanci
pare și dezvoltare economică 
au devenit, pe plan intern, 
una din principalele caracte
ristici ale țării.

în cursul ultimilor ani, e- 
conomia siriană a înregistrat 
o evoluție spectaculoasă; 
producția agricolă a țării a 
trecut de la o valoare glo
bală de 1 491 milioane lire 
siriene, înregistrată în 1971, 
la 1 847 milioane in 1972, ob- 
ținîndu-se, în acest mod, un 
ritm de creștere de aproxi
mativ 24 la sută.

• „Drepturile omului rămin
literă moartă pentru femeia
muncitoare" • Discriminări

Spre încetarea grevei
minerilor britanici?

Organul executiv al sindica
tului minerilor din Marea Bri- 
tanie a hotărît, miercuri seara, 
să accepte propunerile avansate 
de Administrația de stat a mi
nelor. Votul favorabil al lideri
lor sindicali a intervenit la ca
pătul a 12 ore de negocieri, 
desfășurate, miercuri, între cele 
două părți. Hotărîrea privind 
încetarea grevei urmează a fi 
supusă votului celor 269 000 de 
membri ai sindicatului, vineri, 
în cazul în care aceștia vor a- 
proba acordul intervenit, relua
rea extracției de cărbune se va 
produce luni. Președintele uniu
nii sindicale, Joe Gormley, care 
a apreciat soluția realizată ca 
„rezonabilă“, a cerut însă echi-

pelor de întreținere a galeriilor 
să-și reînceapă activitatea încă 
de joi.

Acțiunile revendicative ale 
minerilor britanici au fost de
clanșate în urmă cu patru luni, 
prin 
mai

decizia acestora de a nu 
presta ore suplimentare.

MINISTRUL ENERGIEI, 
Varley, a anunțat că înce- 

__  de vineri 8 martie, se va 
reveni la săptămîna de lucru 
normală în industria Marii Bri
tanii.

Reamintim că săptămîna de 
lucru de trei zile, cu reducerea 
corespunzătoare a salariului, a 
fost introdusă la 31 decembrie

Eric 
pind

u cîteva zile Îna
inte de scrutin, a- 
genția FRANCE 
PRESSE afirma că 
cele șase milioane 
și jumătate de ale

gători manifestă „un interes 
mediocru" față de campania e- 
Iectorală. Un sondaj efectuat de 
ASSOCIATED PRESS direct în 
stradă a avut un rezultat neaș
teptat : din 60 de trecători inte- 
rogați, doar... 6 cunoșteau cu 
exactitate cauzele ultimei crize 
de guvern. Desigur, s-ar putea 
obiecta că sondajele de acest 
gen poartă pecetea intimplărîi. 
în sfîrșit, un reportaj din Bru
xelles publicat in ultimul nu
măr din L’EXPRESS este inti
tulat : „O alegere istorică". Va 
insemna această alegere o aven
tură în necunoscut ?

Criza care a dus la aceste a- 
legeri a fost declanșată de eșe
cul proiectului de a construi o 
rafinărie în provincia valonă 
Liège. Socialiștii au părăsit băn-

cile guvernamentale determinînd 
demisia echipei ministeriale șî 
apelul la urne. „Afacerea I- 
bramco“ a reprezentat doar un 
aspect al divergențelor care se
parau pe partenerii din coali
ția tripartită, un aspect simpto
matic fără a fi, însă, cel esen
țial. în fond, deteriorarea cli
matului social, aprofundarea ne
mulțumirilor populare, au deter
minat pe socialiști să se distan
țeze de liberali și socîal-creș- 
tini. Un comentator. Philippe 
Neuray, constata că Belgia se 
afla, pînă acum, printre cele 
zece țări industrializate ale lu
mii cu cea mai rapidă creștere 
economică, pe locul al patrulea 
în ceea ce privește consumul de 
oțel, pe al nouălea în privința 
numărului de automobile la o 
mie de locuitori. Șî lista perfor
manțelor continua. Dar — ob
servă același comentator — „bo
găția țării este distribuită ine
gal", ceea ce face să existe „un 
milion de oameni care trăiesc 
în slumsuri, fără automobile și 
chiar fără hrană". Problemele 
sociale sînt acute, fiind domi
nate de inflația care depășește 
sporurile de salarii. Revendică
rile se referă și la costul exor
bitant al asistenței medicale, la 
anacronismul sistemului de în- 
vățămînt etc.

Bătălia electorală nu poate 
face abstracție de disputa ling
vistică. Cele mai multe dintre 
partide se prezintă divizate, cu 
formațiuni flamande, valone și 
bruxclleze, cu programe ce 
mărturisesc diferențe sensibile 
pe planul opțiunilor. Această 
dispută conferă competiției pen
tru voturi caracteristici mai pu
țin obișnuite. Noile partide fe
deraliste — despre care L’EX- 
PRESS scria că, din ce în ce mai 
mult, apar ca „partide contesta- 
tare" — vor lipsi de voturile 
lor obișnuite formațiunile tradi
ționale ? Majoritatea grupărilor 
abordează problemele din un
ghiul provinciei în care în
cearcă să se implanteze. O pro
blemă care pare să depășească

granițele lingvistice este cea a 
consecințelor crizei energetice. 
Toate partidele sprijină guver
nul demisionar in conflictul cu 
marile companii ce vor să scum
pească prețul benzinei.

Desigur, în condițiile fărâmi
țării forțelor politice, ale diversi
tății de programe și tendințe, 
este dificil să se prevadă rezul
tatele, eventualele deplasări de 
voturi. în. mod deosebit privi- 

. ........................ > socia-riie sînt îndreptate către____
liști, ale căror poziții se orien
tează mai clar decît în 1___
spre stingă. Socialiștii — al că
ror simbol il reprezintă un pumn 
ce ține strins un trandafir roșu 
— se pronunță pentru controlul 
de stat al băncilor, naționaliza
rea sectorului energetic, un sis
tem școlar unic etc. Comuniștii 
militează pentru unitatea forțe
lor progresiste și au realizat u- 
nele uniuni cu catolici de stingă.

Dar chiar dacă pronosticurile 
sînt greu de formulat, există o 
certitudine : noul parlament bel
gian nu va reprezenta o simplă 
reeditare a celui vechi. LE 
MONDE scria că „parlamentul 
care se va constitui în urma 
scrutinului dc Ia 10 martie va 
fi modificat profund în compo
nența sa și aceasta se va în- 
tîmpla chiar dacă formațiunile 
politice obțin procentajele obiș
nuite de voturi". Motivul!: în
tinerirea. candidaților, dispkeîția 
treptată a generației de oameni 
politici care în perioada postbe
lică au dominat scena parla
mentară. Nume de rezonanță 
nu mai apar pe listele de can
didați. în sfîrșit, un fenomen 
interesant îl reprezintă înmul
țirea candidaturilor feminine. 
53 la sută dintre alegătorii bel
gieni sint femei. Cu toate a- 
cestea, numărul femeilor pe 
băncile parlamentare este redus. 
Confruntate cu această realitate, 
partidele au acordat mai multe 
locuri femeilor. A apărut chiar 
și un partid feminist care, fi
rește, nu are nici un candidat 
masculin.

trecut

EUGENIU OBREA

• LA „ACCADEMIA DI 
ROMANIĂ“ din capitala Ita
liei au fost organizate, în 
ultimele zile, o serie de in
teresante manifestări cultu- 
ral-artistice, prin care presti
gioasa instituție de cultură 
românească a deschis suita 
acțiunilor consacrate împli
nirii a 30 de ani de la insu
recția națională antifascistă 
armată, din august 1944.

Una dintre primele mani
festări a fost dedicată pre
zentării literaturii românești 
contemporane, cu care prilej 
istoricul literar Teodor Vîr- 
golici, redactor șef al editu
rii „Mitiervâ“, a prezentat o 
expunere, urmată de discuții. 
De un -deosebit succes s-a 
bucurat și întâlnirea cunoscu
tului scriitor ■itaftuft''Giorgio 
Bassani, președintele Asocia
ției „Italia NOstra“ cu un nu
meros public, căruia i-a îm
părtășit impresii dintr-o re
centă călătorie efectuată în 
țara noastră. Cu mult interes 
a fost primită de publicul 
italian și seara dedicată mu
zicii românești. Folclorul ro
mânesc a fost prezent la. una 
din aceste manifestări . prin 
spectacolul susținut de an
samblul de cintece și dansuri 
„Doina Mureșului“,. laure
at. al marelui premiu „Tem
plu] de aur“, la recentul fes
tival internațional de. folclor 
de la Agrigento.

flagrante pe scara salariilor
• Primele victime ale șomajului :
femeile

Cu ocazia unei recente demonstrații, femeile din Roma au cerut deschiderea 
număr mai mare de creșe și cămine pentru copii

Organizat la trei luni 
după alegerile parla
mentare, scrutinul pen
tru desemnarea consilie
rilor municipali și din 
departamente a confir
mat, pe un plan mai 
larg, evoluțiile anteri
oare de pe scena poli
tică daneză.

VINERI. 8 MARTIE 1»Î4

PROPRIETARII : Scala (orele 
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 18.30 5 18.45 1 211. 
Central (orele 9,13; 11,80; 13,45; is; 
18.15; 20.30), Modem (orele »;
11,13; 13.30; 18; 18.15; &J.30).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Fes
tival (orele 9; 11.13: 13.30: 18;
13.30: 21).

CÎNTECUL NORVEGIEI: Lucea
fărul (orele 9: 12.30: 18; 19.30),
Capitol (orele 9.15; 12.20; 16.15;
19,30).

TRENUL SPRE STAțlA CE
RUL" : Lumina (orele 9; 11’,1S;
13.30; 18; 18,30; 20,<3).

FANTASTICA AVENTURA A
I. UI „NEPTUN" t București (Orele 
8.4-3 : 11 ; 13.15 ; 18 ; 18.30 : 21), Far 
vorlt (orele 9.15; 11,30: 13.45: 16; 
IS.’.B: 20.30)

PROGRAM DE DESEN» ANI
MATE PENTRU COPHî Doina 
(orele 9.45; 11,15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOEi DOIn» 
(orele 12,30; 14,39: 15.45).

ANTON1U SI CLEOPATRA î 
Doina (ora 19.15).

CIDUL t Patria (orele «; 12,45; 
16.30; 20,13).

NU TRIȘA, DRAGĂ o Lira (orele 
15,30; 18; 20,15). Moșilor (orele 9;
II, 15; 13.30; 16: 18,15; 20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR: 
Excelsior (orele 9; 11.15; 13,30; 18; 
18,15; 20.30). Gloria (orele 8.45; 
11,15: 13,30: 15.45; 18.15; 20.30),
Aurora (orele 9: 11,18: 13.30: 15.43; 
18 : 20,15).

DINCOLO DE NISIPURI S Co- 
trocenl (orele 14; 16; 18: 20).

JUDO: Victoria (orele 9; 11,15; 
13.3«: 18; 18.18; 20,30).

scrutinului danez

upă datele Organizației Inter
naționale a Muncii, femeile 
constituie eirca O TREIME 
din numărul total al salaria- 
ților din lume. Sociologii și 
economiștii prevăd o tendință

de creștere a numărului femeilor în activi
tatea productivă, determinată de dezvolta
rea forțelor de producție și de creșterea 
necesităților societății. Cu toate acestea 
.ESTE UN FAPT TRIST, DAR ADEVĂ

RAT“ — constata un studiu al Asociației 
belgiene pentru emanciparea și integrarea 
în adevăratele sale drepturi a femeii — 
om al muncii — CA DREPTURILE OMU
LUI RAMÎN LITERA MOARTA PENTRU 
FEMEIA MUNCITOARE“. Că așa este o 
dovedesc din ce în ce mai numeroasele 
constatări directe ale presei din numeroase 
țări occidentale, studiile ce apar in legătură 
cu acest subiect sensibil, sfera largă a dez
baterilor ce se desfășoară frecvent, în ca
drul cărora sînt scoase la iveală aspecte 
multiple privind condiția femeii în lume.

De-a lungul anilor. îndelungata luptă a 
muncitoarelor și a opiniei publice „pentru 
salariu egal Ia muneă egală“ a silit nume
roase guverne să recunoască acest princi
piu. convenția O.I.M. în această privință 
fiind ratificată la începutul anului 1968. 
Totuși, ehiar intr-o serie de state unde con
venția a fost oficial recunoscută discrimi
narea în remunerarea muncii femeii con
tinuă și azi. în Japonia, de exemplu, sala-

riul uneî muncitoare constituie mai puțin 
de jumătate din cel al unui muncitor, îh 
Statele Unite principiul salariului egal este 
aplicat unui număr restrins de femei, care 
lucrează în anumite ramuri de activitate, în 
Italia, la muncă egală femeile primesc un sa
lariu cu 13 la sută mai mic, în Franța cu 15 
Ia sută, în R. F. Germania cu 20 la sută, în 
Belgia cu 22 la sută, în Olanda cu 27 la 
sută. Acest lucru se datorează și faptului 
că, deseori, femeile sînt angajate în pro
ducție Ia munci mai puțin calificate sau ca 
mină de lucru auxiliară. Date statistice 
arată că în țările capitaliste, numărul fe
telor înscrise în școli profesionale și teh
nice este foarte mic în raport cu cel al bă
ieților. Urmarea : aruncarea lor prematură 
pe piața muncii, fără o calificare bine de
limitată, fără o orientare profesională clară. 
Și, astfel, ele devin printre primele victime 
ale șomajului.

în industria textilă,
mai perfecționate mașini a 
concedierea muncitoarelor 
posturi noi, tehnice, pentru 
în Franța, în șase ani au 
85 000 de locuri de muncă 
creîndu-se în jur de 20 000 
de maiștri și tehnicieni. Cealaltă fațetă a 
problemei se referă la situația tinerelor cu

introducerea celor 
fost urmată de 
și crearea de 
bărbați. Astfel, 
fost restrinse 
pentru femei, 
de noi posturi

diplome universitare, pierdute în anonima
tul activităților de redusă calificare, cu ca
tegorii de salarizare dezavantajoase. Preju
decățile legate de condiția biologică a fe
meii, convingerea falsă că femeia nu este 
aptă să desfășoare o activitate de condu
cere constituie un alt parametru al pro
blemei. în nici una din țările amintite mai 
sus procentajul femeilor în funcția de șef 
de întreprindere și în posturi superioare nu 
atinge... unu Ia sută din totalitatea popu
lației feminine active. Aceeași situație per
sistă și în privința accesului femeii in viața 
publică. Deși femeile constituie 53 la sută 
din corpul electoral francez, ele formează 
o infimă minoritate (1,6 Ia sută) în Adu
narea Națională și Senat ; în Japonia, pro
centul femeilor care participă la viața pu
blică este de 1,7 la sută. Trebuie amintit și 
faptul că încă mai sînt țări în care femeile 
nu au drept de vot.

Pe lingă toate aceste probleme apar șl 
altele, de ordin general, în cadrul unei țări, 
dar care afectează în primul rind condiția 
de mamă și gospodină a femeii : creșterea 
îngrijorătoare a prețurilor la bunurile de 
larg consum in multe țări occidentale pre
cum și numărul insuficient de creșe și că
mine pentru copii.

este 20 000 de can
didați s-au prezen
tat marți în fața 
alegătorilor, i 000 
dintre ei fiind de
semnați. La despu

ierea urnelor s-a constatat un 
succes semnificativ al partidelor 
de stingă, al unor organizații 
politice recent create și un re
cul al partidelor care au for
mat în ultimii ani guvernul. 
Iată cîteva din rezultate men
ționate de agențiile de presă. 
Partidul comunist a dobîndit o 
sporire a reprezentării pe iot 
cuprinsul țării și, în special, la 
Copenhaga, unde numărul con
silierilor municipali comuniști a 
sporit cu 6. în schimb, social- 
democrații, păstrîndu-și primul 
loc în cea mai marc parte a con
siliilor, au înregistrat pierderi 
de circa 8 la sută, comparativ 
cu rezultatele ultimelor alegeri 
municipale și departamentale, 
ținute în anul 1970. Partidul con
servator este, potrivit agenției 
FRANCE PRESSE, marele în- 
frînt, numărul voturilor culese 
de candidații săi reducîndu-se 
la jumătate. Pierderi sensibile 
au înregistrat și alte partide tra
diționale — agrarian-liberal, ra
dical. Partidul progresului și 
Partidul democrat de centru — 
formațiuni recent create — au

obținut sporuri de voturi, în- 
scriindu-se pe linia evoluției 
lor la alegerile parlamentare de 
la sfirșitul anului trecut. S-a 
consemnat o participare electo
rală de 59,7 la sută (70,1 la sulă 
în 1970) — c a mai redusă din 
ultima jumătate de secol.

Presa daneză, consemnind 
semnificațiile scrutinului, apre
cia că numărul participanților la 
vot și reducerea aderenței par
tidelor tradiționale in rindurile 
electoratului trebuie interpreta
te ca o formă de protest față de 
nivelul ridicat al impozitelor, 
creșterea prețurilor și agravarea 
șomajului. După cum se știe, în 
Danemarca s-au înregistrat spo
riri considerabile de impozite. 
Povara fiscală echivalează, in 
prezent, mai mult de jumătate 
din produsul național. în ceea 
ce privește cursa prețurilor, în 
anul trecut ele au sporit cu 11 
la sută, mai ales Ia unele pro
duse alimentare de larg consum. 
Partidele de stingă au făcut 
apel la următorul exemplu : un 
muncitor danez cu o calificare 
medie cheltuiește pînă la 40—50 
la sută pentru impozite direc
te ; pentru toate produsele se 
percepe 15 la sută drept taxă la 
valoarea adăugată. Locuința îl 
costă 15—25 la sută din salariu. 
Rămine doar circa un sfert din 
venit pentru hrană și îmbrăcă
minte. în cazul în care munci
torul încearcă să-și mărească 
veniturile prestînd ore supli
mentare sau prin „un al doilea 
serviciu", aceste venituri se im-

pozează cu 70 Ia sută, sau chîar 
mai mult. O asemenea stare de 
lucruri — care s-a agravat în 
ultimii ani — nu putea să nu 
provoace deplasări in rindul a- 
legătorilor. Criza de încredere 
s-a manifestat în special în ul
timele luni, prin „pierderea de 
viteză" a social-democraților și 
orientarea unor alegători fie 
spre stingă (in decembrie, co
muniștii danezi și-au triplat nu
mărul de voturi obținute, reve
nind în Folketing-parlament — 
după o absență de 13 ani), fie 
spre Partidul progresului, care 
deși creat de mai puțin de un 
an, a devenit a doua forță po
litică în forul legislativ danez.

Rezultatele alegerilor nu sint 
de natură să liniștească liderii 
Partidului agrarian-liberal, care 
alcătuiesc guvernul minoritar. 
Aceștia au reușit printr-un com
promis cu soeial-democrații să-și 
asigure stabilitatea pentru un an 
în parlament. Este pentru prima 
oaia în ultimul deceniu cîrxtk-a 
încheiat o asemenea înțelegere. 
Despre acest fapt NEUE ZtlR- 
CIIER ZF.ITUNG scria că „par
tidele aflate la extremitățile 
spectrului politic tind să se în
depărteze în continuare de cen
tru, in timp ce liderii social- 
demoerațî și liberali s-au apro
piat unii de alții". După cum au 
arătat buletinele de vot, nici 
soeial-democrații și nici liberalii 
n-au beneficiat de pe urma aces
tei tactici politice.

IOAN TIMOFTE

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT
RODICA ȚEPEȘ

CINTECE — ora 19,30; Circul 
Globus“ : AL TREILEA GONG 

LA... CIRC — ora 19.30.

ÎNTOARCEREA LUI MAGE- 
LLAN : Volga (orele 9; 11,15: 13,30; 
15.45; 18; 20,15)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 20.43). Buzeștl (orele 9; 
11,15; 13,30; 18; 18.15; 20.30). Fla
mura (orele 9: 11.15: 13.30; 16;
18.15: 20,30).

VERONICA SE ÎNTOARCE e 
Crîngași (orele 16; 18).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Grivfța (orele 9: 11.15; 
13.30; 18: 18,15; 20,30).

COJOCF.LUL FERMECAT c Mun
ca (ora .16).

SĂPTĂMÎNA NEBUNILOR î 
Munca (orele 13 : 20).

JOS KID : Dacia (orele 9; 11,ÎS; 
13,30; 16; 18.15; 20,30), Floreasea 
(orele 15,30; 18; 20.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Arta 
(orele 15.30: 18: 20.15)

MISTERIOASĂ PRĂBUȘIRE : 
Drumul Sării (orele 15,30; ,is; 
20.15), Giulest! (orele 15.30: 18;
20.15) , Flacăra (orele 9: 11.15;
13.30: 13,48: 13: 20,15).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII -. Popular (orele 15,30; 18:
20.15) .

MARELE VALS c Pacea (orele 
15.30; 19).

DOSARE DE MULT UITATE: 
Ferentari (orele 15,30: 18: 20,15).

CAPCANA : înfrățirea (orele 
15,30 ; 18 ; 20.15)

OAMENII DE PE ..FLAMINGO*: 
Unirea (orele 16: 18).

LUNA furioasă e Unirea (ora
20.15)

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Cosmos (orele 
15.30: 18: 20.151.

VAGABONDUL 5 Bucegl (orele 
10; 15,38: 19).

CERCUL : Vttan (ora 15,30).
LOVE STORY ; Vitan (orele ÎS:

20.30) .
INSULA MISTERIOASA : Raho

va : (orele 13,30 : 18 : 20,15).
TRIMESTRUL V î Progresul (ora

15.30) .
ULTIMELE ȘASE MINUTE : 

Progresul (orele 18; 20.15)
ANDY HARDY. IUBEȘTE (ora

14.30) ; LUNGUL DRUM SPRE CA
SĂ (Ora 16,30) ; FEMEIA IN LUNA 
(ora 18.45) ; HELLZA POPPIN (ora 
20.45), rulează la Cinemateca, sala 
„Union''.

PROGRAMUL HI
9,00 Știri. 9,05 Incognito _ pro

gram de varietăți muzicale. 9,53 
Melodia zilei : „DIN INIMĂ-TI 
CINTAM, PARTID IUBIT" de C. 
Romașcanu. 10.00 Clubul curioși
lor. 11,00 Profil pe portativ : Lu- 
creția Ciobanu 11,30 Antract mu
zical — recitalul solistelor noastre. 
12,00 Știri. 12,03 Invitație în fono
tecă. 12.55 Melodia zilei. 13.00 în
chiderea emisiunii. 17.00 știrile 
dtipă-amiezll. 17.05 Alo. Radio 1 — 
muzică ușoară ta cerere. 1800 
Șapte zile, șapte arte. Arhitectura. 
18,10 Fragmente din opera Ovi- 
diu 18,55 Melodia zilei. 19.00 în 
direct... de !a Cisnădle. 19,30 Știri. 
19.35 Casa de discuri „Electrecord“. 
20.00 Educație, răspunderi. Codul 
eticii comuniste în acțiune. 2030 
Piese vocale, 21,00 Top-ul revistei 
..Săptămîna«. 22.00 Radiojurnal.

Buletin meteorologic. Sport. 22.30 
Melodia zilei. 23.35 Vedete ale mu
zici! ușoare. 23,15 Poetica. Lirica 
feminină. 23,20 Melodii In ritm de 
dans. 23.55—24.00 Ultimele știri.

«Sîeaîre
Opera Română : OLANDEZUL 

ZBURĂTOR — ora 19: Teatrul 
Național (Sala Mare) : ZODIA
TAURULUI — ora 19.30; (Sala Co
media) : SĂ NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARA - ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : PYGMA- 
LION _ ora 20: (Sala Studio) ■: 
NOILE SUFERINȚE ALE TINA- 
RULUI „W" — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
AICI A DORMIT GEORGE 
WASHINGTON - oră 19.30: (Saia 
Studio) : HOTELUL ASTENICI
LOR — ora 20: Teatrul de Come
die : PREȘUL — ora 20; (La 
Casa de cultură . a studenților) ■ 
NICNIC — ora 20.30; Teatrul 
Mic : SUBIECTUL ERA TRANDA
FIRII — ora 19,30; Teatru! Giu- 
lești : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19.30; Teatrul ..Ion Vasilescu" 
(La Sala Palatului) : CADOURI 
MUZICALE — ora 19.30; Teatru! 
,,C. Tânase" (Sala Victoria) : VINO 
SĂ NE VEZI DISEARÂ — ora 
19.30: Teatrul „Ion Creangă" :
OMUL INVIZIBIL — ora 9.30; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : ȘORICELUL Șl PĂPUȘA _ 
ora 10; (Sala Academia) : UN 
BĂIAT TSTET ȘI UN REGE NĂTĂ- 
FLET — ora 15; Ansamblul Rap
sodia Română“ t LA HANUL CU

PROGRAMUL I
16.00—17,00 — Teleșcoală ; Mate

matică (consultații pentru elevii 
clasei a VlII-a). Rezolvarea gra
fică a sistemelor de ecuații de 
gradul I (II). Prezintă prof. Con
stantin Cărbunari: ; Biologie fâ
nul III). Fiziologia digestiei ; Li
teratură română : Ion. Creangă — 
viziunea asupra satului și carac
teristicile evocării. Prezintă Con
stantin Otobâcu ; 17,30 — Emisiu
ne în limba germană ; 19.30 —
Telejurnal ; 20.00 — Ghiocei pen
tru mama. Astăzi, copiii vor oferi 
mamelor, alături de ghioceii pri
măverii. cele mai frumoase gin- 
duri și sentimente înmănunchia- 
te într-un program de versuri, 
cintece și dansuri ; 20.20 — Cinci 
femei obișnuite. Reportaj de Ion 
Dumitrașcu ; 20.40 — Film artistic 
In ciclul „Destinul unei femei“ — 
„Cîntăreata“. Premieră pe țară. O 
producție a televiziuni! italiene. 
CuAnna Magnani. Roșită Pisa- 
no. Massimo Ranieri. Regia ; Al- 
fredo Giannetti ; 22.15 — 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.30 — Telex ; 17.35 _ Film
pentru copil: „Ora elefanților al
baștri" : 18,45 — Desene animate : 
18.55 — Formații bucureștene ; 19.30 

Telejurnal : 20.00 — O viață
pentru o Idee : ștefan Procopiu : 
20.30 — Pagini muzicale de mare 
popularitate din literatura clave
cinului ; 31.00 — Bucureștiul azi : 
21.15 — Portativ *74 ; 21.45 — Tea
tru scurt. Ciclul „Micile tragedii" 
de A. s. Pușkin. „Oaspetele de 
piatră".

• IN CADRI L lucrărilor celui 
de-al treilea Congres Național 
al Confederației Generale a Oa
menilor Muncii din Peru, joi a 
luat cuvintul tovarășul Gheor
ghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România

DECRET PRIVIND COMPANIILE 
STRĂINE DE ASIGURĂRI DIN 

R.P. CONGO

• PRESA CONGOLEZĂ pu
blică un decret, în baza căruia 
companiile străine de asigurări 
iși încetează activitatea pe teri
toriul Republicii Populare Con
go. Toate operațiunile de asigu
rări vor fi efectuate de către o 
companie națională congoleză. 
Emiterea decretului marchează 
un nou pas pe calea consolidă
rii independenței economice a 
țării.

UN NOU 
AEROPORT FRANCEZ

• LA 8 MARTIE, va fi inau
gurat noul aeroport „Charles de 
Gaulle“ — una dintre cele mai 
importante realizări de acest 
gen din lume. Construcția aero
portului. ce urmează să fie dat 
în folosință la o săptămînă după 
inaugurare, a început în urmă 
cu patru ani.

• EA HANOI au luat sfir- 
șlt lucrările celui de-al pa
trulea Congres al femeilor 
din Vietnam, la care au par
ticipat reprezentante din toa
te regiunile și orașele R. D. 
Vietnam. Au fost prezente, 
de asemenea, delegații de 
peste hotare, printre care și 
a delegație a Consiliului Na- 
[fonal al Femeilor din Re
publica Socialistă România, 
«inclusă de Ioana Boga, vi
cepreședintă a Comitetului 
Executiv al Consiliului.

• ÎN COMUNICATUL dat 
publicității la încheierea vizitei 
lui Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., în 
Siria se evidențiază că părțile își 
reafirmă poziția conform căreia 
instaurarea unei păci drepte și 
trainice în Orientul Apropiat nu 
poate fi realizată fără retrage
rea completă a trupelor israelie- 
ne de pe toate teritoriile arabe 
ocupate și fără asigurarea drep
turilor naționale legitime ale 
poporului arab al Palestinei.

Tn timpul vizitei sale la Da
masc, Andrei Gromîko, a fost 
primit de președintele Siriei, 
Hafez Assad.

„DC-10“: noi măsuri de securitate
Administrația federală a S.U.A. pentru aviația civilă a emis ' 

o serie de noi reguli de securitate pentru utilizarea avioanelor 
de tip DC-10, după accidentul pe care un astfel de aparat a- 
parțmînd companiei naționale turce, l-a suferit duminică, in a- 
propiere de aeroportul parizian Orly. între altele, s-a subliniat 
necesitatea unui control strict al presurizării în minutele urmă
toare decolării și al etanșeității ușilor. Noile măsuri de pre
cauție au fost dictate de faptul că una din ușile avionului pră
bușit a fost găsită la aproximativ 11 km distanță de locul impac
tului. fără a prezenta urmele de ardere sau depunerile de sub
stanțe chimice caracteristice exploziilor provocate de bombe. 
După cum s-a anunțat, unii experți au fost de părere că la ori
ginea gravului accident, care a cauzat moartea tuturor celor 346 
de persoane aflate )a bord, s-a aflat un act criminal.

Recomandări similare au fost emise de constructorul aparatu
lui — compania Douglas. în prezent, avioanele DC-10 sint utili
zate de 133 de companii de aviație civilă.
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