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Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, participanților 

la lucrările celei de-a lll-a Conferințe pe țară 
a Asociației generale a vînătorilor și pescarilor 
Sportivi (In pag.aV-a)

Sub semnul satisfacției față de dorința comună de a pune bazele unor raporturi care să constituie

un exemplu de colaborare, s-a încheiat, ieri,

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

IN REPUBLICA ARGENTINA
Moment He o deosebită importantă în dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre
fările și popoarele noastre, contacte și convorbiri rodnice, încununate de succes

Semnarea Tratatului
de prietenie și cooperare 
între Republica Socialistă 

România și Republica 
Argentina

și a Comunicatului comun
La 8 martie, o nouă filă s-a 

Înscris în cronica bunelor relații 
de colaborare dintre România și 
Argentina, o nouă și strălucită 
pagină, purtînd semnăturile 
prestigioase ale președinților 
Nicolae Ceaușescu și Juan Do
mingo Peron — expresie a vo
inței celor două țări și popoare 
de a pune bazele unei cooperări 
durabile în cele mai diferite do
menii, ale unei conlucrări stfîn- 
se în viața internațională, în di
recția consolidării cursului da 
destindere și înțelegere în lume.

In această zi, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și președin
tele Republicii Argentina au 
semnat, intr-un cadru solemn, 
Tratatul de prietenie și coope- 
are intre cele două țări și Co
municatul comun.
Ora 9,30. Cei doi șefi de stat

intră în marea sală a reședinței 
președintelui Argentinei de la 
Olivos.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
președintele Juan Domingo Pe
ron și doamna Maria Estela 
Martinez de Peron iau loc pe 
un podium de onoare. împreu
nă cu cei doi șefi de stat se află 
înalte personalități române și 
argentiniene : Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior. Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Ma
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, Alberto Vignes, ministrul 
relațiilor externe, Jose Gelbard. 
ministrul economiei, Jose Lopez 
Rega, ministrul bunăstării so
ciale.

Sala este împodobită cu dra
pelele român și argentinian, ale 
căror falduri se îngemănează, 
în mod simbolic, cu stemele 
alăturate ale celor două țări.

Asistă la acest eveniment is
toric înalte personalități ale vie
ții politice argentiniene : mi
nistrul afacerilor interne, Be
nito Llambi, ministrul justiției, 
Antonio Benitez, ministrul mun
cii. Ricardo Otero, ministrul a- 
părării. Angel Robledo, coman
danții șefi ai infanteriei, mari
nei și aviației — general Lean
dro Anaya, contraamiralul Emi
lio Massera, generalul de briga
dă Hector Fautario, secretarul 
general la Președinția Republicii, 
Vicente Solano Lima, cu soțiile, 
alte persoane oficiale.

Sint prezenți ambasadorul 
României la Buenos Aires și 
ambasadorul Argentinei la Bucu
rești.

La începutul ceremoniei. Ion 
Pățan, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Ma- 
cevescu, ministrul afacerilor ex
terne, din partea română, și Al
berto Vignes, ministrul relații
lor externe, și Jose Gelbard, 
ministrul economiei, din partea 
argentiniană, au semnat : Acor
dul general de cooperare econo
mică și tehnică între guvernul 
Republicii Socialiste România și

guvernul Republicii Argentina, 
Acordul de cooperare în dome
niul minier, Acordul de coope
rare în domeniul industriei agro
zootehnice, acordul financiar.

Este ora 9,50. In acest mo
ment, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Juan Domingo Pe
ron semnează Tratatul de prie
tenie și cooperare între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Argentina. Acest docu
ment de importanță istorică 
poartă, de asemenea, semnătu
rile miniștrilor de externe ai ce
lor două țări.

Cei doi șefi de stat semnează 
totodată Comunicatul comun, 
care consemnează rezultatele 
deosebit de fructuoase ale con
vorbirilor între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Juan Do
mingo Peron, dobindind valoa
rea unul important document in
terstatal. Cei doi șefi de stat își 
strîng îndelung mîinile, se îm
brățișează cu căldură.

în încheierea ceremoniei, au 
luat cuvîntul președintele
Juan Domingo Peron și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

întreaga solemnitate a sem
nării documentelor româno-ar
gentiniene a fost transmisă în 
direct de televiziunea din Bue
nos Aires.

Recepție
oferită de tovarășul

CONVORBIRI INTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl PREȘEDINTELE 
JUAN DOMINGO PERON

Președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Argentina, Juan 
Domingo Peron, au avut, după semnarea do
cumentelor româno-argentiniene, o nouă și 
amplă convorbire.

împreună cu cei doi șefi de stat se aflau 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Maria 
Estela Martinez de Peron.

întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă 
de înțelegere deplină și prețuire reciprocă, 
de caldă prietenie și deosebită cordialitate.

TRATAT

Nicolae CeausescuJ
si tovarășa

Elena Ceausescu»

• O VIBRANTA MANIFESTARE A PRIETENIEI TRAINICE, MI
LITANTE DINTRE CLASA MUNCITOARE DIN ROMÂNIA Șl

CLASA MUNCITOARE DIN ARGENTINA, DINTRE CELE 
DOUA ȚĂRI Șl POPOARE

- Printre muncitorii de la Societatea mixtă siderurgică 
argentiniană
• CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

AL UNIVERSITĂȚII DIN SUD-BAHIA BLANCA 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU SI . TOVARĂȘEI 

ELENA CEAUȘESCU
• Intîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu cu oficialitățile 

economice argentiniene și reprezentanți ai cercurilor de
afaceri

(In paginile II și III)

Joi seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Juan 
Domingo Peron, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Maria Es
tela Martinez de Peron s-au în- 
tîlnit din nou, într-o ambianță 
cordială, cu prilejul recepției o- 
ferite de inalții oaspeți români 
în saloanele hotelului Sheraton.

Recepția, dată în cinstea șefu
lui statului argentinian și a so
ției sale, a reunit un mare nu
măr de personalități ale vieții 
politice și obștești din Argen
tina, între care secretarul gene
ral la Președinția Republicii, 
Vincente Solano Lima, preșe
dintele Camerei Deputaților 
Râul Lastiri, ministrul de exter
ne, Alberto Vignes, ministrul de 
interne, Benito Llambl, ministrul 
apărării, Angel Robledo, precum 
și comandanții șefi ai infante
riei, aviației și marinei, general 
Leandro Anaya, general de bri
gadă Hector Fautario și contra
amiral Emilio Massera, ministrul 
bunăstării sociale, Jose Lopez 
Rega, ministrul justiției, Anto
nio Benitez, ministrul culturii și 
educație), Jorge Taiana, minis
trul informațiilor, Emilio Abraș.

Au participat persoanele ofi
ciale române care îl însoțesc pe 
președintele Consiliului de Stat 
în cursul actualei vizite : Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, George 
Macovescu, Vasile Pungan, Ni
colae Doicaru.

La recepție au luat, de aseme
nea, parte 
plomatice 
Aires.

Se aflau
României la Buenos Aires, Mi- 
hal Bălănescu, și ambasadorul 
Argentinei la București, Juan 
Carlos Marcelino Beltramino.

Continuarea și cu acest prilej 
a dialogului româno-argentinian 
la nivel înalt a pus încă o dată 
în evidență dorința reciprocă de 
dezvoltare a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, conver
gența punctelor de vedere în ce 
privește necesitatea abordării 
intr-un spirit nou a relațiilor 
dintre state, a problemelor vie
ții internaționale în interesul 
cauzei înțelegerii între popoare, 
al instaurării unei lumi a păcii.

șefii misiunilor di
screditați la Buenos

de fată ambasadorul

de prietenie și cooperare între Republica 
Socialistă România și Republica Argentina

Republica Socialistă Româ
nia și Republica Argentina, ani
mate de dorința de a răspunde 
aspirațiilor comune de pace, a- 
propiere și înțelegere ale po
poarelor român și argentinian, 
pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie, bazate 
pe afinități de limbă și cultură 
latină și pe fundamentul dura
bil al respectării principiilor și 
normelor de drept și justiție 
internațională,

hotărîte de a-și uni eforturile 
pentru stabilirea de relații de 
colaborare și cooperare între 
toate statele,

reafirmîndu-și adeziunea la 
scopurile și principiile care in
spiră Carta Națiunilor Unite, ca 
și hotărirea lor comună de a 
contribui la întărirea rolului 
acestei organizații în scopul 
realizării depline a obiectivelor 
sale,

subliniind că marile schim
bări politice, economice și so
ciale, ca și progresul științific 
contemporan fac să crească im
portanța noilor principii ale 
dreptului internațional și nece
sitatea aplicării lor, cu mai 
multă eficiență, în relațiile din-

tre state și conștiente de răs
punderea care incumbă tuturor 
statelor, mari, mici și mijlocii, 
indiferent de gradul lor de dez
voltare sau sistemul politic, 
economic ori social și cultural, 
pentru instaurarea unui climat 
de pace și securitate în lume și 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și cooperare între 
state,

menținînd solidaritatea fermă 
cu lupta dusă împotriva im-

(Continuare în pag. a IV-a)

cursul zilei de 8

tovarășei Elena

a Muncii din Ar-

Agenda manifestărilor româno-argentiniene din 
martie a mai înscris :

• Intîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
Ceaușescu cu membrii coloniei române din Argentina

• Întîlnire cu conducerea Confederației Generale 
gentina

• Conferința de presă a tovarășului Nicolae Ceaușescu
• Primirea lui Arturo Frondizi, fost președinte al Argentinei, pre

ședintele Mișcării pentru integrare și dezvoltare
în cursul nopții — potrivit orei Bucureștiului

NITATEA PLECĂRII DIN ARGENTINA
Relatările asupra acestor evenimente și manifestări se vor publica 

în presa de mîine.

a avut loc SOLEM

Printre muncitorii combinatului siderurgic Somisa.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Argentina
Conferirea titlului de doctor honoris causa 
al Universității din Sud-Bahia Bianca, 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu

Încă o prestigioasă instituție 
de invățămint superior din Ar
gentina, Universitatea din Sud 
— Bahia Blanca, a hotărît, la fel 
ca $i Universitatea din Buenos 
Aires, sa confere în semn de o- 
magiu și înaltă prețuire titlul de 
doctor honoris causa președin
telui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu. O dele
gație de profesori și studenți ai 
Universității din Bahia Blanca, 
in frunte cu rectorul lor, prof. 
dr. Victor Benamo, a venit la 
Buenos Aires, la reședința șe
fului statului român pentru a 
înmina acest titlu înalților oas
peți români.

La ceremonie a participat 
prof. dr. Carlos Ignacio Rivas, 
ministru subsecretar de stat 
pentru învățămîntul superior. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
tovarășii Ion Pățan, Ștefan An
drei, George Macovescu, Vasile 
Pungau și Nicolae Doicaru.

Luind cuvîntul, prof. dr. Car
los Ignacio Rivas a spus :

Domnule președinte,
Doamnă Elena Ceaușescu,
Am înalta onoare și plăcere 

de a prezida această ceremonie, 
in cadrul căreia dumneavoastră 
și doamna Ceaușescu primiți din 
partea Universității din Sud tit
lul onorific de doctor honoris 
causa. Dumneavoastră, domnule 
președinte și dumneavoastră, 
doamnă Ceaușescu ați mai fost 
onorați ir. țara noastră cu acest 
titlu. Cel de astăzi este un oma
giu in plus. Vreau să subliniez 
însă că acest titlu are o nuanță 
diferită, el nu numai că oma
giază pe domnul președinte, dar 
este și un act de recunoștință 
pentru că dumneavoastră sinteți 
reprezentanții unei comunități, 
ai unei țări care a făcut mult 
pentru noi, în special pentru 
dezvoltarea tehnică a Universi
tății dm Sud. In acest caracter 
de recunoștință și de mulțumire 
pentru ceea ce au făcut pentru 
noi reprezentanții țării dum
neavoastră. avem plăcerea de a 
vă saluta și a vă înmina titlul 
de doctor honoris caușa dum
neavoastră și doamnei Elena 
Ceaușescu.

A luat apoi cuvîntul rectorul 
Universității din Sud, prof. dr. 
Victoi Benamo :

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

Doamnă Elena Ceaușescu,
Avea dreptate domnul minis

tru subsecretar de stat al învă- 
țămîntului superior cînd spunea 
că această distincție onorifică, 
pe care v-o conferă azi Uni
versitatea din Sud are un ca-

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU>

Domnule ministru. 
Domnule rector, 
Domnilor profesori, 
Dragi prieteni studenți,
Aș dori să exprim cele mal 

ealde mulțumiri Universității din 
Sud pentru hotărirea pe care 
ați luat-o de a ne decerna, mic 
și tovarășei mele, titlul de doc
tor honoris causa.

Vedem în această o expresie 
a relațiilor dintre popoarele 
noastre, o apreciere a activității 
pe care o desfășurăm in sluj!»» 
poporului român, a socialismului 
și păcii, o apreciere a activității 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare între poporul român 
și poporul argentinian.

Desigur că vom face totul pen
tru a extinde în continuare re
lațiile dintre popoarele noastre, 
in toate domeniile de activitate. 
Vom acționa, în același timp, 
pentru o dezvoltare tot mai ma
re a colaborării dintre universi
tățile din țările noastre, dintre 
Universitatea din Sud și uni
versitățile din România. Desigur 
că societatea pe care o făurim 
noi in România, societatea so
cialistă, eforturile pe care le 
face astăzi poporul român pen
tru dezvoltarea economico-socia- 
14 pe un drum nou impun ea o 
necesitate așezarea cuceririlor 
științei și tehnicii contemporane 
la bazele întregii activități. Pen
tru a asigura un progres in toate 
domeniile de activitate trebuie 
să facem totul ca aceste cuceriri 
ale științei să fie puse în servi
ciul popoarelor, al bunăstării lor 
ații materiale, cit și spirituale. 
Na doresc să repet cele spuse 
ieri. Aș dori să adresez profe
sorilor de la Universitatea Bahia 
Rlanca cele mai bune urări de 
succes in întreaga activitate în
dreptată spre făurirea cadrelor 
necesare economiei, științei și 
culturii argentiniene. Aș dori să 
adrese« tuturor profesorilor de 
la această universitate urarea de 
a acționa întotdeauna in strinsă 
legătură eu poporul, in slujba 
poporului, * libertății șl fericirii 
lui. Aceasta este, pină la armă, 

racter special. Vom adăuga însă 
ceva la cele spuse de domnia sa.

Pentru noi, caracterul cel mai 
relevant al conferirii acestei 
distincții 11 constituie faptul că 
sintem militanți politici, că, Ia 
fel ca și dumneavoastră în tre
cut, am suferit pentru aceleași 
idei politice, în perioada cind o- 
rizontul Argentinei era sumbru, 
cînd forțele populare erau ținu
te departe de guvernare. Sim
țim deci o inclinație specială 
față de popoarele care, prin 
lupta clasei muncitoare, au ob
ținut pe deplin autodetermina
rea și eliberarea lor, care au 
dezrădăcinat imperialismul pen
tru totdeauna din țările lor.

Nu numai că avem o recu
noștință fierbinte față de între
gul popor român, dar și o recu
noștință față de individualități 
ca dumneavoastră, care au im
pulsionat acest proces de elibe
rare. Acordăm această distincție 
individuală și doamnei Elena 
Ceaușescu, în persoana căreia 
recunoaștem activitatea politică 
a femeilor. In istoria țării noas
tre a existat o revoluționară 
autentică, care s-a numit Eva 
Peron și care, pină in ziua de 
ăzi, continuă să ne călăuzească 
prin ideile sale în lupta Împo
triva imperialismului.

Amintind ceea ce cunoaștem, 
vrem să spunem că noi înțele
gem menirea universităților in 
țările care luptă pentru recons
trucție, ca factor important în 
dezvoltarea pe care o dorim a- 
tit de mult. Nuanțele deosebite 
ale acestei ceremonii ne fac să 
subliniem că. in ce privește uni
versitatea noâstră. sintem gata 
să stabilim o colaborare cu 
România, colaborare care se re
ferii >n mod concret la un pro
iect de lucrări de irigații ce va 
fi perfectat în cadrul unei con
venții, la schimbul dintre uni
versitatea noastră și cea din 
Iași, proiect ce se perfectează, 
de asemenea, și sperăm să-l 
semnăm în curind.

Universitatea noastră s-ar 
simți onorată dacă, în timpul 
acestei vizite sau în cadrul unei 
viitoare vizite domnul preșe
dinte ar veni și în orașul nos
tru, Bahia Blanca, unde studen
țimea ar asculta cu multă plă
cere cuvintele dumneavoastră. 
Vă mulțumesc.

După rostirea acestor alocu
țiuni omagiale, 1n continuarea 
solemnității se dă citire hotă- 
rîrii rectoratului Universității 
din St d prin care :

Sc conferă titlul academie de 
doctor honoris causa al acestei 
universități excelenței »ai» 

menirea științei și culturii, me
nirea omului de știință.

Aș dori, de asemenea, să adre
sez studenților din Universitatea 
Bahia Blanca urările noastre de 
succes în însușirea nobilelor cu
noștințe ale științei. Fără îndo
ială, studențimea este chemată 
astăzi să-și însușească cuceririle 
cele mai înaintate, dar ea are 
menirea ca, miine, să asigure ri
dicarea pe noi trepte a științei 
si culturii fiecărei națiuni, a ști
inței și culturii universale.

Sigur, și profesorii, și studen
ții sînt cetățeni ai unei țări — 
dumneavoastră sinteți ai Ar
gentinei, ai unei țări în plină 
transformare revoluționară, și 
este de înțeles că trebuie sâ 
participați activ la viața poli
tică. Ia realizarea acestor trans
formări. întotdeauna știința, cul
tura au luminat căile spre pro
gres, spre civilizație. De aceea 
vă urăm dumneavoastră. între
gii studenținii succese in întrea
ga activitate.

Doresc să folosesc și acest pri
lej pentru a ura poporului prie
ten argentinian succese in dez
voltarea sa economico-soeială, In 
înfăptuirea programului pe care 
îl orientează astăzi președintele 
Peron, in unirea tuturor forțe
lor progresiste naționale, pentru 
a face din țara dumneavoastră o 
patrie liberă, fericită, care să 
colaboreze strins cu toate cele
lalte națiuni ale lumii.

Noi dorim ca între poporul ro
mân și poporul argentinian să 
existe strînse legături de prie
tenie in toate domeniile ; vom 
saluta cu multă bucurie o dele
gație a universității dumnea
voastră — de profesori și stu
denți — in România, punind prin 
aceasta bazele unei colaborări 
directe intre universitățile noas
tre. Regret că nu am putut vizita 
universitatea dumneavoastră. 
Sper să se ivească prilejul dar, 
pină atunci, Încă o dată, vă 
mulțumesc și vă rog să transmi
teți tuturor profesorilor și stu
denților cele mai bune urări Și 
salutul nostru prietenesc. (Apla
uze) 

domnului președinte al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, dr. Nicolae 
Ceaușescu, și doamnei dr. ingi
ner Elena Ceaușescu, pentru 
meritele lor personale deosebite, 
pentru activitatea și contribuția 
lor remarcabilă la promovarea 
culturii, științei și păcii in inte
resul comunității naționale șl 
internaționale.

• Apoi, ministrul subsecretar al 
lnvățămîntului superior inmi- 
nează diplomele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, felicitindu-i 
cu căldură pentru primirea a- 
cestei inalte distincții din partea 
Universității din Bahia Blanca.

In continuare, profesorul uni
versitar argentinian, de origine 
română, Florin Manoliu, de la 
Universitatea din Sud, rostește 
în limba poporului nostru un e- 
moționant cuvînt de prețuire și 
respect la adresa șefului sta
tului român și a tovarășei Elena 
Ceaușescu :

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

Mult stimată doamnă Ceaușescu,
In convingerea că dimensiunea 

omului de stat se definește prin 
însușirea de a ști să prevină și 
să orienteze evenimentele spre 
un pozitivism constructiv și, 
în lumina celor rostite ieri de 
dumneavoastră, c«i prilejul pri
mirii titlului de doctor honoris 
causa al Universității din Bue
nos Anes, personalitatea dum
neavoastră politică capătă în a- 
ceastă a doua jumătate a seco
lului nostru o semnificație sim
bolică, atît datorită înfăptuirilor 
interne pe planul justiției socia
le și progresului economic, cit și 
pe planul politicii externe a 
țării românești.

Excelența Voastră simboli
zează astăzi, alături de un mare 
argentinian, secretul reușitelor 
perfecte în politica internă și 
externă a țărilor în curs de dez
voltare și, pentru aceasta, și-a 
atras în mod spontan și în 
dreaptă lege respectul, admira
ția și recunoștința noastră, a tu
turor.

Datorită efortului constructiv, 
al unei munci organizate, de
pusă fără preget, pentru binele 
comunității naționale și interna
ționale și secondat de o echipă 
de colaboratori de elită, aleși pe 
măsura aspirațiilor legitime ale 
poporului român, și corespunză
tor dinamismului personalității 
domniei voastre, ați reușit să 
coordonați energia creatoare a 
comunității' naționale, făcînd ca 
țara românească să înregistreze, 
pe cit de importante, tot pe atît 
de pozitive progrese în dome
niul social-economic, al științei 
pure și al tehnologiei, in dome- 
nicul culturii naționale și al con
viețuirii pașnice, fondată pe 
principiul respectului reciproe, 
al suveranităților naționale In 
eeea ce privește politica ex
ternă.

Titlul academic de doctor ho
noris causa pe care universita
tea noastră din Bahia Blanca 
vi l-a conferit și pe care l-ați 
primit astăzi are semnificația 
recunoașterii marilor calități 
«pirituale și a puterii de muncă 
a Excelenței Voastre, precum și 
semnificația de sinceră omagie
re a omului de stat și a valorii 
operei pe care cu atita măiestrie 
a știut să o înfăptuiască.

Incontestabil că, animată de 
aceleași sentimente de respect și 
de bună intenție, universitatea 
noastră, instituție exponentă a 
culturii academice argentiniene 
din interiorul țării, v-a oferit 
titlul de doctor honoris causa, 
Domniei Voastre, mult stimată 
doamnă Ceaușescu, considerind 
nu numai aportul direct al dum
neavoastră pe tărimul științei 
pure și al aplicării acestei ști
ințe, sau al operelor sociale la 
a căror creație Domnia Voastră 
a contribuit în mod constant, ci, 
de asemenea, a ținut seamă de 
acea cooperare discretă pe care 
cu atita abnegație o oferiți zi de 
ai ilustrului dumneavoastră soț 
în împlinirea cit mai perfectă 
a destinului său istoric.

Urarea noastră sinceră' est» 
ea dumnezeu să vă ocrotească 
și să vă dea amindorura mulți 
ani de aici înainte, pentru bi
nele șl prestigiul .țării româ
nești, pentru consolidarea și 
maximizarea operei Întreprinse 
și pentru asigurarea pe baze cit 
mai solide a păcii Intre popoa
rele lumii In care trăim, pac» 
pe care o doriți și-l apărați con
ținutul cu atita convingere, cu 
atîta dinamism și cu atita efi
ciență.

A luat apoi euvintnl tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In încheiarea ceremoniei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
Și tovarășa Elena Ceaușescu, ce
lelalte persoane care ii lnsoțese, 
se întrețin cu cordialitate eu mi
nistrul subsecretar de stat pen
tru învățămîntul superior, cu 
membrii delegației de profesori 
»1 studenți ai Universității din 
Bahia Blanca.

ÎNTÎLNIREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
J »

CU OFICIALITĂȚILE ECONOMICE ARGENTINIENE Si» »

REPREZENTANT! Al CERCURILOR DE AFACERI
Președintele. Nicolae Ceaușescu 

s-a lntîlnit, joi, la sediul Minis
terului Economiei din Buenos 
Aires, cu oficialitățile economi
ce argentiniene și cu reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri. La 
întîinire au participat tovarășii 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Pungan, Nicolae 
Doicaru, consilieri ai președin
telui Consiliului de Stat, repre
zentanți ai Ambasadei și Agen
ției Economice Române din 
Buenos Aires, experți.

Intîlnirea a fost deschisă de 
Jose Gelbard, ministrul econo
miei din țara-gazdă, care a pre
zentat mai întîi președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe secretarii 
și subsecretarii de stat ai finan
țelor, comerțului exterior, dez
voltării industriale, agriculturii, 
comerțului interior, resurselor 
naturale, comunicațiilor, ener
giei și transporturilor, pe pre
ședinții principalelor organisme 
bancare — Banca Centrală, 

( Banca Națiunii, Banca Națională 
de Dezvoltare, pe președinții 
Camerei de Comerț, Camerei 
Exportatorilor, Confederației 
Generale a Industriei, Confede
rației Economice, Societății de 
Stat a Căilor Ferate, Societății 
de Stat „Somisa", întreprinderii 
petroliere de stat YPF, pa con
ducătorii altor instituții și între
prinderi economice și financiare.

Exprimînd satisfacția principa
lilor săi colaboratori, a tuturor 
celor prezenți, de a-1 avea în 
mijlocul lor pe șeful statului ro
mân, ministrul economiei Jos» 
Gelbard a spus :

Excelență, domnule președin
te al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu,

Domnule vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și minis
tru al comerțului exterior,

Domnule ministru al afaceri
lor externe,

Domnule ambasador al Repu
blicii Socialiste România,

Domnilor consilieri și asistenți 
prezidențiali,

Doamnelor și domnilor,
Dorim, In primul rind, si 

mulțumim pentru distinsa dum
neavoastră prezență în țara 
noastră. Pentru noi, România 
este foarte aproape de Argen
tina In termenii aspirațiilor 
populare, în dorințele de dezvol
tare independentă, fără frontie
re Ideologice, care, de aseme
nea, caracterizează guvernul pe 
care 11 conduce domnul pre
ședinte al republicii, generalul 
locotenent Peron.

Traiectoria dumneavoastră, 
domnule președinte, merită din 
partea noastră cel mai cald și 
mai sincer dintre elogii. Vă 
simțim foarte aproape de noi, 
poate pentru că susținem poziții 
asemănătoare. Este, de aseme
nea, pentru că noi gîndim, cum 
o face și poporul și guvernul ro
mân, că frontierele ideologice 
constituie un capitol preistoric 
al relațiilor umane, un fapt 
străin intereselor comune ale ță
rilor noastre.

In consecință, nu este pentru 
noi o simplă expresie protoco
lară să reînnoim, cu această 
ocazie, enorma satisfacție pe 

I care o simțim noi, argentinienii, 
față de prezența unor atît de

J

distinse personalități din Repu
blica Socialistă România.

Perioada anterioară, cu achim- 
buri reciproce limitate între 
popoarele noastre, nu a reflec
tat decit o eroare regretabilă, 
un capitol pe care trebuie să-1 
uităm odată cu etapa de rela
ții constructive, pe care le tra
săm în aceste momente. Avem 
siguranța că acest lucru repre
zintă permanența, că politica 
de apropiere constituie singurul 
fapt solid și profund intre po
poarele noastre. Acționăm cu 
asemenea siguranță, pentru că 
această hotărire emană din par
tea noastră, de la un guvern 
care își bazează întreaga pu
tere pe sprijinul poporului.

Vedem în acest comerț — 
care nu se extinde la o zonă 
sau regiune limitată din punct 
de vedere politic, ci la un com
plex de posibilități pe care le 
deschide astăzi lumea — un 
instrument esențial al indepen
denței noastre economice și al 
unei dezvoltări naționale echi
librate. Prin aceasta, creăm o 
strategie diferită, noi interese, 
care vor permite să schimbăm 
în mod radical structura țării 
noastre.

întreprinderile noastre. de 
stat și particulare au găsit un 
orizont diferit, în care pot să 
se desfășoare în mod intens și 
fără nici un fel de restricții. 
Simpla posibilitate de a intra 
în această lume ne-a obligat, 
fără îndoială, să ne perfecțio
năm, pentru ca modul și felul 
de a acționa să fie tot atît de 
largi ca și piețele pe care 

’ le-am deschis.
Cu acordurile pe care le rea

lizăm în domeniul mineritului, 
al Industriei agrozootehnice, 
problemelor financiare și coo
perării tehnico-economice, ță
rile noastre și-au precizat inte
resele, dar nicidecum nu le-au 
limitat. Au dat doar un contur 
de beneficiu reciproc pentru 
dezvoltarea schimburilor.

Aceasta explică interesul pen
tru diversificarea și extinderea 
comerțului exterior al țării 
noastre. Accesul schimburilor 
cu zona socialistă reflectă unul 
din drumurile pe care le-am 
ales pentru a Impulsiona dez
voltarea economiei naționale, pe 
baza unui criteriu Independent.

Schimburile reciproce cu 
România se Încadrează fără re
zerve Intr-o curată și frățească 
relație de înțelegere șl respect 
reciproc. Sînt bazate, de ase
menea, pe un cadru clar de 
conveniențe reciproce, cere va 
permite să se creeze curente 
largi de comerț între ambele 
țări. Aceste baze pentru dialog 
cuprind în ele însele o promi
siune, vor permite ca două po
poare să facă schimb de expe
riență, de cunoștințe, precum 
și de eforturile lor productive 
și tehnologice.

Nici o relație embrionari nu 
poate conta pe auspicii mai po
zitive ca acestea.

Nu există mod mai clar pen
tru a scurta distanțele care ne 
separau de realitate, nici de a- 
ceste ocazii concrete de comerț 
bilateral, care trebuie să Înde
plinească o funcție atit de ho- 
tărită în dezvoltarea noastră 
economică.

Sperăm că frecvența și am
ploarea acestor acorduri vor fi 
din ce in ce mai mari. Sintem 
convinși că între România și 
Argentina există doar puncte 
de contact și că cel mai hotă- 
rîtor lucru este dorința eomună

de a reafirma prin această stra
tegie vocația de dezvoltare 
independentă pe care ambele 
națiuni au proclamat-o, conform 
propriilor lor principii de viață.

De aceea, ne reînnoim con
vingerea că relațiile comerciale 
sînt doar o anexă, o cale con
cretă de apropiere care consti
tuie un preludiu la sincera și 
profunda prietenie pe care o 
consolidăm în această etapă a 
relațiilor între ambele țări. De 
asemenea, proclamăm ferma 
credință că viitorii pași în a- 
ceastă direcție vor da cea mal 
completă mărturie despre tăria 
cauzelor care unesc popoarele 
noastre

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
eăspunzînd apoi uro- întrebări

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule ministru al econo
miei. Jose Gelbard,

Domnilor miniștri,
Doamnelor și domnilor con

ducători și reprezentanți ai e- 
conomiei argentiniene,

Aș dori să exprim satisfacția 
mea și a colaboratorilor mei 
pentru că avem prilejul de a 
ne intilni cu conducătorii eco
nomiei argentiniene pentru a 
face un schimb de păreri cu 
privire la căile dezvoltării cola
borării economice, ichnico-știin- 
țifice dintre țările noastre.

Așa cum aț: menționat și 
dumneavoastră, domnule mi
nistru, intre România și Argen
tina s-au dezvoltat rela
ții de colaborare largi, iar cu 
prilejul vizitei pe care o facem 
acum în Argentina, la invitația 
președintelui Peron, dorim să 
punem bazele unei colaborări 
multilaterale în diverse domenii 
de activitate. După cum cunoaș
teți, România este o țară socia
listă, a obținut rezultate bune 
în dezvoltarea economiei în ul
timele decenii și, mai cu seamă. 
In ultimii 10 ani. Spre exem
plu, în anul care a trecut indus
tria românească s-a dezvoltat 
într-un ritm de 14,7 la sută. 
Gama produselor românești in
dustriale este foarte variată, nu 
aș dori să mă refer la aceasta 
acum. Ceea ce aș dori să men
ționez — și cred că trebuie 
menționat tocmai pentru o co
laborare bună între țările noas
tre — este aceea că am așezat 
la baza dezvoltării industriei, ți, 
in general, a economici, cele 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii. Sigur, am avut o eco
nomie Înapoiată, deci a trebuit 
aproape să construim totul de 
la Început. Intr-un anumit sens 
este și un lucru bun că am pu
tut să construim, de la inceput, 
pe bazele celor mai noi cuceriri 
ale tehnicii, dar ar fi fost mult 
mai bine dacă am fi avut o in
dustrie dezvoltată mai înainte. 
Știu că in această situație este 
și Argentina. Și Argentina se 
dezvoltă, de asemenea, iptr-un 
ritm intens și se preocupă pen
tru o industrializare inaltă. 
Pornind de aici, cred că țările 
noastre pot să coopereze în 
producția industrială cu bune 
rezultate. Dealtfel, în cursul 
acestor zile, continuîndu-se con
vorbirile și tratativele care au 
avut loc în lunile anterioare la 
București, s-au realizat o serie 
de acorduri și înțelegeri pentru 

din partea gazdelor privind ac
tivitatea financiară din Româ
nia, repartizarea venitului na
țional și a mijloacelor bănești, 
a declarat :

Desigur, problemele finan
ciare în România izvorăsc din 
caracterul socialist al econo
miei, în cadrul bugetului cu- 
prinzîndu-se, de fapt, întreaga 
activitate economică, locul ei in 
sistemul financiar. De fapt, prin 
intermediul bugetului realizăm 
evidența și repartiția Întregului 
■zenit național, în direcția in
vestițiilor și dezvoltării societă
ții, în direcția consumului ge
neral al populației.

Din totalul venitului național, 
de mulți ani, alocăm pentru 
dezvoltare cam 30—33 la sută. 
Aceasta ne și permite să rea
lizăm o dezvoltare rapidă a 
economici. Restul reprezintă 

o cooperare largă în câteva do
menii de activitate. Sigur, este 
domeniul petrolier, care, acum, 
are o importanta internațională. 
România este o țară veche pro
ducătoare de petrol, are deci o 
experiență bună. Producem uti
lajele corespunzătoare. Din pă
cate, rezervele de petrol sint 
mai mici ; deocamdată, ceea ce 
cunoaștem, desigur. Avem spe
ranța ca, totuși, să mai găsim 
încă rezerve mari și în țara 
noastră. Deci, în acest domeniu 
putem să realizăm o colaborare 
cu bune rezultate.

In domeniul minier, de ase
menea, s-au realizat înțelegeri 
corespunzătoare ; și aici Româ
nia dispune de o experiență de 
aproape 200 de ani și putem să 
realizăm o cooperare bună.

In domeniul construcțiilor de 
mașini producem o gamă largă 
de agregate. Știu că și dumnea
voastră produceți. Dar nici 
România și nici Argentina nu pot 
produce totul: deci putem să re
alizăm o colaborare, o speciali
zare chiar, pentru a putea rea
liza producții și de înaltă tehni
citate, dar și cu eficiența eco
nomică cit mai mare, pentru 
că, pină la urmă, orice coope
rare și orice activitate econo
mică trebuie să se încheie cu 
rezultate bune. Putem realiza o 
colaborare bună în agricultură 
și s-a ajuns la anumite înțele
geri in această privință.

Sigur, și în siderurgie — chiar 
astăzi dimineață am vizitat o 
întreprindere a industriei dum
neavoastră siderurgice, unde 
am declarat că am impresii 
bune și am constatat că și în a- 
cest domeniu putem realiza o 
colaborare cu rezultate cores
punzătoare pentru țările noas
tre. In afară de producția de 
metal propriu-zisă, trebuie să 
se realizeze o gamă largă de 
utilaje de calitate superioară. 
Fără nici o îndoială, după cum 
știți și dumneavoastră, nimeni 
nu poate produce toată această 
gamă de utilaje care este ne
cesară in construcțiile de ma
șini. Deci, putem realiza și aici 
o cooperare cu rezultate bune.

Dar, toate acestea cer o cola
borare în domeniul științei și 
tehnicii, pentru a reuși să ri
dicăm continuu nivelul tehnic 
al produselor noastre. Știți și 
dumneavoastră foarte bine, ca 
și noi, că, pe piața internațio
nală, introducerea tehnicii noi 
se realizează într-un ritm des- 

fondul de consum. Toate aces
tea iși găsesc expresia In bu
get, în afară de o mică parte, 
care rămîne la dispoziția Între
prinderilor, dar care este cu
prinsă în evidența sistemului 
general financiar, pentru a asi
gura o bună repartizare a mij
loacelor financiare în sectoa
rele pe care vrem să le dez
voltăm, ținînd seama că în
treaga noastră economie sa 
realizează pe baza unui plan 
național unic.

Desigur, avem In vedere și 
doresc să evidențiez că acor
dăm o mare atenție eficienței 
economice sau. pe înțeles, rea
lizării de beneficii cit mai mari 
In activitatea economică, consi- 
derînd-o ca o problemă de bază 
pentru a putea să asigurăm și 
dezvoltarea și ridicarea nivelu
lui de trai al poporului.

în încheiere, ministrul Jos» 
, Gelbard, mulțumind tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru 
amabilitatea cu care a răspuns 
invitației de a se intilni cu ofi
cialitățile economice și cu re
prezentanți ai cercurilor d» 
afaceri, a spus :

Am dori să vă exprimăm din 
nou, în numele tuturor celor 
prezenți, al întregului sector al 
guvernului și reprezentanților 
lor, precum și al celor particu
lari, gratitudinea noastră pen
tru această gentilețe, pentru 
spiritul democratic, așa cum 
este cunoscut dealtfel, de care 
ați dat dovadă și tn acest dia
log.

tul de rapid, și pentru a-i putea 
face față, a ieși cu produse pe 
piața internațională, trebuie rea
lizată o cercetâre continuă și 
perfecționate continuu mașinile 
și produsele. Deci, pentru o coo
perare bună, trebuie să avem 
in vedere și o colaborare in 
domeniul cercetării științifice și 
tehnice, care sint factorii hotâ- 
rîtori pentru a obține bune re
zultate ; și, de asemenea, în do
meniul pregătirii cadrelor de 
specialitate, inclusiv a muncito
rilor calificați.

Iată, domnilor, care sint pro
blemele care pot fi avute în ve
dere. Și dacă ne propunem să 
punem bazele, așa cum am vor
bit cu președintele Peron și cu 
membrii guvernului, in convor
birile pe care le-am avut, unor 
relații care să constituie un e- 
xemplu de colaborare, atunci 
este absolut necesar ca să ne 
gindim Ia toate aceste probleme.

Noi dorim realmente să Înfăp
tuim împreună cu dumneavoas
tră e largă colaborare in folo
sul statelor noastre, eit și pen
tru a merge împreună cu pro
dusele în alte țări, să asigurăm 
astfel o dezvoltare mai rapidă 
economico-soeială a României și 
Argentinei, ridicarea nivelului 
de viață material și spiritual al 
națiunilor noastre, condiție ho- 
tăritoare ca popoarele noastre să 
poată participa activ, cu drep
turi egale, la întreaga viață in
ternațională, să-și poată spune 
cuvîntul tot mai ferm în soluțio
narea diferitelor probleme care 
preocupă astăzi omenirea și, in 
primul rind, in problemele dez
voltării țărilor rămase in urmă, 
realizării unor relații noi intre 
țările dezvoltate și țările in curs 
de dezvoltare, între țările In
dustrializate și țările dețină
toare de materii prime, relații 
care să Înlocuiască vechile ra
porturi inacceptabile cu altele 
noi, bazate pe egalitate, pe e-» 
chitate, care să permită o dez-1 
voltare mal rapidă a țărilor ră
mase în urmă. Și România, și 
Argentina, se numără, din pă
cate, deocamdată, printre cele 
în curs de dezvoltare. Sperăm 
că, cooperind, să reușim să li
chidăm mai iute aceste stări de 
lucruri, să ne aducem, de ase
menea, contribuția la realiza
rea unei lumi mai drepte și mai 
bune și pe plan național, cores
punzător condițiilor din fiecare 
țară și năzuințelor fiecărui po
por, dar și la o lume mai 
dreaptă și mai bună pe plan in
ternațional.

Trăim în această comunitate 
și trebuie să ne propunem să 
contribuim la crearea unei lumi 
in care fiecare națiune să se 
poată dezvolta liberă și inde
pendentă.

Iată, domnilor, in ce spirit vi
zităm țara dumneavoastră, in ce 
spirit dorim să identificăm îm
preună căile unei colaborări mai 
bune in toate domeniile de ac
tivitate.

SEMNAREA
UNUI CONTRACT 

ECONOMIC
în dimineața zilei de 8 mar

tie, a avut loc semnarea, într-un 
cadru festiv, a unui important 
contract de livrare de utilaj pe
trolier românesc către între
prinderea de stat argentiniană 
„Y.P.F.“. Partenerul român la 
această operațiune de comerț ex
terior este întreprinderea „In
dustrialexport“. Valoarea livră
rilor pentru perioada 1974—1978 
se ridică la circa 37 milioane 
dolari.

La semnare au participat Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, și Leopoldo 
Tetamante, secretar de stat pen
tru relații economice și comer
ciale externe din Ministerul E- 
cohomiei.

Acest contract reprezintă o 
primă acțiune perfectată tn ca
drul acordurilor de cooperare e- 
conomică și tehnică semnate în
tre guvernele Republicii So
cialiste România și Republicii 
Argentina, cu ocazia vizitei la 
nivel înalt în această tară, care 
a avut .loc în perioada 5—8 
martie 1974.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Argentina
0 VIBRANTĂ MANIFESTAREA PRIETENIEI TRAINICE, MILITANTE DINTRE CLASA MUNCITOARE 

DIN ROMÂNIA SI CLASA MCNCITOARE DIN ARGENTINA, DINTRE CELE DOUĂ ȚĂRI SI POPOARE

Printre muncitorii 
de la Societatea mixtă 
siderurgică argentiniană

Întîlnirea cu reprezentanții sindicatelor argentiniene

Programul zilei de joi a vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
cuprins o succesiune de secvențe 
de vibrantă manifestare a soli
darității dintre clasa munci
toare din Argentina și cea din 
România, cu prilejul prezenței 
președintelui Consiliului de Stat 
în mijlocul muncitorilor de la 
Societatea mixtă siderurgică 
argentiniană (Somisa), obiectiv 
dp cea mai mare însemnătate în 
viața economică a țării.

Aflat la o distanță de 230 km 
de Buenos Aires, pe malul flu
viului Parana, Complexul side
rurgic Somisa, puternică citadelă 
a muncitorimii argentiniene, 
aduce o contribuție de prim or
din la diversificarea peisajului 
industrial și prin aceasta la im- 
pulsMnarea dezvoltării pe plan 
economic a țării, exprimînd 
grăitor străduințele acestui po
por pentru făurirea unei vieți 
mai bune, a unui viitor prosper, 
eforturi tot mai evidente, în spe
cial in perioada de la revenirea 
la cirma țării a generalului 
Peron.

Ambianța deosebită ce a ca
racterizat incă din primele clipe 
această vizită s-a făcut simțită 
încă de la aterizarea avionului 
special cu care a călătorit pre
ședintele Nicolae Ceaușescu im- 
preună cu tovarășa Elena 
Ceâușescu. Oaspeții români, care 
sînt însoțiți de tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., precum și de Vasile 
Pungan și de Nicolae Doicaru, 
consilieri ai președintelui Con
siliului de Stat, sint intimpinați 
pe platoul de aterizare — aflat 
in apropierea orașului San 
Nicolas — de ministrul muncii, 
Ricardo Otero, de ministrul 
apărării, Angel Robledo, de pri
marul orașului San Nicolas, 
Eduardo Kobler, și alți repre
zentanți ai autorităților 'locale, 
de directorul general al uzinelor 
Somisa, ing. J. C. Oller, care ii 
salută cu căldură, urîndu-le bun 
venit.

Două tinere fete oferă oaspe
ților buchete de trandafiri, le
gate cu panglici tricolore.

Șeful statului român trece în 
revistă compania de onoare, 
după care ii sînt prezentate ofi
cialitățile orașului.

în semn de deosebită stimă și 
considerație și pentru a marca 
în mod special acest eveniment 
important pentru toți locuitorii 
din San Nicolas, primarul roagă 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să primească cheia orașului.

La solicitarea reprezentanților 
postului de radio local care a 
transmis integral ceremonia sosi
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
face o scurtă declarație : „Do
resc să urez locuitorilor din San 
Nicolas succese în dezvoltarea 
lor economico-sociaiă, bunăstare 
și fericire“ — spune șeful statu
lui român. .

în continuare, coloana oficială 
se îndreaptă spre orașul Ra- 
mollo, în al cărui perimetru ad
ministrativ se află Uzinele 
SonuA. Pe podul de pe rîul cu 
acelap hume, care constituie li
nia dte delimitare între teritoriul 
acestui oraș și cel al orașului 
San Nicolas are loc o ceremonie 
simbolică, în cursul căreia to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, cele
lalte persoane oficiale române 
sint proclamați oaspeți de onoare 
ai orașului Ramollo.

Ceremonia este cu atît mai im
presionantă cu cit ne aflăm nu 
într-un decor citadin, ci în plină 
natură, în mijlocul unei cimpii 
mănoase, de un verde crud și 
sub bătaia razelor unui soare 
generos de vară. în acest cadru 
natural ești și mai plăcut im
presionat să vezi steagul româ
nesc, fluturind în vînt, alături de 
cel argentinian, de ambele ca
pete ale podului.

Domnește o atmosferă plină 
de însuflețire. în aplauzele celor 
prezenți se dă citire expunerii 
de motive pentru proclamarea 
inalților vizitatori ca oaspeți de 
onoare, subliniindu-se poziția 
consecventă a României, a șefu
lui statului român, în favoarea 
dezvoltării relațiilor cu toate 
statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială sau ideologie și pe 
baza avantajului reciproc, expri- 
mîndu-se, totodată, dorința ca 
vizita în această parte a Argen
tinei să constituie „un traseu al 
păcii și prieteniei între cele 
două țări“.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
exprimă mulțumiri pentru 
această cinstire.

Coloana de mașini își conti
nuă drumul spre uzinele side
rurgice, a căror siluetă se pro
filează în depărtare. Panglica 
șoselei asfaltate străbate zona 
portuară a complexului siderur
gic, care se întinde pe o distanță 
de peste un kilometru, dealungul 
fluviului Parana. Aici acostează 
vasele ce transportă minereul de 
fier, această arteră fluvială

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU
în cursul zilei de joi, tovară

șul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, a avut 
întîlniri de lucru cu ministrul 
economiei, Jose Gelbard, preșe
dintele Băncii Centrale, dr. Al
fredo Gomez Morales, secreta
rul de stat la comerțul exte
rior, ambasadorul Tettamanbi, și 

fiind, totodată, o cale lesni
cioasă de transport pentru pro
dusele uzinei : oțel laminat în 
formă de bare, profile structu
rale, șine de cale ferată, tab'lă 
laminată la cald și la rece, pro
duse de bază pentru dezvoltarea 
industrială a țării.

Primul popas se face la oțe- 
lărie, capacitatea celor două 
furnale, din care ultimul a in
trat în funcțiune în octombrie 
trecut, fiind in prezent de 2,5 mi
lioane tone, iar pentru viitor 
preconizindu-se să atingă ni
velul de patru milioane de tone.

Primind aceste explicații, to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de diferite caracte
ristici ale procesului de produc
ție, în legătură cu care angajează 
un dialog viu cu specialiștii 
uzinei.

Se vizitează apoi trei hale ale 
complexului siderurgic : secția 
de laminare a tablei la cald, cea 
de laminare a tablei la rece și 
secția de turnare continuă a 
oțelului. In fiecare din halele 
respective s-au strins un mare 
număr de muncitori, care fac 
solului poporului român o pri
mire de neuitat. Cuvintele pot 
cu greu descrie entuziasmul și 
căldura acestei primiri spontane, 
expresie grăitoare a căldurii ini
mii muncitorești. Din toate păr
țile se întind miini ale priete
niei, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le strînge cu putere. 
Asistăm din nou la scene care 
au devenit familiare ori de cîte 
ori secretarul general al partidu
lui vizitează un centru munci
toresc dintr-o țară sau alta a 
lumii. Oamenii muncii de pre
tutindeni vorbesc același limbaj, 
limbajul solidarității, al priete
niei, al preocupărilor comune, 
și acest lucru se dovedește și de 
această dată. De la înălțimea 
podurilor rulante și ale platfor
melor de lucru ale uriașelor 
agregate, muncitorii aplaudă 
furtunos în momentul trecerii 
conducătorului român. Pe para
petul unei pasarele vedem arbo
rat un steag românesc, iar de o 
parte și de alta pe toată lungi
mea acestuia un adevărat 
ciorchine viu de muncitori. Sînt 
momente profund emoționante, 
ai impresia că aici nu se forjea
ză doar metalul, ci însăși priete
nia trainică, militantă dintre 
clasa muncitoare din România și 
clasa muncitoare din Argentina, 
dintre cele două popoare ale 
noastre. Siderurgiștii înconjoară 
din toate părțile pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Secretarul ge
neral al partidului le adresează 
un călduros salut din partea 
muncitorilor români, le urează 
multă sănătate și fericire. 
„Muchas gracias“ — vă mulțu
mim mult — răspund muncitorii. 
„Vă rugăm să transmiteți salu
tul nostru frățesc muncitorilor 
din România“. La rugămintea 
siderurgiștilor, oaspeții români 
se fotografiază împreună cu ei.

Carnetul reporterului surprin
de o altă scenă emoționantă. De 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
apropie un muncitor mai in 
virstă, care i se adresează în 
românește. Este muncitorul Mi- 
tru Sfetcu, care a venit în Ar
gentina incă din copilărie, în 
1928. Ei, cum merge — il în
treabă președintele Consiliului 
de Stat. „Bine“. Răspunde cu 
glasul înecat de emoție bătrinul 
muncitor. „Eu îți doresc multă 
sănătate și succes în toate" ii 
urează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Siderurgistul Mitru 
Sfetcu îi cere permisiunea să-1 
îmbrățișeze. Ochii ii sint înecați 
în lacrimi, lacrimi de bucurie 
pentru această întîlnire, pe me
leaguri atît de îndepărtate cu 
conducătorul patriei de origine. 
Sînt momente care vor rămine 
gravată în memorie ca exemple 
ale dragostei de țară, de poporul 
în rîndurile căruia te-ai născut, 
dragoste pe care nici distanțele, 
nici timpul nu o pot șterge.

Cu reprezentanții puternicului 
detașament muncitoresc de la 
Somisa, ca și cu reprezentanți 
ai diferitelor sindicate argenti
niene, președintele Consiliului 
de Stat se reintîlnește în sala de 
festivități a uzinei — frumos îm
podobită cu drapelele României 
și Argentinei — în cadrul unui 
amplu și fructuos dialog de lu
cru. Are loc un viu schimb de 
opinii în probleme de interes 
comun, la care participă și mi
nistrul muncii, ideile care se 
desprind din cuprinsul acestui 
dialog demonstrînd incă o dată 
utilitatea contactelor directe ca 
mijloc de apropiere și înțelegere, 
de mai buna cunoaștere recipro
că, posibilitatea desprinderii u- 
nor puncte de convergență, din
colo de existența anumitor 
deosebiri de vederi, convergență 
cu atît mai firească cu cit parti- 
cipanții la dialog sînt exponenți 
ai clasei muncitoare.

secretarul de stat la energie, 
ing. Hermino Sbarra, cu alte 
personalități ale vieții econo
mice argentiniene.

întrevederile au avut ca obiect 
pregătirea acordurilor corespun
zătoare de colaborare și coope
rare, în diferite domenii, între 
Republica Socialistă România și 
Republica Argentina.

și muncitorii
întîlnirea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu cu muncitorii de la 
complexul siderurgic Somisa a 
avut ca punct culminant un 
larg schimb de păreri cu repre
zentanți ai Confederației Gene
rale a Muncii, care grupează 
majoritatea sindicatelor din Ar
gentina, precum și cu un mare 
număr de siderurgiști de la So
misa, care umpleau pînă la re
fuz sala de festivități a uzine
lor, împodobită cu steagurile ce
lor două țări, cu portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușescu șl 
Juan Domingo Peron.

Dialogul care a avut loc cu 
acest prilej a evidențiat simili
tudinea sau convergența punc
telor de vedere în probleme le
gate de aspecte fundamentale

Dragi tovarăși și prieteni, 
Domnilor miniștri, '
Aș dori să exprim încă o dată 

satisfacția noastră că ne aflăm 
în Argentina și că astăzi, îm
preună cu domnii miniștri și cu 
tovarășii conducători ai sindica
telor din Argentina, ne găsim în 
acest complex siderurgic, în 
mijlocul muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor, că putem să 
discutăm tOvărășește problemele 
privind dezvoltarea economico- 
sociaiă a țărilor noastre, ale în
tăririi solidarității dintre clasa 
muncitoare din România și din 
Argentina.

Tovarăși,
România este un stat unde de 

30 de ani clasa muncitoare, în 
alianță cu țărănimea, cu inte
lectualitatea, într-o strînsă cola
borare, a devenit stăpină in 
țară și construiește o orînduire 
nouă — orînduirea socialistă. 
Trebuie să vă spun că înfăptui
rea socialismului în România a 
dus la lichidarea cu desăvîrșire 
a vechilor orînduiri sociale. In
dustria este în întregime în 
miinile clasei muncitoare, agri
cultura se găsește în miinile ță
rănimii, prin cooperative. Orîn
duirea socialistă pe care am 
construit-o noi în România a 
cerut eforturi susținute. Cei ce 
am acționat în condițiile grele 
cu gindul la eliberarea patriei 
noastre, a clasei noastre munci
toare, am acționat — după ce 
poporul a devenit stăpîn în țară
— pentru a înfăptui năzuințele 
de dreptate socială, de bunăsta
re și fericire pentru toți oame
nii muncii.

Desigur, este greu în cîteva 
cuvinte să redai tot ceea ce s-a 
înfăptuit în construirea unei o- 
rinduiri sociale noi. Sper insă că 
mulți dintre dumneavoastră veți 
vizita România, vă veți putea 
întilni cu muncitori români, cu 
conducători sindicali, cu condu
cători de partid și veți putea 
cunoaște nemijlocit cum lucrea
ză, cum trăiesc și ce gîndesc 
poporul român și clasa munci
toare din România. Trebuie to
tuși să vă spun că in construc
ția societății socialiste am reali
zat o dezvoltare în ritm înalt 
a industriei, care a crescut în 
acești ani de 28 de ori. Produ
ceam — ca să vorbesc de oțel
— 280 mii tone. Anul acesta vom 
produce aproape 9 milioane 
tone. Agricultura noastră care 
se găsește, după cum am spus, 
în mina țărănimii, a obținut, de 
asemenea, succese mari în creș
terea producției vegetale și ani

ale dezvoltării social-economice 
contemporane, în care clasa 
muncitoare se afirmă ca forță 
fundamentală, unitatea tuturor 
detașamentelor ei impunîndu-se 
în mod nemijlocit oa o condiție 
esențială a progresului.

în acest spirit s-a desfășurat 
ampla discuție de la Somisa, 
care a demonsțrat că ori de cîte 
ori reprezentanții clasei munci
toare se întîlnesc este posibil ca 
ei să ajungă la concluzii comu
ne, chiar dacă există unele deo
sebiri de păreri asupra căilor 
sau metodelor de urmat în ve
derea transformării societății.

Luînd cuvintul la începutul 
întîlnirii, ministrul muncii, Ri
cardo Otero, a exprimat satis
facția pentru posibilitatea oferi- 

Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
male, asigură pe deplin necesi
tățile întregului nostru popor și 
chiar ceva disponibilități. Desi
gur, suprafața României este 
ceva mai mică decît a Argenti
nei, dar cu toate acestea am 
acordat o mare atenție mecani
zării, chimizării, folosirii cuce
ririlor științei în agricultură, 
pentru a obține recolte tot mai 
mari.

Dar numai creșterea produc
ției de oțel sau a altor produse 
industriale nu spune nimic. Ve
nitul național a crescut de peste 
zece ori. Numai in ultimii zece 
ani salariile și veniturile gene
rale ale oamenilor muncii au 
crescut de cîteva ori. De altfel, 
tot ceea ce facem în România, 
însăși esența societății noastre 
socialiste, este destinat asigu
rării bunăstării și fericirii o- 
mului, creării condițiilor ca oa
menii să se simtă pe deplin stă- 
pîni pe destinele lor, să parti
cipe activ la întreaga conducere 
a societății, să-și poată pune 
din plin în valoare toate aptitu
dinile lor în orice domeniu de 
activitate. Practic, nu există 
sector de activitate unde să nu 
se simtă din plin prezența cla
sei muncitoare, clasa conducă
toare a societății în România.

Sindicatele noastre cuprind 
pe toți oamenii muncii. Avem 
aproape 6 milioane de membri 
de sindicat. Practic, toți oame
nii muncii — cind spun oamenii 
muncii cuprind muncitori, 
ingineri, tehnicieni și alți inte
lectuali — din toate sectoarele 
de activitate, sînt organizați în 
sindicate. Uniunea Generală a 
Sindicatelor unește toate orga
nizațiile sindicale și asigură 
conducerea unitară pe întreaga 
țară a activității sindicale.

în întreprinderi, care sînt 
proprietatea colectivă a munci
torilor — proprietari și totodată 
producători — activitatea este 
condusă de comitete și consi
lii ale oamenilor muncii. în 
aceste consilii participă, desi
gur, cadrele de conducere din 
întreprindere, președintele sin
dicatului, secretarul de partid, 
secretarul organizației de tine
ret — iar 30 la sută din mem
brii acestui consiliu sînt munci
tori aleși direct de tovarășii lor 
din întreprinderea respectivă. A- 
ceste organe de conducere colec
tivă hotărăsc — desigur, în baza 
planului general de dezvoltare a 
țării — asupra activității între
prinderii. Toate aceste consilii 
muncitorești trebuie să prezinte, 
de două ori pe an, dări de sea

combinatului siderurgic Somisa
tă reprezentanților sindicatelor 
de a se întîlni și discuta cu șe
ful statului român. „De altfel, 
tovarășe, președinte, a spus el, 
vă aflați printre tovarăși și 
acest lucru este de natură să 
facă cu atît mai fecundă aceas
tă discuție“.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
conducerii întreprinderii Somisa, 
tuturor oamenilor muncii — 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
— un salut călduros din partea 
sa, a clasei muncitoare din 
România.

„Ne aflăm — arăta președin
tele Consiliului de Stat — în- 
tr-o vizită de prietenie la Invi
tația președintelui Peron și ni 
s-a acordat posibilitatea să vi

mă în fața adunării generale a 
tuturor oamenilor muncii din 
întreprindere.

Sindicatele și muncitorii par
ticipă în organele de conducere 
județene, mă refer la condu
cerea consiliilor populare 
județene, orășenești șl comu
nale. Reprezentanții muncitori
lor ocupă un loc foarte impor
tant în Marea Adunare Națio
nală, organul suprem al puterii 
de stat în România. De altfel, se 
poate spune că cea mai mare 
parte dintre deputății Marii A- 
dunări Naționale sînt din rindu- 
rile clasei muncitoare. Unii 
dintre ei îndeplinesc acum di
ferite funcții de conducere, dar 
aceste responsabilități le-au 
fost încredințate de clasa mun
citoare, de popor, tocmai ca re
zultat al faptului că au știut să 
lupte pentru înfăptuirea idealu
rilor de dreptate ale clasei mun
citoare, ale tuturor oamenilor 
muncii, ale întregului nostru 
popor.

Reprezentanții sindicatelor 
fac parte din consiliile de con
ducere ale ministerelor, unde 
reprezintă ramurile respective 
de activitate și participă la lua
rea deciziilor privind activitatea 
în sectorul respectiv ; președin
tele Consiliului Central este 
membru al guvernului, în cali
tate de președinte al sindica
telor.

Iată, foarte sintetic, cum arată 
democrația socialistă in Româ
nia.

Cîțiva tovarăși au întrebat 
dacă muncitorii români se pot 
întilni cu conducătorii lor. îmi 
pare rău că n-am adus un film 
pentru ca dumneavoastră să 
puteți vedea cum ne întilnim 
noi eu muncitorii în România și 
cum dezbatem cu masele largi 
populare toate problemele care 
privesc dezvoltarea țării. Prac
tic, nu există nici o problemă ce 
privește dezvoltarea țării, care 
să nu fie pusă în dezbaterea 
întregului popor, in întreprin
deri, în instituții, în sate și, de
sigur, in adunări publice, cu 
zeci și sute de mii de oameni. 
Cind o delegație a dumnea
voastră va veni în țara noastră 
veți cunoaște direct aceste rea
lități, la fața locului. Sau, dacă 
tovarășul ministru și conducă
torii sindicatului sînt de acord, 
le putem trimite un film pentru 
a vedea și a vă prezenta și 
dumneavoastră cum se mani
festă clasa muncitoare din Ro
mânia și întregul popor, de 
altfel. 

zităm această mare uzină side
rurgică a dumneavoastră. Avem 
impresii plăcute despre ceea ce 
am văzut și, desigur, ne-ar face 
mare plăcere dacă am cunoaște 
ceva din activitatea organizației 
dumneavoastră sindicale, in 
speranța de a putea stabili o 
colaborare între această organi
zație și muncitorii siderurgiști 
din România“.

Apoi, Lorenzo Miguel, secre
tarul general al Sindicatului 
muncitorilor din metalurgie, 
membru în Consiliul Superior 
Peronist, Râul Ravitti, secretar 
general adjunct al Confederației 
Generale a Muncii, Nestor Car- 
rasco, membru al conducerii 
Confederației Generale a Mun
cii, secretar general al Sindica

Recent, cu trei zile înainte de 
a pleca spre Argentina, am avut 
o conferință cu 8 000 de cadre 
conducătoare din agricultură, 
unde am dezbătut împreună 
problemele dezvoltării viitoare a 
agriculturii. Cu un an în urmă, 
am avut o asemenea conferință 
cu cadrele de conducere din in
dustrie, în care reprezentanții 
muncitorilor au luat parte ac
tivă.
în felul acesta lucrăm noi pen

tru identificarea căilor de dez
voltare a țării, de înfăptuire a 
societății socialiste, împreună 
cu întregul popor. Noi am por
nit întotdeauna de la faptul că 
numai în măsura în care clasa 
muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, celelalte categorii so
ciale vor participa nemijlocit la 
elaborarea politicii generale, e- 
xistă garanția că drumul pe 
care îl trasăm va corespunde 
năzuințelor întregului popor și 
că, într-adevăr, vom înfăptui o 
societate care să corespundă pe 
deplin voinței și gîndurilor în
tregii națiuni, să satisfacă pe 
deplin necesitățile sale materi
ale și spirituale.

Deci, democrația noastră so
cialistă este o democrație a 
participării directe a poporului 
la făurirea în mod conștient, de 
către el însuși, a destinului său. 
Dar e greu, cum am spus, să 
redau aceasta în cuvinte. Vă 
invit, deci, în România. 
Cred că și domnul ministru al 
apărării și tovarășul ministru al 
muncii — și, ca să nu se supere 
și ministrul apărării, am să-i 
spun tovarăș — vor fi de acord 
ca dumneavoastră să alegeți o 
delegație din rindul muncitori
lor de aici, și poate și din altă 
parte, care să vină să viziteze 
România pentru a se convinge 
deielul cum a reușit clasa mun
citoare să realizeze ceea ce a 
obținut pînă acum și cum spri
jină în întregime politica in
ternă și externă a partidului 
nostru. Iată calea cea mai si
gură pentru a vă convinge di
rect de acestea.

Sigur, să nu rămîneți cu im
presia că totul s-a desfășurat de 
la sine, că am mers pe un drum 
asfaltat. Am pornit de la un ni
vel de dezvoltare economică 
destul de scăzut. A trebuit să 
facem mari eforturi, a trebuit 
să învingem multe greutăți, 
încă de la început, în anii ile
galității — și partidul nostru a 
acționat în ilegalitate 20 de ani
— a trebuit să depunem eforturi 
pentru unirea organizațiilor 
muncitorești, a partidelor demo
cratice, a forțelor patriotice și 
naționale pentru a putea răs
turna dictatura fascistă și pen
tru a trece la înfăptuirea aces
tei orînduiri noi. Odată deve- 
niți stăpîni în țară, am depus 
eforturi mari pentru a întări 
continuu unitatea clasei munci
toare. Existau mai multe partide 
muncitorești și a trebuit să ac
ționăm pentru crearea unui par
tid muncitoresc unic, care as
tăzi este Partidul Comunist Ro
mân. Am organizat clasa mun
citoare în sindicate unice. îna
inte existau trei sau patru or
ganizații sindicale, însă am por
nit întotdeauna de la faptul că 
clasa muncitoare trebuie să fie 
unită, pentru că numai unitatea 
politică, organizatorică a cla
sei muncitoare poate asigura 
dezvoltarea cu succes a operei 
de făurire a unei vieți noi.

Am acționat pentru a întări 
colaborarea cu țărănimea. La 
noi, acum 30 de ani, ea repre
zenta cam 75 la sută din popu
lație șl fără a uni țărănimea cu 
clasa muncitoare, a întări cola
borarea cu țărănimea, nu pu
team construi socialismul.

Am Înțeles că o societate a- 
vansată, așa cum este societatea 
socialistă pe care noi o con
struim în România, trebuie 
făurită pe baza celor mal 
noi cuceriri ale științei și tehnicii. 
Numai punînd la temelia dez
voltării societății cuceririle ști
inței — atît naționale cit șl u- 
nivereale — se poate asigura o 
dezvoltare rapidă a țării. De a- 
ceea ne-am preocupat mult să 
întărim colaborarea cu intelec
tualitatea. Și trebuie să vă spun 
că am reușit să realizăm o strîn
să colaborare cu Întreaga inte
lectualitate, care a acționat 
ferm în înfăptuirea politicii 
partidului nostru.

A trebuit, de asemenea, să ne 
ocupăm să dezvoltăm larg în- 
vățămîntul, să formăm cadrele 
necesare pentru toate ramurile 
de activitate.

Nu am uitat nici un moment
— nici în trecut, cind am orga
nizat lupta pentru eliberare — 
că trebuie ca armata să se inte
greze activ în viața poporului, 
ea fiind o parte a națiunii, par

tului lucrătorilor din industria 
cărnii, Valdo Bruvelli, secretar 
general al Sindicatului muncito
rilor siderurgiști din San Nico
las, njulțumesc tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru pre
zența sa printre reprezentanții 
muncitorimii argentiniene, roagă 
să se transmită muncitorilor ro
mâni salutul frățesc al oameni
lor muncii din această parte a 
lumii. Ei dau o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute în constru
irea vieții noi în România, acti
vității desfășurate de conducă
torul partidului și statului nos
tru în împlinirea acestui țel. în 
aoest context, vorbitorii pun o 
serie de întrebări în ce privește 
realitățile din țara noastră, 
schimbările petrecute în ulti

tea înarmată, să spun așa, a na
țiunii, cu misiunea de a apăra 
integritatea teritorială, suvera
nitatea țării, de a asigura mun
ca pașnică, de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei. De a- 
ceea am conlucrat, m trecut, 
foarte mult cu armata ; astăzi, 
armata este, în întregime, o 
parte a societății noastre. De 
altfel, aproape totalitatea o- 
fițerilor sînt membri ai parti
dului și, desigur, soldați! 
sînt toți muncitori, țărani, inte
lectuali. Dar trebuie să vă spun 
că partidul nostru a acționat 
pentru o largă colaborare cu ar
mata. încă în condițiile ilegali
tății a fost posibil ca armata să 
participe, practic in întregimea 
ei, la răsturnarea dictaturii fas
ciste și să sprijine în mod activ 
toate transformările care au a- 
vut loc în România.

Deci, am realizat toate acestea 
într-o ștrinsă unitate cu toate 
forțele sociale din țară —- r" 
bați, femei, bătrini, tineri. Tre
buie să spun că tineretul a ju
cat un rol foarte activ în în
treaga noastră activitate.

Iată, tovarăși, cum a acționat 
și cum acționează și astăzi Par
tidul Comunist Român m unirea 
eforturilor întregului popor In
tr-o direcție «n^ă. Toate a- 
cestea au creat condiții sa obți- 
nem mari succese în dezvoltarea 
economico-sociaiă a țării.

Ducem o politică de largă co
laborare internațională. Punem 
un accent deosebit pe relațiile 
cu statele care construiesc socia- 
lismul, cu țările care se dezvol ă 
acum și luptă pentru o dezvol
tare independentă economico-so- 
cială. în acest cadru se înscriu 
și relațiile dintre Romanța și 
Argentina, ca două țări prietene 
care își propun să dezvolte co 
laborarea dintre ele in toat- 
domeniile, în interesul P°P°ar£ 
lor lor și, totodată, ca o centri 
butie la lupta generala impo 
triva politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste.

Ne pronunțăm în mod Iert11 
pentru dreptul fiecărui popor de 
a fi pe deplin stăpîn pe bogățiile naționale, de a-și putea 
organiza viața corespunzător 
voinței sale, fără nici un ames
tec din afară.

în ce privește impresiile noas
tre despre poporul prieten ar
gentinian - desigur ne găș m 
de puține zile aici, am vizitat 
puține locuri — dar trebuie să 
vă spun că avem cele mai plă
cute impresii despre primirea 
ospitalieră de care ne-am bucu
rat în Argentina, din momentul 
sosirii noastre, din partea pre
ședintelui Peron, a miniștrilor, 
a oamenilor muncii. în intilni- 
rile care le-am avut am putut 
constata sentimentele și mani
festările de prietenie ale popu
lației, pe unde am trecut. De a- 
ceea, avem impresia că poporul 
argentinian privește această vi
zită cu simpatie și cu dorința 
— ca și poporul român — de a 
dezvolta relațiile de colaborare 
în toate domeniile de activitate.

Am avut largi convorbiri cu 
președintele dumneavoastră, ge
neralul Peron. Dealtfel, ne-am 
întîlnit acum un an în România, 
am avut acolo convorbiri largi 
și am stabilit încă atunci , căile 
de dezvoltare a colaborării în
tre țările noastre.

Deci, pot spune că actualele 
convorbiri sint o continuare a 
acelor discuții și acum, în mod 
deosebit, concretizăm căile de 
colaborare în diferite domenii 
de activitate.

Am impresii deosebit de bune 
despre uzina pe care am vizi- 
tat-o, despre muncitorii, ingi
nerii, tehnicienii cu care m-am 
întîlnit.

Am impresii bune despre ceea 
ce am văzut ieri în domeniul a- 
griculturii, precum și despre in- 
tîlnirea cu oamenii de la Univer
sitate. Sigur, nu vorbesc de întîl- 
nirile oficiale pe care le-am a- 
vut cu membrii guvernului 
dumneavoastră, cu participarea 
și a comandanților militari. Ele 
se Înscriu în programul general 
de identificare a căilor de dez
voltare a colaborării dintre ță
rile noastre.

Deci, impresiile generale sint 
foarte bune.

Știm că poporul argentinian, 
ca și alte popoare din America 
Latină, și de pe alte conti
nente, își propune să soluționeze 
probleme foarte complexe. Sigur 
că acestea cer eforturi serioase.

Nu doresc în nici un fel șă 
interpretați că mă amestec în 
treburile dumneavoastră in
terne, dar fără îndoială că 
programul generalului Peron 
presupune o largă colaborare, 

mele decenii. Totodată, sînt ex
puse un șir de aspecte ale acti
vității sindicale din Argentina, 
ale activității social-politice în 
general, care cunoaște un pu
ternic reviriment ca urmare a 
victoriei in alegeri a Frontului 
Justițialist și revenirii la cirma 
țării a generalului Peron.

Tuturor le răspunde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care rostește 
o amplă cuvintare, urmărită eu 
deosebit interes și subliniată cu 
Îndelungi și puternice aplauze.

întîlnirea ia sfîrșit într-o at
mosferă de entuziasm. Toți cei 
de față ovaționează pe șeful 
statului român, exprimîndu-și 
pe această cale satisfacția față 
de discuția de la sediul Somisa, 
care s-a dovedit atît de rodnică.

în primul rînd a clasei munci
toare, aș putea spune, realiza
rea și întărirea unității clasei 
muncitoare. Aceasta este și ex
periența României și a multor 
țări din Europa și din America 
Latină, din Asia și din Africa, 
într-adevăr, clasa muncitoare are 
un rol tot mai important în socie
tate, dar pentru a-1 îndeplini 
trebuie să fie unită. Chiar dacă 
există diferite concepții politice 
în sindicate, trebuie realizată o 
unitate deplină a clasei munci
toare, așa cum trebuie realizată 
o largă colaborare. Știu că în 
țara dumneavoastră s-a și reali
zat o asemenea colaborare între 
Partidul Justițialist și alte par
tide politice în înfăptuirea a- 
cestui program de dezvoltare 
nouă în Argentina. Din expe
riența noastră și a altor țări s-a 
dovedit că această colaborare lar
gă între diferite forțe politice este 
o necesitate imperioasă. Tot așa, 
după părerea noastră, este o 
necesitate imperioasă participa
rea 'activă a femeilor, a tinere
tului la întreaga activitate, așa 
cum este o necesitate ca arma
ta să sprijine activ toate trans
formările sociale.

Gîndiți-vă ce s-a lntîmplat în 
Chile ; tocmai datorită faptului 
că nu s-a asigurat o strînsă uni
tate, cuceririle democratice au 
putut fi răsturnate. Sigur, a- 
ceasta pentru o scurtă perioadă, 
deoarece nu există astăzi în 
lume forță care să oprească 
mersul popoarelor pe calea unei 
orînduiri sociale noi. Asemenea 
forțe, pentru un timp, pot să 
împiedice, să întîrzie, pot să 
producă mari suferințe, dar 
pină la urmă popoarele vor 
găsi forțele necesare pentru a a- 
sigura mersul înainte spre o 
dezvoltare liberă. Aceasta este o 
necesitate obiectivă și orice ar 
face forțele care mai trag spre 
trecut, mai devreme sau mai 
tîrziu, ele vor fi înlăturate.

Dealtfel, dumneavoastră în
șivă aveți experiență în Argen
tina. Pînă la urmă, în alegerile 
din mai, acum un an, poporul 
s-a pronunțat în proporție de a- 
proape 80 la sută pentru o poli
tică nouă și, desigur, forțele po
litice, între care știu că Partidul 
Justițialist ocupă locul princi
pal, sînt chemate tocmai să în
făptuiască această voință a po
porului.

Apreciem programul genera
lului Peron, eforturile sale de a 
uni celelalte forțe sociale în 
sprijinirea unei astfel de dezvol
tări noi și nu putem decit să 
urăm poporului argentinian, cla
sei muncitoare argentiniene să 
obțină succese tot mai mari .in. 
înfăptuirea acestui program , și 
sîntem convinși că, acționind cu 
fermitate, în strînsă unitate și 
colaborare cu toate forțele care 
se pronunță pentru dezvoltarea 
economico-sociaiă independentă 
a Argentinei, vor reuși să obți
nă succesele corespunzătoare.

Iată, dragi tovarăși, impresiile 
mele, ale noastre despre Ar
gentina, despre procesul revolu
ționar care se desfășoară în mo
mentul de față în țara dumnea
voastră și nu numai în Argen
tina, dar în multe state din 
America Latină, ca și de pe alte 
continente. în fond, și această 
dezvoltare din țara dumnea
voastră se înscrie între efortu
rile generale pentru o lume mai 
dreaptă, mai bună. Noi apreciem 
că solidaritatea tuturor popoa
relor, începînd cu clasa munci
toare din fiecare țară, în în
făptuirea acestei noi politici, va 
asigura victoria în întreaga lume 
a politicii de pace și colaborare 
între toate națiunile. în colabo
rarea dintre clasa muncitoare 
din România și din Argenti
na, dintre popoarele noastre, 
dintre diferite sectoare de acti
vitate din țările noastre, să ne 
cunoaștem cit mai bine, să în
tărim solidaritatea pentru a asi
gura progresul fiecărei țări și a. 
contribui și pe plan internațio
nal la victoria unei politici noi.

Cu aceste gînduri am venit în 
Argentina. Acestea sînt, dealt
fel, impresiile și rezultatele pe 
care le-am obținut deja pînă a- 
cum și sîntem convinși că în
cheierea vizitei va deschide o 
pagină nouă în relațiile dintre 
popoarele român și argentinian.

Doresc să vă urez dumnea
voastră, muncitorilor din această, 
uzină, muncitorilor din Argen
tina, tuturor forțelor sociale și 
categoriilor sociale, întregului 
popor argentinian succese în în
făptuirea programului de dez
voltare economico-sociaiă inde
pendentă, multă prosperitate, 
multă fericire și sănătate ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).
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Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu în Argentina
Dejun oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

si a tovarășei Elena Ceausescu
> » J

în continuarea întîlnirii prie
tenești de la sediul Somisa, are 
loc un dejun, oferit tn saloanele 
hotelului „Colonial“, din San 
Nicolas, în onoarea președinte
lui. Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu. Dejunul, 
la care iau parte ministrul mun
cii, Ricardo Otero, ministrul a- 
părării, Angel Robledo, directo
rul general al Uzinelor Somisa, 
ing. J. C. Oller, precum și par- 
ticipanții la discuția de la Uzi
nele siderurgice constituie de 
fapt o prelungire a acestui dia
log. Intr-o ambianță cordială, 
se continuă schimbul de vederi.

în timpul dejunului, ia cuvîn- 
tul ministrul apărării, care, adre- 
sîndu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, spune :

„Am onoarea, domnule pre
ședinte. să vorbesc în numele 
unui mare popor, al unei na
țiuni cu o pondere semnifica
tivă in concertul mondial, pen
tru a vă declara că ceea ce a 
impresionat cel mai mult gu
vernul și poporul nostru este 
excepționala dumneavoastră căl
dură umană.

Mă refer la această căldură 
umană pentru că patria mea es
te o țară' care pune pe primul 
plan ierarhia valorilor umane. 
Nu putem concene o societate, 
și cu atit mai mult un stat, care 
nu are ca țel final omul, drep
tul său legitim de a-și dezvolta 
propria personalitate, de a-și 
Înfăptui destinul pe acest pă- 
mînt. Noi credem că omul are 
dreptul să trăiască în libertate 
și democrație, să-și înfăptuiască 
liber destinul. Acest drum și a- 
ceastă doctrină sînt ale patriei 
justițialiste.

Noi urmărim realizările tutu
ror sistemelor din lume și aspi
răm să ni le însușim în măsura 
în care corespund modului nos
tru de a gîndi, necesităților is
toriei, tradițiilor noastre.

Vrem cu toții să menținem 
cele mai strînse legături de 
prietenie cu celelalte popoare, 
pentru că eforturile societății 
umane trebuie să se îndrepte

TRATAT
de prietenie și cooperare între Republica 
Socialistă România și Republica Argentina
(Urmart din pag. I)

perialismului, colonialismului, 
neocolonialismului, sub orice 
formă, și pentru eliberarea na
țională și socială,

avînd în vedere răspunderea 
care incumbă tuturor statelor 
pentru realizarea unui climat 
de securitate și colaborare în 
lume și pentru intensificarea 
legăturilor de prietenie dintre 
toate țările, indiferent de siste
mul lor politic, economic și 
social sau de nivelul lor de 
de dezvoltare,

reafirmînd dreptul tuturor 
statelor la dezvoltare econo
mică, socială și culturală inde
pendentă, ca și dreptul de a 
participa la cooperarea inter
națională în diverse domenii și 
de a avea acces liber la cuce
ririle științei și tehnicii mo
derne,

conștiente că trebuie realizate 
•forturi mai mari, atît pe plan 
național, cît și . internațional, 
pentru a se asigura o evoluție 
mai rapidă a țărilor în curs 
de dezvoltare și a se elimina 
decalajul tot mai mare care le 
desparte de țările dezvoltate,

avînd în vedere interesul lor 
și. necesitatea colaborării active 
în procesele de cooperare re
gională care au ca obiect de a 
promova dezvoltarea economică 
și socială și independentă a po
poarelor.

au hotărlt să încheie prezen
tul Tratat de prietenie și coo
perare și, în acest scop, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Argenti
na au convenit asupra celor ce 
urmează :

ARTICOLUL I

înaltele părți contractante își 
fundamentează relațiile dintre 
ele. precum și cele pe care le 
întrețin cu celelalte state, pe 
normele dreptului internațional 
și pe principiile și obiectivele 
Cartei Națiunilor Unite și. în 
conformitate cu ele, pe urmă
toarele principii :

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

2. Dreotul fiecărui stat la 
existență, la suveranitate și 
independență națională, politică 
și economică și la justiție so
cială.

3. Dreptul imprescriptibil și 
inalienabil al statelor la exploa
tarea resurselor lor naturale.

4. Dreptul statelor riverane 
de a dispune în mod exclusiv 
de resursele marine aflate în 
limitele jurisdicției lor națio
nale și de a participa echitabil 

spre om, spre satisfacerea ne
voilor sale. Și, tocmai de aceea, 
cînd întîlnim un conducător cu 
profund simț uman, cum este 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
nu putem decit să dăm glas a- 
dincii noastre afecțiuni, care se 
proiectează asupra întregului 
popor român.

în numele guvernului argenti
nian, propun un toast pentru 
acest mare popor, pentru suc
cesul sistemului său socialist, 
pentru fericirea domnului pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, a 
doamnei "Elena Ceaușescu, pen
tru ca România să atingă acele 
culmi ale gloriei pe care 1 le-a 
hărăzit, dintotdeauna și pentru 
totdeauna, destinul ei“ (Aplauze).

Răspunde tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care exprimă mul- ' 
(urniri pentru primirea călduroa
să făcută la centrul mun'-’tores« 
din San Nicolas.

„Trebuie să declar încă o dată, 
arată președintele Consiliului de 
Stat, că vizita pe care o efec
tuăm în Argentina prietenă con
stituie o expresie a relațiilor de 
prietenie dintre popoarele noas
tre, a raporturilor stabilite cu 
președintele țării dumneavoas
tră. generalul Peron

Este adevărat că lumea de 
astăzi cere, mai mult ca oricind, 
să se dezvolte relații de colabo
rare și prietenie între popoare, 
ca oamenii politici să înțeleagă 
dorințele popoarelor lor și să le 
înfăptuiască — dorințele de pace, 
de colaborare, de o viață liberă, 
de o viață mai prosperă și mai 
fericită.

Fără îndoială că orice socie
tate care își propune să reali
zeze o lume mai bună trebuie 
să pună pe primul plan omul : 
numai făclnd totul ca omul să 
se simtă bine și stăptn în patria 
sa, să-și poată organiza viața 
așa cum o dorește, se poate asi
gura, intr-adevăr, o dezvoltare 
corespunzătoare fiecărei națiuni, 
numai acei oameni politici pot 
fi cu adevărat progresiști care 
pot răspunde cerințelor națiuni
lor lor. Deci, umanismul socie
tății socialiste pe care o repre- 

la explorarea și exploatarea 
teritoriilor submarine și a re
surselor acestora ce se află în 
afara jurisdicției naționale, care 
constituie patrimoniul comun al 
umanității.

5. Obligația tuturor statelor 
de a respecta și prezerva me
diul ambiant și de a colabora 
în mod eficient pentru stabilirea 
de norme internaționale referi
toare la conservarea și exploa
tarea armonioasă a resurselor 
naturale folosite în comun de 
două sau mai multe țări, de a 
coopera, informîndu-se și cOn- 
sultîndu-se în prealabil între 
ele, în cadrul relațiilor lor nor
male.

6. Egalitatea în drepturi a tu
turor statelor și, drept consecin
ță, dreptul fiecărui stat de a 
participa la examinarea și so
luționarea problemelor interna
ționale care le privesc.

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

8. Dreptul statelor la avanta
je reciproce în colaborarea din
tre ele.

9. Dreptul și obligația state
lor, independent de sistemul 
social și politic, de a coopera 
între ele în diverse domenii, în 
scopul menținerii păcii și secu
rității internaționale, de a favo
riza progresul economic și so
cial al tuturor națiunilor și în
deosebi al țărilor în curs de 
dezvoltare.

10. Dreptul statelor la dezvol
tarea lor politică, economică și 
socială și la beneficiile care de
rivă din aceasta, av’înd în ve
dere că această dezvoltare tre
buie să se bazeze pe respecta
rea intereselor propriilor po
poare și a demnității și valorii 
persoanei umane.

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

12. Obligația statelor de a res
pecta inviolabilitatea frontiere
lor de stat și integritatea teri
torială a altor state și, drept 
consecință, recunoașterea fap
tului că orice tentativă din par
tea unui stat, îndreptată împo
triva unității naționale sau a 
integrității teritoriale a altui 
stat, constituie o violare gravă 
adusă păcii și securității inter
naționale și, prin urmare, obli
gația statelor de a nu recunoaș
te dobîndirile teritoriale sau a- 
vantajele obținute prin forță.

13. Obligația statelor de a se 
abține. în relațiile internațio
nale, de la orice formă de con- 
strîngere de ordin militar, poli
tic, economic sau de altă na
tură, ca și de la amenințarea cu 
forța sau de la folosirea forței, 
sub orice pretext, în orice cir
cumstanță și sub orice formă, 
împotriva altui stat. 

pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

George Macovescu
Ministrul afacerilor externe

pentru 
Republica Argentina 
general-locotenent

JUAN DOMINGO PERON
Președintele Națiunii

Alberto J. Vîgnes
Ministrul relațiilor externe ți cultelor

zint aici este tocmai societatea 
care face totul pentru om și îm
preună cu oamenii. (Aplauze pu
ternice).

Mă bucură faptul că dumnea
voastră, generalul Peron, vă pro
puneți să realizați în Argentina o 
asemenea orînduire socială care 
să pună mai presus de toate 
omul, bunăstarea și fericirea sa. 
Iată, deci, că și din acest punct 
de vedere, al năzuințelor, ne gă
sim pe un drum comun. Poate 
tocmai aceasta a constituit fac
torul determinant al relațiilor de 
prietenie care s-au stabilit în
tre mine și generalul Peron încă 
de acum un an.

Pornind de la aceasta. am 
dori să urăm încă o dată to
porului dumneavoastră să ob
țină înfăptuirea năzuințelor de 
o viață liberă și fericită și să 
realizăm o strînsă colaborare în
tre popoarele noastre, atît pen
tru fericirea fiecărui popor, cit 
și pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună, pentru pace între toa
te popoarele. (Aplauze îndelun
gate).

Doresc să ridic acest pahar, 
urînd poporului prieten și frate 
argentinian succese și mai mari 
pe drumul bunăstării, fericirii și 
independenței, în sănătatea dum
neavoastră. în sănătatea gene
ralului Peron, pentru prietenie 
între popoarele noastre". (A- 
plauze).

Discuția msuftețltă se prelun
gește în continuare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se referă la 
posibilitatea construirii unei o- 
rînduiri sociale noi în Argenti
na. de către mișcarea justițialis- 
tă, sub conducerea generalului 
Peron.

Ia cuvintul Lorenzo Miguel, 
secretar general al Sindicatului 
muncitorilor din metalurgie, 
care spune : „încă de acum 
28 de ani, generalul Peron a 
manifestat interes în legătură 
cu socialismul, pe care l-a in
clus în ideologia justițialismu- 
lui. Noi interpretăm socialismul 
ca făcînd parte din doctrina 
noastră. Ceea ce contează este 
voința poporului. Nu trebuie ca 
din cauza unor convingeri filo
zofice deosebite să nu ne putem 
Înțelege. Muncitorii, oamenii de

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

15. Obligația statelor de a so
luționa diferendele lor interna
ționale prin mijloace pașnice.

16. îndatorirea fiecărui stat 
de a-și îndeplini, cu bună cre
dință, obligațiile asumate con
form Cartei Națiunilor Unite, 
cele ce decurg din principiile și 
normele general recunoscute de 
drept internațional sau din a- 
corduri internaționale în vigoa
re conforme acestor principii 
și norme de drept internațional.

înaltele părți contractante de
clară că aceste principii funda
mentale ale dreptului interna
țional sînt legate între ele și că. 
in interpretarea lor, fiecare din
tre ele trebuie considerat în 
contextul celorlalte.

Aceste principii trebuie să fie 
riguros respectate de către toate 
statele, în relațiile lor recipro
ce, și violarea lor nu va putea 
fi justificată niciodată și în 
nici o circumstanță.

înaltele părți contractante de
clară hotărîrea lor de a dezvol
ta relații prietenești și de coo
perare cu toate celelalte state, 
pe baza principiilor sus-mențio- 
nate.

ARTICOLUL II

înaltele părți contractante vor 
dezvolta și întări relațiile de 
prietenie și cooperare între cele 
două state, lărgindu-le și apro- 
fundîndu-le în toate domeniile 
de interes comun, dezvoltînd — 
la diverse nivele — o cooperare 
reciproc avantajoasă în dome
niile economic, comercial, in
dustrial, cultural, științific și 
tehnic și vor promova, prin mij
loace corespunzătoare, o mai 
mare apropiere între cele două 
popoare.

ARTICOLUL III

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

ARTICOLUL IV

înaltele părți contractante vor 
coopera în scopul promovării 
destinderii, păcii, bunei înțele
geri și cooperării în Europa. A- 
merica Latină și în întreaga 
lume.

ARTICOLUL V

înaltele părți contractante 
consideră că toate statele au 
dreptul de a lua parte. în condi
ții de deplină egalitate, la efor
turile pentru soluționarea pro
blemelor dezarmării. Acordurile 

bază pe care i-ați cunoscut as
tăzi sînt justițialiști, peroniști, și 
această filozofie, socialismul, fie
care dintre noi o practică în fe
lul său“.

„Sigur, fiecare popor constru
iește pe căile sale noua orîndui
re, declară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dar dreptatea socia
lă, echitatea socială, umanismul 
trebuie să fie aceleași. Aceleași 
trebuie să fie și țelurile: o so
cietate a oamenilor muncii, în 
care- oamenii muncii să fie stă- 
pîni pe destinele lor. Și genera
lul Peron mi-a spus că aceasta 
dorește să facă“ — continuă dia
logul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— „Așa e" — răspunde inter- 
’ocutorul.

— „Atunci sîntem de acord!“ 
— conchide președintele Consi
liului de Stat.

Dejunul de lucru la sfîrșit. Se 
aud din nou aplauze puternice, 
ovații. Programul prevăzut ini
țial pentru vizita la San Ni
colas a fost depășit mult ca du
rată. dovedindu-se interesul deo
sebit cu care sînt urmărite în 
rîndurile muncitorilor de pretu
tindeni înfăptuirile României so
cialiste, experiența bogată acu
mulată de poporul nostru pe ca
lea edificării vieții noi. pozițiile 
tării noastre tn problemele fun
damentale care privesc dezvol
tarea socială în întreaga lume, 
stima și considerația deosebite 
față de promotorul neobosit al 
cauzei colaborării internaționale 
și dreptății sociale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pe platoul aerian al orașului 
San Nicolas. în aceeași atmosfe
ră însuflețită și cu aceleași înal
te onoruri, gazdele își ’au ră
mas bun de la oaspeți.

..A fost o vizită deosebit de 
plăcută : mi-a făcut o mare plă
cere să întîlnesc muncitori, in
gineri, tehnicieni, populația a- 
cestuî oraș — declară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezentan
ților postului de radio local, care 
a transmis în direct și ceremo
nia plecării. în întregime. Do
resc să le urez tot succesul în 
activitatea lor de dezvoltare so- 
cial-economică independentă, de 
pace șt progres".

și măsurile în acest domeniu 
trebuie să țină seama. în egală 
măsură, de pacea și securitatea 
tuturor popoarelor și să stabi
lească un echilibru de drepturi 
și obligații între toate statele 
Ele se angajează, de asemenea, 
să colaboreze și să-și aducă, în 
continuare, întreaga lor contri
buție la eforturile pentru reali
zarea de acorduri și măsuri e- 
fective de dezarmare, sub con
trol internațional eficace, cu 
prioritate pentru dezarmarea 
nucleară.

ARTICOLUL VI

înaltele părți contractante își 
vor uni eforturile pentru întă
rirea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în menținerea și 
consolidarea păcii și securității 
internaționale, dezvoltarea coo
perării între toate națiunile și 
în promovarea normelor drep
tului internațional în raportu
rile dintre state.

ARTICOLUL VII
în scopul asigurării înfăp

tuirii prevederilor prezentului 
Tratat, .înaltele părți contractan
te vor intensifica și lărgi con
sultările dintre ele. fie pe cale 
diplomatică, fie prin interme
diul consultărilor periodice la 
diverse nivele. Aceste consultări 
nu sînt opuse altor obligații in
ternaționale ale celor două părți 
și nici celorlalte sisteme de con
sultări prevăzute de acorduri in 
vigoare și vor avea ca obiect 
chestiunile referitoare la dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două state, la problemele inter
naționale de interes comun, in
clusiv cele examinate de orga
nizațiile internaționale ale căror 
membre sînt cele două state. în
deosebi Organizația Națiunilor 
Unite, precum și la orice aită 
chestiune asupra căreia ambele 
părți vor considera util să aibă 
schimb de păreri.

ARTICOLUL VIII

înaltele părți contractante 
declară că obligațiile prevăzute 
în prezentul Tratat nu sînt opuse 
obligațiilor care decurg pentru 
fiecare dintre ele din alte tra
tate la care sînt părți, precum 
și din normele generale ale 
dreptului internațional.

ARTICOLUL IX

Prezentul Tratat intră In vi
goare în momentul semnării și 
va fi supus ratificării conform 
procedurii constituționale în vi
goare în cele două state.

încheiat în orașul Buenos 
Aires, capitala Republicii Ar
gentina, la 8 martie 1974, în 
două exemplare originale, fie
care în limbile română și spa
niolă, ambele texte avînd vala
bilitate egală.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială în Republica 

Argentina a președintelui Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România, Nicolae 

Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceausescu
La invitația președintelui Re

publicii Argentina, general-lo
cotenent Juan Domingo Peron, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a efec
tuat, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială in 
Republica Argentina, intre ă și 
li martie 1974.

In timpul șederii sale in Ar
gentina, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România și personalitățile 
care l-au însoțit au vizitat obi
ective Importante cu caracter e- 
conomic, științific, cultural și 
social, luind cunoștință cu mult 
interes de realizările poporului 
argentinian in aceste domenii.

Intilnirea dintre cei doi pre
ședinți s-a desfășurat intr-o at
mosferă de cordialitate, expresie 
a relațiilor de prietenie tradițio
nală dintre România și Argenti
na, a sentimentelor de prețuire 
și stimă reciprocă de care sint 
animate cele două popoare, in
tre care există vechi legături 
bazate pe afinități de limbă și 
cultură.

In timpul vizitei, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Argentina, general-loco
tenent Juan Domingo-Perou, au 
avut convorbiri oficiale la care 
— din partea română — au par
ticipat tovarășa Elena Ceaușescu, 
membră a Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
precum și tovarășii Ion Pățăn, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Doicaru, 
consilier al președintelui Consi
liului de Stat, și Mihai Bălă- 
nescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republi
ca Argentina.

Din partea argentiniană au 
participat doamna Maria Estela 
Martinez de Peron, vicepre
ședintele națiunii, precum șl 
domnii ambasador Alberto J. 
Vignes, ministrul relațiilor ex
terne și cultelor, ambasador Be- 
nito LIambi, ministrul de in
terne. dr. Antonio J. Benilez, 
ministrul justiției, dr. Angel 
Federico Robledo, ministrul apă
rării, dr. Jorge Alberto Taiana, 
ministrul culturii și educației, 
Jose Gelbard, ministrul econo
mici, Ricardo Otero, ministrul 
muncii, Jose Lopcz Rega, mi
nistrul bunăstării sociale, și Ju
an Carlos Beltramino, ambasa
dorul Republicii Argentina în 
România.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră de sinceră prietenie și de
plină înțelegere, cei doi pre
ședinți s-au informat reciproc 
asupra procesului de dezvoltare 
economică și socială din cele 
două țări, au analizat stadiul 
actual și perspectivele de dez
voltare a relațiilor bilaterale și 
au făcut un schimb de păreri 
cu privire la problemele inter
naționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat aprecieri deosebite 
față de rezultatele importante 
dobindite de Republica Argenti
na in dezvoltarea și moderniza
rea economiei naționale, valo
rificarea deplină a resurselor na
turale și îmbunătățirea condi
țiilor economice, sociale și cul
turale ale poporului argentini
an. precum și față de caracteris
ticile politicii sale externe, de 
independență, promovare de re
lații cu toate țările și o perma
nentă căutare de a se ajunge la 
puncte dc vedere asemănătoare 
in comunitatea națiunilor, po
litică inspirată și condusă direct 
de generalul locotenent Juan 
Domingo Peron, in relațiile Ar
gentinei cu toate popoarele lu
mii.

Președintele Juan Domingo 
Peron a exprimat satisfacția sa 
față dc progresele realizate de 
România in crearea unei indus
trii moderne. în domeniul a- 
grieulturii, științei si culturii, 
care se reflectă în ridicarea ni
velului de viață al poporului 
român, precum și fată de poli
tica internațională activă și clar
văzătoare promovată de Româ
nia, personal de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, politică consecvent 
pusă în slujba întăririi păcii și 
dezvoltării cooperării intre toate 
națiunile, pe baza nbilor prin
cipii ale dreptului internațional.

Animați de dorința de a răs
punde aspirațiilor de pace, a- 
propiere și înțelegere între po
poarele român și argentinian, de 
a adinei și dezvolta relațiile 
dintre România și Argentina și 
a spori contribuția celor două 
țări la consolidarea păcii și 
securității internaționale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Juan Domingo Pe
ron au semnat „Tratatul de 
prietenie și cooperare intre

Republica Socialistă România 
si Republica Argentina",

Cei doi președinți au consta
tai cu satisfacție că relațiile bi
laterale româno-argentiniene au 
cunoscut o evoluție favorabilă 
si au evidențiat existența unor 
noi posibilități pentru lărgirea 
și diversificarea lor in dome
niile politic, economic, social, 
tehnic, cultural și științific, in 
folosul reciproc al celor două 
țări și popoare.

Ei au scos in evidență rolul 
pozitiv al contactelor bilaterale 
care au avut Ioc in domeniul 
economic, reliefind sporirea 
schimburilor comerciale între 
cele două țări, care se desfă
șoară in baza acordului comer
cial Încheiat in anul 1969.

In legătură cu aceasta, ambii 
președinți au reafirmat dorința 
lor de a amplifica relațiile eco
nomice, diversificind structura 
acestora, prin cooperare econo
mică și tehnică, in care scop, 
în timpul vizitei, s-a semnat 
„Acordul general de cooperare 
economică și tehnică intre Gu
vernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republi
cii Argentina'.

Totodată, cei doi președinți 
și-au exprimat satisfacția pen
tru semnarea recentă la Bucu
rești a acordurilor generale de 
cooperare în domeniul indus
triei siderurgice. industriei de 
telecomunicații, explorării, ex
ploatării și prelucrării petrolu
lui și industriei petrochimice, 
precum și pentru cele semnate 
la Buenos Aires tn timpul vi
zitei, in domeniile agrozootehnic 
și minier.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat pozitiv cooperarea dintre 
România și Argentina în do
meniul folosirii pașnice a ener
giei nucleare, precum și con
venția de colaborare dintre 
Institutul Național de Cerce
tări Agrozootehnice și Institu
tul de Cercetări pentru Cereale 
și Plante Tehnice-Fundulea. Ei 
au subliniat importanța unor a- 
semenea acorduri pentru dez
voltarea relațiilor bilaterale.

Cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția față de evo
luția raporturilor de colaborare 
culturală și științifică care se 
desfășoară pe baza acordului 
cultural, încheiat in 1968. și a 
programului de schimburi cul
turale pe anii 1973—1974, semnat 
în martie 1973, precum și a re
centului „Acord de cooperare 
științifică și tehnologică". în
cheiat în luna februarie a aces
tui an la București.

De asemenea, cei doi șefi de 
stat, convinși de importanța 
schimburilor în vederea promo
vării apropierii și prieteniei in
tre popoarele român și argenti
nian, au apreciat in mod pozi
tiv concretizarea „Acordului de 
cooperare turistică“ și a „Con
venției cu privire Ia transportul 
maritim“. Cei doi președinți 
au căzut de acord să fie inten
sificate contactele și schimbu
rile de vizite între organizațiile 
de tineret, sindicale, de femei 
și alte organizații obștești, în 
scopul asigurării unei mai hune 
cunoașteri reciproce și pentru 
consolidarea sentimentelor de 
prietenie care există între cele 
două popoare. De asemenea, 
s-a convenit să se inițieze 
schimburi de experiență între 
instituțiile militare ale celor 
două țări.

Cei doi șefi de stat au exa
minat pe larg situația interna
țională actuală și au fost de 
acord că dinamica epocii noas
tre demonstrează consolidarea 
crescindă a voinței popoarelor 
pentru afirmarea independenței 
și suveranității lor.

Președintele Nicolae Ceausescu 
si președintele Juan Domingo 
Peron au subliniat în mod 
deosebit faptul că politica ex
ternă a celor două țări se ba
zează pe principiile recunoscute 
ale dreptului internațional. Ei 
au reafirmat convingerea lor 
că, pentru a asigura un climat 
stabil de pace și securitate pe 
plan internațional, este neeesar 
ca relațiile dintre state să se 
bazeze pe respectarea strictă a 
principiilor independenței si 
suveranității naționale, egalită
ții denline în drepturi. neames
tecului în treburile interne și 
externe, interesului și avanta
jului reciproc.

Președinții român și argenti
nian s-au pronunțat cu fermi
tate în favoarea obligației sta
telor de a se abține, în relațiile 
lor internaționale, de a re
curge Ia folosirea forței sau a 
amenințării cu folosirea forței 
sau a oricărui alt mijloc împo
triva integrității teritoriale sau 
a independenței politice a altui 
stat și pentru reglementarea pe 
cale pașnică a diferendelor din
tre state, în cadrul dreptului pe 
care îl are fiecare popor de a 
hotărî în mod liber procesul 
dezvoltării sale, în conformitate 
cu propriile sale aspirații și cu 
interesele sale legitime. S-au 
pronunțat, de asemenea. împo
triva politicii imperialiste de 
dominație, agresiune și amestec 
in treburile altor state, de pre

siune de orice fel in relațiile In
ternaționale.

Cei doi președinți au convenit 
că, în condițiile actuale ale si
tuației internaționale, toate sta
tele, mari, mijlocii sau mici, in
diferent de potențial și regi
mul lor social, pot și trebuie să 
participe activ la studierea șl 
soluționarea problemelor con
temporane.

Ambii șefi de stat au reafir
mat solidaritatea lor cu lupta 
statelor și popoarelor din Ame
rica Latină și alte regiuni ale 
lumii pentru apărarea și conso
lidarea independenței lor po
litice, economice și sociale, în 
vederea eliberării de dominația 
imperialistă, colonialistă și neo- 
colonialistă, subliniind, de ase
menea, importanța fundamen
tală a consolidării acțiunii co
mune latino-americane.

Cei doi șefi de stat au rea
firmat sprijinul lor deplin pen
tru lichidarea neîntîrziată și în 
mod necondiționat a colonialis
mului, sub toate formele și ma
nifestările sale, in conformitate 
cu prevederile rezoluțiilor 
1514/XV și 3160/XXVIII ale 
Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite și a 
tuturor celorlalte documente 
ale organizației mondiale în 
materie de decolonizare.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Juan Domingo 
Peron au declarat că Republica 
Socialistă România și Republica 
Argentina, ca țări in curs de 
dezvoltare, consideră că redu
cerea și lichidarea decalajelor 
dintre aceste țări și țările eco
nomic avansate reprezintă o 
problemă de primă importanță, 
decalaje a căror eliminare este 
de interes fundamental pentru 
garantarea progresului umani
tății.

Ei au reafirmat convingerea 
că, pentru a da impuls dezvol
tării economice și sociale, sînt 
necesare eforturi susținute din 
partea fiecărei țări pentru a 
valorifica, pe baza voinței și in
tereselor sale naționale, bogă
țiile naturale și resursele uma
ne de care dispune — in
clusiv prin promovarea unei 
largi cooperări internaționale. 
De asemenea, ei au fost de a- 
cord asupra necesității înlătu
rării oricăror discriminări și 
măsuri restrictive de natură să 
aducă atingere relațiilor econo
mice internaționale si econo
miei țărilor în curs de dezvol
tare împiedicînd progresul în
tregii comunități internaționale.

Bazîndu-se pe aceste princi
pii, cei doi președinți consideră 
că problemele energiei, mate
riilor prime, produselor agri
cole și industriale trebuie să 
fie discutate și soluționate în 
cadrul organizațiilor internațio
nale, pentru a se asigura, prin 
intensificarea cooperării inter
naționale. evoluția ascendentă a 
economiilor țărilor in curs de 
dezvoltare și a întregii umani
tăți.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Juan Domingo 
Peron au sprijinit și privesc 
cu satisfacție. în acest sens, 
propunerea președintelui Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, Hnuari Boumediene. 
de a se convoca de urgență o 
sesiune specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru a dis
cuta problemele resurselor de 
materii prime și ale dezvoltării, 
ceea ce va permite ca la regle
mentarea acestor probleme de 
importanță vitală să participe 
toate statele, indiferent de di
mensiune, potențial, nivel de 
dezvoltare, sistem social-politic.

Ambii președinți au subliniat 
necesitatea respectării dreptu
lui imprescriptibil și inalienabil 
al tuturor statelor la exploata
rea bogățiilor lor naturale și ne
cesitatea de a adopta toate mă
surile care să permită menține
rea și îmbunătățirea calității me
diului. în conformitate cu ce
rințele protejării naturii, și dez
voltarea armonioasă a vieții 
umane. In ceea ce privește fo
losirea resurselor naturale în 
comun, au reafirmat adeziunea 
lor deplină Ia prevederile Rezo
luției 3 129,'XXVIII a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite.

Cei doi șefi de stat au recu
noscut dreptul inerent al statu
lui riveran de a explora, exploa
ta și conserva resursele natu
rale ale mării adiacente coaste
lor sale, în cadrul limitelor ju
risdicției sale naționale, și de 
a participa în mod echitabil la 
explorarea și exploatarea fun
dului mărilor și oceanelor și a 
resurselor acestora ce se află 
în afara jurisdicției lor națio
nale, care constituie patrimo
niul comun al umanității.

In ceea ce privește evoluția 
situației din Sud-Estul Asiei, 
cei doi președinți au salutat cu 
satisfacție încheierea Acordu
lui de încetare a războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam, 
semnarea Acordului referitor la 
restabilirea păcii și realizarea 
înțelegerii naționale în Laos, 
precum și protocolul cu privire 

la Laos, recent încheiat, exprl- 
mtndu-și speranța că acordurile 
realizate vor crea condiții pen
tru Instaurarea unei păci dura
bile in această parte a lumii, 
astfel ca popoarele din Indochi- 
na să-și poată consacra forțele 
pentru dezvoltarea lor economi
că și socială, să-și poată solu
ționa problemele corespunzător 
voinței și hotărirli lor, fără nici 
un amestec din afară.

Cei doi șefi de stat șl-au ex
primat îngrijorarea față de men
ținerea stării conflictuale din 
Orientul Apropiat și au subli
niat necesitatea reglementării 
pe cale politică a crizei. i.ț^i- 
formitate cu prevederile Rezo
luției Consiliului de Securita
te nr. 242. Apreciind rezultate
le obținute pînă in prezent in 
domeniul dezangajării forțelor 
militare, părțile și-au exprimat 
speranța că conferința începută 
Ia Geneva va da rezultatele aș
teptate pentru realizarea unei 
păci juste și durabile în Ori
entul Apropiat.

Cei doi președinți au avut un 
schimb de păreri în legătură 
cu situația actuală din Europa, 
apreciind pozitiv rezultatele lu
crărilor Conferinței general-eu- 
ropene, conferință menită să 
așeze relațiile dintre statele 
continentului pe baze noi, ast
fel incit să se asigure fiecărui 
popor, fiecărui stat, posibilitatea 
de a-și concentra eforturile spre 
dezvoltarea economico-socială 
de-sine-stătătoare, în concordan
ță cu năzuințele sale. Ei au fost 
de acord că realizarea securi
tății și consolidării păcii în Eu
ropa va contribui la promovarea 
colaborării și la întărirea secu
rității în lumea întreagă. In ca
drul acestui proces, a fost su
bliniată importanța deosebită a 
transformării Balcanilor intr-o 
zonă de pace și bună înțelegere.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că, pentru asigurarea unei 
păci trainice iu lume, este im
perios necesară încetarea cursei 
înarmărilor, avind în vedere, în 
primul rînd, dezarmarea nu
cleară, sub control internațio
nal eficace și, in acest sens, au 
hotărit să-și unească eforturile 
pentru obținerea unor acorduri 
eficiente. Realizarea acestor 
măsuri ar avea efecte binefăcă
toare asupra întregii comuni
tăți internaționale și ar permi
te dirijarea unei părți însem
nate din fondurile ce se chel
tuiesc în prezent pentru cursa 
înarmărilor către ridicarea ni
velului de viață al popoarelor, 
combaterea fenomenului sub
dezvoltării economice și solu
ționarea altor probleme de care 
depinde mersul înainte al civi
lizației.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Juan Domingo 
Peron au subliniat importanța 
pe care țările lor o acordă ro
lului O.N.U. în rezolvarea A< ! |- 
blemelor internaționale. .^^In
teresul popoarelor, apaaprea 
principiilor dreptului interna
țional si crearea unui climat de 
deplină securitate în lume. Ei 
au declarat cu fermitate că ar 
fi în interesul profund al tuturor 
popoarelor ca O.N.U., celelalte 
organizații și organisme inter
naționale. să acționeze cu mai 
multă eficacitate pentru pro
movarea colaborării și înțelege
rii între națiuni și au exprimat 
hotărîrea de a acționa, unin- 
du-și eforturile cu cele ale altor 
state. în vederea întăririi rolu
lui O.N.U.. a sa c’>m preconizează 
rezo’uția 2 925 XXVII a Adună
rii Generale a acestei organi
za'ii.

Avînd în vedere importanta 
contribuție a contactelor perso
nale și a schimbului de păreri 
între cei doi șefi dn sfat la dez
voltarea colaborării bilaterale, 
la întărirea încrederii, stimei și 
respectului reciproc dintre po
poarele român si argentinian, 
ambii președinți și-au exnrimat 
satisfacția pentru rezultatul con
vorbirilor prilejuite de prezen
ta vizită, care marchează un 
moment de o deosebită semni
ficație în relațiile dintre Româ
nia și Argentina, și au reafirmat 
hotărîrea lor de a continua a- 
semenea contacte. în interesul 
celor două ponoare prietene, al 
păcii și securității în lumea în
treagă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat cele mai vii mulțu
miri președintelui Juan Domin
go Peron, guvernului și ponoru
lui argentinian pentru primirea 
călduroasă și ospitalitatea care 
i-au fost acordate personal si 
soției sale, precum și celorlal
te personalități care l-au însoțit 
în timpul vizitei în Republica 
Argentina.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
invitat pe președintele Repu
blicii Argctftina, Juan Domingo 
Peron, și pe doamna Maria Es
tela Martinez de Peron să facă 
o vizită oficială în România.

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

NICOLAE CEAUȘESCU JUAN DOMINGO PERON
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Lucrările celei de-a III-a Conferințe 
a Asociației generale a vinătorilor

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

și pescarilor sportivi
din Republica Socialista România

Mesajul adresat de tovarășul

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, vineri dupâ-amlază, în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe Giambyn Niamaa, ambasa-

dorul Republicii Populare Mon
gole la București.

La Întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească, a luat parte Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Vicepreședintele Consiliului de Stat, 
Emil Bodnaraș, a primit scrisorile 
de acreditare a noului ambasador

TELE GRAMA
al Republicii Chile

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 

România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis domnului HA- 
ROLD WILSON, prim-ministru al Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord, următoarea telegramă:

Dragl tovarăși.
Cu prilejul celei de-a IlI-a Conferințe pe țară a Asociației 

generale a vinătorilor și pescarilor sportivi și al aniversării unui 
sfert de veac de la Înființarea asociației, vă adresez, pe această 
cale, un cordial salut șl calde felicitări, dumneavoastră partici- 
panților la conferință, precum și tuturor vinătorilor și pescarilor 
sportivi din țara noastră.

Partidul și statul nostru au acordat și acordă o deosebită aten
ție și sprijin activității de vînătoare și pescuit — Îndeletniciri 
milenare ale locuitorilor acestor meleaguri — pentru ca aceasta 
să asigure, pe lingă valorificarea eficientă a patrimoniului cine
getic și pișcieol național, și cadrul adecvat practicării acestor 
■porturi de către tot mai mulți oameni ai muncii.

Sînt cunoscute progresele realizate In ultimii ani în ce privește 
gospodărirea rațională și dezvoltarea bogăției faunistice vînă- 
torești și piscicole a țării. Desigur, in această privință mai sint 
multe de făcut — și asociația dumneavoastră poate contribui 
intr-o măsură importantă la îmbunătățirea activității în acest 
domeniu. Cunosc eă vînătorii și pescarii sportivi și-au propus, 
pentru viitorii ani, sarcini însemnate in ceea ce privește ocro-

tirea, dezvoltarea și valorificarea efectivelor de vinat și pește. 
Sint necesare măsuri ferme pentru amenajarea de noi locuri 
piscicole, precum și pentru dezvoltarea fondului de vînătoare. 
Vă doresc să indepliniți in cele mai bune condițiuni aceste 
sarcini !

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

Cu această convingere, urez succes deplin lucrărilor celei de-a 
III-a Conferințe pe tară a Asociației generale a vinătorilor șl 
pescarilor sportivi. Vă doresc tuturor noi succese și satisfacții 
tot mai mari in munca ce o desfășurați în diferite sectoare de 
activitate, precum și in viața personală, multă sănătate și 
fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

Prima zi a lucrărilor CONSILIUL DE STAT 
AL 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Primiți, vă rog, excelență, cordiale felicitări și cele mai bune 
urări cu ocazia numirii Dumneavoastră in Înalta funcție de 
prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord. îmi exprim convingerea că relațiile bune existente 
intre țările noastre vor 
celor două popoare ale 
ționale.

continua să se dezvolte în avantajul 
noastre, al păcii șl colaborării interna-

în ziua de 8 martie 1974, Emil 
Bodnaraș. vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Eduardo Varas Videla, care și-a 
prezentat scrisorile de acredita
re in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Chile în țara noastră.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare. vicepreședintele 
Consiliului de Stat, Emil Bod

naraș, a avut o convorbire cu 
ambasadorul chilian Eduardo 
Varas Videla.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Au 
fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei Republicii 
Chile la București.Solemnitatea luminării unor înalte DE „ZIUA FEMEII“distincții cu prilejul împliniriia 25 de ani de la • •Direcției Generale a Rezervelor de Stat

'•Wineri, au început, la Constan
ța, . lucrările celei de-a III-a 
Conferințe a Asociației generale 
a vinătorilor și pescarilor spor
tivi din Republica Socialistă 
România, eveniment ce coincide 
cu împlinirea unui sfert de veac 
de la înființarea asociației.

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

La deschiderea lucrărilor, to
varășul Vasile Patilineț, minis
trul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, a dat 
citire mesajului adresat confe
rinței de 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele 
participanților la lucrările celei 
de-a III-a Conferințe pe țară 
a Asociației generale a vînători- 
lor și pescarilor sportivi.

Mesajul conducătorului 
dului și statului a fost 
de întreaga asistență cu 
bit interes, cu vie emoție 
subliniat de puternice aplauze 
și ovații.

Are loc apoi un moment fes
tiv — solemnitatea înmînării 
unor înalte ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Româ
nia. Se dă citire Decretului Con
siliului de Stat, prin care Aso
ciației generale a vinătorilor și 
pescarilor sportivi din Republica 
Socialistă România i se con
feră Ordinul Muncii clasa I, 
pentru contribuția deosebită a- 
dusă la dezvoltarea bazei mate
riale și a activității de vînă
toare și pescuit sportiv, cu pri
lejul aniversării a 25 de ani da 
la înființare.

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite în muncă, tovarășului 
Gheorghe Feneșer, președintele 
A.G.V.P.S., inspector general cu 
vinătoarea in Ministerul Econo
miei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, i-a fost conferit 
„Ordinul Muncii“ clasa I. De a- 
semenea, un număr de 22 de 
lucrători din sectorul cinegetic 
și pescuitului sportiv au fost 
distinși cu Ordinul „Tudor Vla- 
dimirescu" clasa a III-a și „Or
dinul Muncii“ clasa a III-a, iar 
64 cu „Medalia Muncii".

în numele celor decorați, to
varășul Gheorghe Pasat, vice- 
pjMsedinte al A.G.V.P.S.,. și Iu- 
M^Grama, subinginer al Ins- 
pTrforatului silvic al județului 
Bij,,/, au exprimat conducerii 
partidului și statului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, calde 
mulțumiri și recunoștință pentru 
înalta apreciere acordată Aso
ciației generale a vinătorilor și 
pescarilor sportivi și distincțiile 
conferite, pentru sprijinul per-

tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
Consiliului de Stat.

parti- 
primit 
deose- 
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manent acordat activității aso
ciației.

Inminînd Înaltele distincții, in 
numele Consiliului de Stat, per
sonal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Vasile 
Vilcu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a adresat Asocia
ției generale a vinătorilor și 
pescarilor sportivi, precum și 
membrilor săi cele mai calde 
felicitări pentru distincțiile a- 
cordate.

Intrîndu-se în 
a conferinței, 
A.G.V.P.S., Gheorghe Feneșer, a 
prezentat darea de seamă refe
ritoare la activitatea desfășu
rată in perioada 1969—1973. Da
rea de seamă scoate în eviden
ță principalele realizări obținute 
de vînătorii și pescarii sportivi 
în conservarea, ocrotirea și dez
voltarea patrimoniului cinegetic 
și piscicol al țării, subliniind că 
ele au fost posibile datorită a- 
tenției și sprijinului permanent 
acordat de partidul și statul 
nostru.

Vorbitorul a subliniat, de ase
menea, sarcinile ce revin 
A.G.V.P.S., membrilor săi, pen
tru intensificarea acțiunilor de 
ocrotire, dezvoltare și valorifi
care eficientă a efectivelor de 
vinat și pește, sporirea continuă 
a bazei materiale a vînătorii și 
pescuitului sportiv, cit și pentru 
crearea unor condiții mai bune 
de practicare a acestor sporturi 
de tot mai mulți oameni ai mun
cii din țara noastră.

In continuarea lucrărilor 
fost prezentate Raportul Comi
siei de conzori, precum și pro
punerile de modificări și com
pletări la statutul asociației.

în cursul după-amiezii, lucră
rile conferinței s-au desfășurat 
pe comisii de specialitate.

Conferința continuă.
(Agerpres)

ordinea de zi 
președintele

au

RET
privind conferirea „Ordinului Muncii" clasa I Asoeiajiei 

generale a vînăiorilor și pescarilor sportivi 
din Republica Socialistă România

contribuția deosebită 
dezvoltarea bazei ma-

___ .... a activității de vînă
toare și pescuit sportiv, cu pri
lejul aniversării a 25 de ani de 
la înființare^

Consiliul de Stat al Republicii

Pentru 
adusă la 
teri ale și

Socialiste România decre
tează:

Articol unic. — Se conferă 
„Ordinul Muncii“ clasa I Asocia
ției generale a vinătorilor și 
pescarilor sportivi din Republica 
Socialistă România.

Președintele Consiliului de Stat 
NICOLAE CEAUȘESCU

Vineri la amiază, la Palatul 
Consiliului de Stat, a avut loc 
solemnitatea tnmtnării unor 
Înalte distincții conferite pentru 
merite deosebite în muncă, cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la înființarea Direcției Ge
nerale a Rezervelor de Stat.

înaltele distincții au fost în- 
minate de tovarășul Gheorghe 
Stoica, membru al Consiliului 
de Stat.

La solemnitate erau prezenți 
tovarășul Gheorghe Apostol, di
rector general al Direcției Ge
nerale a Rezervelor de Stat, și 
alte persoane oficiale.

Prin Decret al Consiliului d» 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășului Virgil 
Coatu. pensionar, fost director 
general adjunct al Direcției Ge
nerale a Rezervelor de Stat, i-a 
fost conferit „Ordinul Muncii“ 
clasa a Il-a. Prin același De
cret a fost conferit 
Muncii“ clasa a III-a, 
Republicii Socialiste
clasele a IV-a și a V-a unui nu
măr de 38 cadre de conducere, 
ingineri, tehnicieni, economiști, 
muncitori. De asemenea, au fost

„Ordinul
„Steaua 

România“

Au sărbătorit aniversarea
a 250

Bocșa, Ocna de Fier și Dog- 
necea, străvechi așezări din su
dul Banatului au sărbătorit în 
aceste zile 250 de ani de mine
rit în această zonă. Cu acest 
prilej, la clubul minerilor din 
Ocna de Fier, a avut loc, vineri 
după-amiază, o adunare festivă 
la care au participat tovarășii 
Miron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Trandafir Cocîrlă, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R., Gheor-

Consfătuirea pe farà 
a lucratorilor din turism

Vineri, au Început în Capitală 
lucrările Consfătuirii pe țară a 
lucrătorilor din turism, In ca
drul căreia sînt analizate moda
litățile de îmbunătățire in con
tinuare a activității în acest do
meniu și de valorificare supe
rioară a potențialului turistic al 
țării noastre.

La consfătuire, care, timp de 
două zile, iși desfășoară lucră
rile in plen și pe comisii, parti
cipă cadre de conducere și lu
crători ai oficiilor județene de

agențiilor de turismturism, al _
pentru tineret, filialelor A.C.R., 
unităților hoteliere și de ali
mentație publică ale Ministeru
lui Comerțului Interior, Ministe
rului Turismului, CENTROCOOP 
și UCECOM.

Iau parte, de asemenea, ea 
invitați, membri ai conducerii 
unor ministere, instituții și orga
nizații centrale, vicepreședinți al 
consiliilor populare județene.

(Agerpres)

Muncii“ 
sistemul

distinși cu „Medalia 
138 de salariati din 
rezervelor de stat.

In numele C.C. al 
Consiliului de Stat și 
nului, al 
Ceaușescu 
Gheorghe Stoica a felicitat 
cei decorați, subliniind că 
zultateie obținute de colectivele 
de oameni ai muncii din admi
nistrația centrală și unitățile 
subordonate Direcției Generale 
a Rezervelor de Stat, în sfertul 
de veac de existență, s-au situat 
la înălțimea sarcinilor și cerin
țelor puse în fața lor de con
ducerea partidului și statului 
nostru, ele încadrîndu-se in
eforturile generale depuse de
întregul popor român pentru e- 
dificarea socialismului in Româ
nia.

în numele celor distinși, tova
rășul Stoian Gh. Ștefan, direc
tor, mulțumind călduros pentru 
înaltele distincții acordate a 
exprimat sentimentele lor de 
deosebită recunoștință condu
cerii de partid și de stat.

P.C.R., al 
__ ___ . al guver-
tovarășului Nicolae 
personal, tovarășul 

pe 
re-

(Agerpres)

SESIUNE DE
COMUNICĂRI

de ani de
ghe Dobra, prim-adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului șl 
geologiei, 
producție, 
din alte 
din țară.

Intr-un 
dat citire 
de Stat prin care, 
aniversării a 250 de ani de exis
tență a exploatării miniere din 
zona Bocșa—Ocna de Fier—Dog- 
necea, pentru merite deosebite 
în opera de construire a socialis
mului și contribuția adusă la 
dezvoltarea industriei miniere, 
maistrului miner 
toceanu, de la 
minieră Bocșa, 
titlul de Erou al 
liste și medalia de aur 
și Ciocanul*.

Cu același prilej, pentru me
rite deosebite în muncă, un nu
măr de 51 de muncitori, mai
ștri, tehnicieni, ingineri și func
ționari din cadrul întreprinde
rii miniere Bocșa au fost distinși 
cu Ordinul Muncii clasa a III-a 
șl „Steaua Republicii Socialiste 
România“ clasele a III-a și a 
IV-a, iar alți 100 cu Medalia 
Muncii.

Inminînd înaltele distincții, to
varășul Miron Constantinescu,

mineri fruntași în 
pensionari, invitați 

întreprinderi miniere

cadru solemn s-a 
Decretului Consiliului 

cu prilejul

Gheorghe Po- 
Intreprinderea 
i se conferă 
Muncii Socia- 

„Secera

minerit
in numele C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri, a transmis ce
lor decorați, Întregului colec
tiv al întreprinderii miniere din 
Bocșa, calde felicitări și urări 
de noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin in spo
rirea producției miniere.

într-o atmosferă de mare în
suflețire, participanții la adu
nare au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
întregul colectiv de mineri, a- 
nimați de dorința și hotărirea 
fermă de a-și aduce contribuția 
la dezvoltarea patriei, se anga
jează ca în întîmpinarea celei 
de a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei, în cinstea celui 
de-al Xl-lea Congres al parti
dului să realizeze integral sar
cinile ce le revin in actua
lul cincinal. Vă rugăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — scrie in telegra
mă —, să primiți angajamentul 
colectivului nostru ca un semn 
de recunoștință și prețuire pen
tru politica înțeleaptă internă șl 
externă a partidului și statului, 
pentru grija ce o purtați Între
gului popor șl minerilor din pa
tria noastră.

ȘTIINȚIFICE
Elevii Liceului agricol deElevii Liceului agricol de la 

Fundulea au organizat o sesiu
ne de referate științifice. Acti
vitatea rodnică depusă in ca
drul cercurilor a dobîhdit, ast
fel concretețe nu numai în co
municările — multe dintre ele 
— de o excepțională valoare 
științifică și practică, dar și pe 
planul generalizării experienței 
valoroase. S-au impus în mod 
deosebit atenției referatele : 
„Rezultatele experimentale pri
vind comportarea porumbului 
în monocultură și in asolamen- 
te în condiții de irigare“, „Re
zultatele experimentale privind 
reacția unor soiuri noi de griu 
in funcție de densitate și nive
lul de fertilizare“, „Combaterea 
chimică a virusului tutunului 
Ia tomatele de seră“, precum și 
activitatea susținută depusă de 
elevi ca : Sabina Lupu, Maria
na Bucată, Elena Șerban, Nico- 
leta Neagu, Petre Mimiș, Nico- 
leta Amuza, Liviu Dumbrăvea- 
nu, Viorica To.ader, Tincuța 
Doagă, Jana Obreja, Gherghina 
Grație, Ion Enache, Maria Cris- 
tea, Eugenia .Pena, Ioana Năs- 
tăsache, sprijinul permanent a- 
cordat de cadrele didactice. I- 
nițiată de către comitetul 
U.T.C. pe școală, sesiunea de 
comunicări științifice se înscrie 
în cadrul complexului program 
de acțiuni dedicate celei de-a 
XXX-a aniversări a Eliberării 
și celui de al Xl-lea Congres 
al partidului. (G. F.).

PENTRU AMATORII SPORTURILOR DE IARNĂ
fi pentru caice apreciază farmecul montan, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI $1 RESTAURANTE BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ EXCURSII

1) CU AUTOCARELE 2) CU TRENUL
BUCUREȘTI - SINAIA > PREDEAL

Cu plecare din cartierele:
PE IT IN ER ARI ILE:

- TITAN - complex A. 8 - restaurant MINIȘ
- BERCENI - b-dul Metalurgiei - centrala telefonică
- DRUMUL TABEREI - cinematograful FAVORIT
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. - restaurant CINA

Costul excursiei - 67 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV 

Cu plecarea din:
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. - restaurantul CINA 

Costul excursiei - 77 lei

Plecările au toc in fiecare duminică, la orele 7,00, iar in 
costul biletului, care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este 
inclus și dejunul.

IMPORTANT ; Cei ce doresc să-și rezerve locuri din timp, se 
pot înscrie și achita costul excursiei, la filialele de turism 
din calea Victoriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68, ple
carea autocarelor urmind a >e face din Piața Unirii.

BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1 zi 
Cu plecări în fiecare duminică din:

- GARA DE NORD la orele 5,12
- GARA BASARAB la orele 8,00

Costul excursiei - 37 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de V/2 zile 

NORD, laCu plecări în fiecare simbătă din GARA DE 
orele 14,58
Costul excursiei - 87 lei

LA CABANELE DE PE VALEA IALOMIȚEI SI VALEA 
PRAHOVEI - de l’/2 zile, organizate și la cererea 

colectivelor din întreprinderi, instituții, școli și 
CU AUTOCARELE:

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV 
de l’/j zile 

înscrieri și informații la filialele de turism din calea 
Victoriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68 - telefon 15 7411 
și 14 08 00.

facultăți
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revoluționară, servește cu inaltă 
răspundere interesele poporului 
român, face să crească și 
mai mult prestigiul interna
țional al României, să spo
rească numărul prietenilor ei 
pe toate meridianele globu
lui. Permiteți-mi ca de la a- 
ceastă adunare să dau glas, incă 
o dată, sentimentelor de satis
facție și mîndrie patriotică a 
maselor de femei din România 
față de această politică clarvă
zătoare și principială a partidu
lui, pătrunsă de un puternic 
spirit umanist, corespunzătoare 
pe deplin intereselor supreme 
ale națiunii române, ca și cau
zei socialismului, intereselor 
dezvoltării progresiste a so
cietății contemporane, făuri
rii unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Permiteți-mi, a spus în în
cheiere președinta Consiliului 
Național al Femeilor, să exprim 
în numele dumneavoastră, al 
tuturor femeilor din patria 
noastră — românce, maghiare, 
germane și de alte naționalități
— sentimentele unanime de re
cunoștință față de partid, pentru 
largile posibilități pe care le au 
femeile de manifestare și afir
mare pe toate planurile vieții 
sociale. încredințăm conduce
rea partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, că, 
animate de înaltele idealuri ale 
socialismului și comunismului, 
de un înflăcărat patriotism, mi
lioanele de femei din patria 
noastră vor fi mereu prezente la 
chemarea partidului.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, adunarea a adresat 
o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
printre altele : „Milioanele de 
femei din țara noastră iși expri
mă hotărirea de a munci cu ab
negație și devotament pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului, pentru pro
gresul și înflorirea patriei.

Conștiente că de munca, de 
strădania fiecărui cetățean, de
pinde progresul și înflorirea pa
triei, vă asigurăm, tovarășe se
cretar general, că femeile din 
țara noastră — muncitoare, ță
rance, intelectuale — indiferent 
de naționalitate, vor face dova
da înaltelor sentimente patrioti
ce muncind cu abnegație pentru 
realizarea angajamentelor în în
trecerea socialistă, pentru înde
plinirea exemplară a Îndatoriri
lor lor în uzine,, pe ogoare, în 
unitățile social-culturale, iși vor 
aduce contribuția lor neprecupe
țită la îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen.

îrț numele milioanelor de fe
mei' din patria noastră, vă ex
primăm incă o dată, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, profunda 
noastră adeziune și mîndrie pa
triotică față de politica externă 
clarvăzătoare și principială a 
partidului, pătrunsă de un pu
ternic spirit umanist, corespun
zătoare pe deplin intereselor su
preme ale națiunii române, ale 
cauzei socialismului, făuririi u- 
nei lumi mai bune și mai drepte.

Militînd pentru înfăptuirea 
politicii externe a partidului și 
statului nostru, ne manifestăm 
sentimentele de prietenie cu fe
meile din toate țările socialiste, 
solidaritatea activă cu lupta fe
meilor de pretutindeni pentru o 
viață liberă și demnă, pentru 
progres, pentru viitorul fericit 
al copiilor într-o lume de pace 
și securitate.

încredințăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu
— scrie în încheiere telegrama 
—, că toate femeile din țara 
noastră, animate de înaltele i- 
dealuri ale socialismului și co
munismului, vor fi mereu pre
zente la chemarea partidului, 
contribuind la tot ce angajează 
prezentul și viitorul țării, pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
ca România să urce noi trepte 
ale progresului, prosperității și 
civilizației socialiste“.

Cu prilejul zilei de 8 martie
— Ziua internațională a femeii
— vineri după-amiază in Capi
tală a avut loc o adunare 
festivă.

La festivitate, au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
Lin» Ciobanu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului de partid al sectorului 2 
din Capitală, prof. ing. Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, reprezen
tanți ai conducerii unor organi
zații de masă și obștești și ai 
unor instituții centrale.

Au luat, de asemenea, parte 
un mare număr de femei care 
muncesc in întreprinderi și in
stituții bucureștene, activiste de 
partid și ale organizațiilor de 
masă și obștești, vechi mili
tante ale mișcării muncitorești 
și de femei din țara noastră, ță- 
rănci cooperatoare, cadre didac
tice, artiste, studente, mame 
eroine, gospodine.

Erau prezente soții ale șefilor 
unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București.

Adunarea a fost deschisă de 
Aneta Spornic, președinta Co
mitetului municipal București 
al femeilor

Despre semnificația Zilei in
ternaționale a femeii a vorbit 
Suzana Gâdea.

Creșterea rolului femeii in 
viața întregii noastre societăți
— a subliniat vorbitoarea — re
prezintă o necesitate obiectivă, 
determinată atit de cerințele 
mobilizării tuturor forțelor crea
toare ale națiunii în amplul pro
ces de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în țara noastră, cit și de princi
piul deplinei egalități a femeii, 
consfințit juridic și realizat in 
fapt. O expresie elocventă a 
acestei preocupări o constituie 
hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie 1973 cu 
privire la creșterea rolului fe
meii in viața politică, economi
că și socială a țării, document 
ce ilustrează cu deplină clarita
te concepția științifică, profund 
umanistă a partidului nostru cu 
privire la rolul femeii în socie
tate.

Odată cu creșterea rolului 
femeii la eforturile întregului 
popor pentru progresul rapid și 
necontenit al patriei — a arătat 
vorbitoarea — sporește și răs
punderea ei de soție și mamă, 
menirea ei nobilă de a da viață, 
a crește și educa copiii, de a 
asigura păstrarea sănătății și 
tinereții națiunii noastre. Ală
turi de școală, de organizațiile 
pentru copii și tineret, grija fa
miliei, îndemnul și exemplul 
pline de căldură ale mamei, 
modelul de viață pe care-1 ofe
ră sînt hotărîtoare. Știut fiind 
că munca reprezintă o inaltă 
expresie a patriotismului socia
list, temelia progresului oricărei 
societăți, este o datorie de 
mare răspundere pentru noi, 
mamele, de a sădi in conștiința 
copiilor noștri aceste convingeri, 
de a-i educa în spiritul patrio
tismului fierbinte, al respectului 
și prețuirii trecutului glorios al 
poporului, al dorinței de a-și 
consacra întreaga viață înflori
rii patriei socialiste.

în aceste zile, întregul nostru 
popor urmărește cu deplină ade
ziune noua solie de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, ca mesageri ai sen
timentelor sale de prietenie, 
colaborare și înțelegere interna
țională.

Cu prilejul acestor vizite, ca 
și in întreaga activitate interna
țională a țării, se evidențiază 
puternic rolul esențial pe care 
îl are în elaborarea și realizarea 
politicii externe a partidului și 
statului nostru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, printr-o activi
tate dinamică, plină de pasiune
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pentru trimestrul II 1974
Filialele de turism din București B-dul Repu

blicii nr. 4 și 68 au pus in vînzare locuri pen
tru odihnă și tratament, in numeroase stațiuni 
balneo-climaterice :

PENTRU ODIHNĂ

- Sinaia, Bușteni, Cheia, 
Breaza, Predeal, Timiș. Pî- 
riul Rece, Păltiniș, Balvan
yos, Sovata, Lacu Roșu, 
Tușnad, Borsec, Borșa, Mo- 
neasa, Eforie Nord și Eforie 
Sud.

PENTRU TRATAMENT
- Reumatologie - Eforie 

Nord, Techirghiol, Manga
lia, Amara, Slănic Prahova, 
Vata, Bazna, Ocna Sibiu, 
Ocnele Mari, Bâltățești, Go
vora, Căciulata, Călimăneșfi,

1 Mai, Sovata, Hercuiane, 
Pucioasa, Săcelu ;
- boli digestive - Slănic 

Moldova, Sîngeorz, Olâ- 
nești, Căciulata, Călimâ- 
nești, Malnaș, Vîlcele, Bor
sec ;

Buziaș, Borsec, Vatra Dor- 
nei, Covasna
- Boli ginecologice - So- 

vata, Ocna Sibiu, Bazna
- nevroze - Sinaia, Tuș- 

nad, Balvanyos
- boli ale căilor respira

torii - Slănic Moldova, Go
vora.

Informații suplimentare și rețineri de locuri 
inclusiv pentru luna martie, se pot obține la fi
lialele întreprinderii de Turism, Hoteluri și Res- 
taurante-București de mai sus, precum și la te
lefoanele nr. 14 72 08 și 14 08 00

Prima sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale 
româno-guineeze

Vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o va între
prinde peste citeva zile în Gui
neea va constitui un liou și pu
ternic impuls pentru relațiile e- 
conomice româno-guineeze, re
lații care au cunoscut, în ulti
mii ani, o evoluție continuu as
cendentă. Astfel, volumul schim
burilor comerciale româno-gui
neeze a înregistrat anul trecut 
o creștere de aproape două ori 
în comparație cu nivelul con
semnat în 1971.

Schimburile și cooperarea teh- 
nico-economică între Republica 
Socialistă România și Republica 
Guineea se desfășoară în baza 
Acordului comercial și de plăti, 
a protocoalelor de schimburi de 
mărfuri încheiate anual, precum 
și a diverselor protocoale ce vi
zează colaborarea economică în
tre cele două țări în diferite 
domenii de activitate. în baza 
acestora. România livrează în 
Guineea tractoare și mașini a- 
gricole, autoturisme de teren,

remorci, produse chimice și alte 
mărfuri generale, și importă, la 
rindul ei, materii prime, bunuri 
de consum, alte produse tradi
ționale. Peste 1 000 de tractoare 
românești brăzdează în prezent 
pămintul Guineei. Buna aprecie
re de care se bucură aceste pro
duse românești este reflectată și 
de dorința partenerilor guineezi 
pentru crearea unei industrii 
proprii de tractoare, pe baza 
colaborării cu țara noastră.

Lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-guineeze, care se desfă
șoară in prezent la Conakry, 
sînt de natură să identifice noi 
posibilități privind creșterea 
schimburilor comerciale și de 
intensificare a cooperării econo
mice. Dealtfel, perspective fa
vorabile dezvoltării conlucrării 
dintre cele două țări se contu
rează și in industria lemnului, 
minelor și geologiei, pescuitului, 
agriculturii și în alte sectoare 
de interes comun.



BOX

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU 

IN GUINEEA AȘTEPTATĂ 
CU DEOSEBIT INTERES

Apropiata vizită în Republica 
Guineea a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este așteptată aici. Ia 
Conakry, cu deosebit interes și 
cu mare satisfacție, atit în 
cercurile oficiale, cit și în pătu-. 
rile largi ale populației.

„Aceste prime contacte la ni
velul cel mai înalt dintre Româ
nia și Guineea — ne declara 
Dioubate Bakasy, director ad
junct al Biroului de presă al 
președinției Republicii — au o 
mare importanță, contribuind la 
întărirea continuă a relațiilor 
prietenești între țările noastre 
și servind interesele ambelor 
popoare, intereselor păcii și În
țelegerii internaționale“. „Sînt 
bucuros că, in curînd, vom avea 
prilejul să-1 primim în Guineea 
pe șeful statului român — a 
menționat Kurum Alafe, meca
nic la o întreprindere de comerț 
exterior pentru utilaje agricole, 
„AGRIMA“ — deoarece sînt 
foarte mult legat de România, 
unde timp de trei ani m-am ca
lificat temeinic în meseria de 
mecanic, în mijlocul constructo
rilor de mașini de la cunos
cuta dumneavoastră uzină „23 
August“. Țara dumneavoastră 
mi-a lăsat impresii deosebite, 
amintiri plăcute. Atît eu, cit și 
ceilalți colegi guineezi împreu
nă cu care m-am calificat în 
România, sintem siguri că vi
zita președintelui Ceaușescu va 
adinei prietenia dintre țările și 
popoarele noastre“.

Bineînțeles, tinărul muncitor 
guineez a ținut să-mi vorbească 
în limba română.

★
Raporturile de colaborare din

tre România și Guineea se ex
tind, de la un an la altul, pe 
multiple planuri.

în ceea ce privește coopera
rea economică și tehnică, a fost 
semnat un protocol între cele

„Adresăm fierbinți 
mulțumiri“

J

Cuvîntările rostite la inaugurarea uzinei de pro
duse sodice din R. A. Egipt, construită in coope
rare cu România

CAIRO 8 — Corespondentul Agerpres, Nicolae N. Lupu, trans
mite : După cum am mai relatat, in orașul Alexandria a avut 
loc, joi, inaugurarea uzinei de produse sodice, obiectiv industrial 
construit in cooperare cu România.

Inaugurarea acestui obiectiv, 
a cărui importanță a fost subli
niată pe spații largi de presa e- 
gipteană, a constituit prilejul 
unei vii manifestări a sentimen
telor de prietenie care caracte
rizează relațiile dintre cele două 
țări și popoare.

în cuvîntările rostite la adu
narea festivă desfășurată în in
cinta uzinei, Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, și Ibrahim 
Mohameddein, ministrul indus
triei al Republicii Arabe Egipt, 
și-au exprimat satisfacția pen
tru realizarea acestui important 
proiect economic, subliniind că 
încheierea cu succes a lucrărilor 
de construcție a fabricii de pro
duse sodice constituie o dovadă 
elocventă a rezultatelor remar
cabile înregistrate în colabo
rarea economică și tehnică ro- 
mâno-egipteană, a dorinței ce
lor două popoare de a coopera 
pentru dezvoltarea continuă a 
țărilor lor. Vorbitorii au relevat 
spiritul de prietenie și colabo
rare în care muncitorii, tehni
cienii și inginerii români au 
cooperat la realizarea acestui 
grandios obiectiv al industriei 
chimice egiptene. Ei au reafir
mat hotărîrea celor două părți 
de a acționa și în viitor pentru 
traducerea în viață a acorduri
lor realizate în urma vizitei în 
Egipt a președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a convor
birilor sale cu președintele An
war Sadat, care au deschis 
largi perspective colaborării e- 
conomice și tehnice, pentru dez
voltarea acesteia pe cele mai di
verse planuri.

„începînd de astăzi — a de
clarat tovarășul Gheorghe , Ra
dulescu — uzina de produse so
dice, prima uzină de acest fel

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• PRIM-VICEPREȘEDINTE- 
LE Uniunii Scriitorilor din Re
publica Socialistă România, 
Laurențiu Fulga, și președintele 
Comitetului de conducere al U- 
niunilor Scriitorilor Ceho
slovaci, Jan Kozak, au semnat 
la Praga convenția de colabo
rare intre uniunile scriitorilor 
din cele două țări.

• LA BERLIN au continuat 
convorbirile dintre Kurt Nier, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R.D. Germane, și 
Guenter Gaus, secretar de stat 
la Cancelaria Federală a R.F. 
Germania, care au examinat 
probleme legate de înființarea 
reprezentanțelor permanente ale 
celor două state. Părțile au con
venit să informeze guvernele 

două țări, care prevede reali
zarea în Guineea, în colaborare 
cu țara noastră, a unor impor
tante obiective industriale. Co
operarea economică Intre cele 
două țări se va extinde mai a- 
Ies în direcția explorării și ex
ploatării unor resurse naturale 
pe care Guineea și-a propus să 
le valorifice în interesul pro
priei sale dezvoltări.

în atenția celor două țări se 
află, de asemenea, diversifica
rea relațiilor lor în domeniile 
cultural, științific pe baza unui 
acord pe termen lung de spe
cialitate, care este pus anual 
în aplicare. De un deosebit suc
ces s-a bucurat, în acest con
text, expoziția organizată nu de 
mult la Conakry pe tema dez
voltării României în anii socia
lismului, expoziție care a avut 
un larg ecou.

România a acordat și acordă 
în continuare Guineei asistență 
tehnică în diferite domenii — 
al învățămîntului, sănătății pu
blice, poligrafiei, meteorologiei. 
Numărul profesorilor români 
care activează în școlile secun
dare guineeze este, anul acesta, 
de trei ori mai mare față de a- 
nul precedent. în țara noastră 
se află la studii 25 de studenți 
guineezi. Tot pe linia formării 
de cadre naționale proprii, pre
ocupare de prim ordin a Gui
neei, mai mulți muncitori din 
această țară s-au calificat la 
cursurile tehriico-profesionale 
ale uzinelor „23 August“ și „U- 
nirea“ din București. Comple- 
tîndu-și, în continuare, studiile 
superioare de specialitate, aceș
tia au devenit ingineri, profe
sori, cadre de conducere în e- 
conomia Guineei prietene.

Conakry, 8 martie

MIRCEA S. IONESCU

din R. A. Egipt, va pune la dis
poziția economiei egiptene pri
mele sale produse. Avem satis
facția să constatăm că efortu
rile conjugate ale specialiștilor 
celor două țări au fost încunu
nate de succes. Permiteți-mi, 
de aceea, să adresez vii mulțu
miri muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor egipteni, procurii 
și colegilor lor români, care, 
prin eforturi comune, au reușit 
să edifice acest obiectiv — ex
presie a colaborării rodnice din
tre țările noastre, a politicii de 
industrializare a Egiptului. Po
porul român — a continuat vdr- 
bitorul — urmărește cu interes 
și sinceră bucurie realizările ob
ținute de poporul egiptean, de 
popoarele arabe în general, in 
dezvoltarea lor economică și so
cială, a sprijinit și sprijină cu 
consecvență lupta lor dreaptă 
pentru valorificarea, în intere
sul propriu, a resurselor mate
riale, pentru apărarea și con
solidarea independenței și su
veranității lor naționale.

Vorbind despre factorii care 
au concurat la realizarea uzinei, 
Ibrahim Mohameddein a reliefat 
eforturile susținute ale poporu
lui egiptean pentru dezvoltarea 
industrială a țării sale, „ajuto
rul valoros și dezinteresat pe 
care l-a acordat România prie
tenă prin instalațiile furnizate, 
prin experiența și cunoscuta ei 
seriozitate, încă de la semnarea 
contractului acestui mare pro
iect și apoi, pe parcursul multi
plelor etape de realizare. Adre
săm mulțumiri fierbinți — a 
spus ministrul egiptean tutu
ror experților români, care prin 
eforturile și colaborarea lor con
structivă au fost alături de spe
cialiștii noștri“.

Cuvîntările au fost aplaudate 
cu căldură în repetate rînduri 
de participanți.

lor asupra rezultatelor convor
birilor.

Intr-un interviu acordat agen
ției A.D.N., Kurt Nier a decla
rat că, în chestiunea examinată, 
cele două părți au ajuns Ia un 
consens, protocolul corespunză
tor urmînd a fi semnat de re
prezentanții celor două guverne.

• ZIARUL „Daily Telegraph" 
informează, în ediția sa de joi, 
că noul guvern laburist al pre
mierului Harold Wilson a adop
tat hotărîrea de a menține, în 
principiu, proiectul de construc
ție a supersonicului franco-bri- 
tanic „Concorde“. Ziarul citat 
adaugă că vor fi necesare, în 
acest sens, discuții detaliate cu 
guvernul francez.

BELGRAD 8 — Corespon
dentul Agerpres, S. Morco- 
vescu, transmite : la Belgrad 
a fost dat publicității mani
festul electoral al Uniunii 
Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia pentru 
apropiatele alegeri în orga
nele reprezentative la toate 
nivelurile. în manifest se a- 
rată că adoptarea noii Con
stituții a R.S.F. Iugoslavia și 
a constituțiilor republicane și 
provinciale este încă o vic
torie istoriră a forțelor socia
liste organizate, în frunte cu 
Uniunea Comuniștilor și cu 
tovarășul Iosip Broz Tito. 
„Am deschis noi căi ale pro
gresului social, ale extinderii 
și dezvoltării autoconducerii 
socialiste, ale unei mai mari 
bunăstări materiale, ale în
tăririi frăției și unității, ega
lității în drepturi, solidarită
ții tuturor oamenilor mun
cii, popoarelor și naționali
tăților“ — se spune în mani
fest.

După 12 ore de nego
cieri o reglementare a 
conflictului din exploa
tările carbonifere s-a vă
dit a fi posibilă. Vestea 
a devenit cunoscută în 
același timp cu încă 
una : industria britanică 
revine la săptămînă de 
lucru normală. Laburiștii 
au acționat prompt. Ei 
se găsesc într-o cursă 
de viteză și nu-și pot în
gădui să risipească 
timpul. Ceea ce reali
zează în aceste zile ar 
putea să cîntărească 
greu într-o viitoare ba
lanță electorală.

T
entativa conserva
toare de a prelun
gi existența guver
nului Heath cu con
cursul liberalilor a 
eșuat și demisia 

miniștrilor „tory“ a devenit con
cluzia inevitabilă. „Meciul nul" 
desfășurat la urne a pulverizat 
vechea majoritate conservatoare 
fără să asigure un substanțial 
avans laburist iar liberalii (cu 
peste 6 000 000 de voturi dar cu 
un număr extrem de redus de 
deputațl) s-au trarfsformat în 
arbitrii situației. Laburiștii dis
pun de cea mai numeroasă gru
pare parlamentară (paradoxal, 
ei au recoltat mai puține voturi 
decît adversarii lor conserva
tori). Insă cele 301 mandate nu 
Ie oferă decit posibilitatea de a 
forma un guvern minoritar. Un 
asemenea guvern poate supra
viețui doar pe baza concesiilor 
reciproce, al unui program mo-

Deși viitoarele alegeri 
pentru Bundestag vor a- 
vea loc abia în 1976, o 
parte din populația 
R.F.G. se prezintă în a- 
cest an la urne pentru 
reînnoirea a patru land- 
taguri.

A. n R.F.G., 1973 a
Ifost un an fără 

alegeri. După vic
toria concludentă a 
partidelor coaliției 
guvernamentale de 

la Bonn in alegerile generale 
din noiembrie 1972, scrutinele 
din cele patru landuri — Ham- 
burg, Saxonia Inferioară, Hessa 
și Bavaria — sint primul test 
electoral major pe care guvernul 
Brandt — ScheeI îl are de tre
cut în cursul acestei legislaturi. 
Opoziția creștin-democrată, cu o 
nouă conducere și refăcută în- 
trucitva după șocurile anului 
1972, are, de asemenea, ocazia 
de a reveni mai pregnant in 
viața politică a țării. în joc se 
află, direct, conducerea în patru 
din cele zece landuri ale R.F.G. 
și, indirect, repartiția locurilor 
în Bundesrat — camera superi
oară a parlamentului — în care 
creștin-democrații au încă o 
majoritate de un vot.

Startul in această luptă a fost 
dat la Hamburg, la 3 martie. 
După cum se știe, rezultatele nu 
au fost nicidecum satisfăcătoare 
pentru social-democrați. în a- 
Cest vechi fief al său, P.S.D. a 
trebuit să se mulțumească cu 
44,9 la sută din voturi și 56 de 
mandate față de 55,3 Ia sută din 
voturi și 70 de mandate Ia ale
gerile precedente, pierzînd ma
joritatea absolută pe care o de
ținea de 17 ani și inregistrind 
unul din cele mai serioase recu
luri din ultimii ani. Datorită 
înțelegerii cu liberalii (care au 
cîștigat 4 din cele 14 mandate 
pierdute de P.S.D.) privind con
stituirea unei coaliții la Ham
burg după modelul celei de la 
Bonn, situația aproape de ne
conceput pentru social-democrați 
ca U.C.D., care a cîștigat zece 
mandate aproape fără să miște 
un deget, să guverneze marele 
oraș hanseatic a putut fi evi
tată. Cu toate acestea, rezulta
tele alegerilor de la Hamburg 
oferă posibilitatea a numeroase 
concluzii. în primul rind, ele

Lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa
Lucrările Conferinței pentru 

securitate și cooperare în Eu
ropa continuă într-un ritm ac
celerat, in etapa elaborării do
cumentelor finale care urmează 
a fi supuse adoptării în faza fi
nală a conferinței.

Participanții au hotărît ca, în 
organul special de lucru, să în
ceapă, în această săptămînă, pro
cesul de redactare pe baza pro
punerilor prezentate de delega
ția română, privind măsuri des
tinate să facă efectivă nerecur- 
gerea la forță și Ia amenințarea 
cu forța. După cum se știe, por
nind de la necesitatea de a 
exclude pentru totdeauna folo
sirea forței în Europa, ca o ce
rință primordială a edificării 
securității, România a luat încă

Priorități
derat, fără ambiții majore. Orice 
dezacord esențial cu alte forma
țiuni — poate duce la răsturnarea 
lui. Un vot de neîncredere ar 
implica imediat noi alegeri. In 
situația puțin obișnuită din via
ța politică engleză, partidele ar 
dori să-și acorde răgaz. O bă
tălie electorală reluată în actua
lele împrejurări înseamnă asu
marea unor riscuri imense de 
către toate grupările. Laburiștii 
năzuiesc să poată avea un bi
lanț pozitiv de guvernare în mo
mentul unui nou scrutin, con
servatorii speră să-și ameliore
ze raporturile cu corpul electo
ral deteriorate de dificultățile 
economice, liberalii aspiră Ia 
modificări în legea electorală 
care să le permită să valorifice 
milioanele de voturi obținute. 
Harold Wilson intenționează să 
poată guverna cel puțin un an, 
însă, i-a avertizat pe laburiști : 
„Partidul trebuie să fie gata să 
facă față unor noi alegeri".

Wilson a format o echipă ca
racterizată printr-un echilibru 
al tendințelor. Lista miniștrilor 
— după cum observa FRANCE 
PRESSE — nu comportă „sur
prize considerabile“. Nume cu
noscute din „cabinetul fantomă" 
al laburiștilor fac acum parte 
din guvernul pe care Wilson l-a 
constituit după aproape patru 
ani de opoziție. A reținut aten
ția numirea lui James Callaghan 
Ia Foreign Office și într-o anu
mită măsură a surprins desem
narea lui Roy Hattersley ca mi
nistru de stat la Foreign Office, 
avind misiunea de a se ocupa 
de raporturile cu Piața comună. 
Roy Hattersley („domnul Euro
pa" — cum îl denumea un co
mentator) nu și-a ascuns prefe
rințele sale pro-C.E.E. Or, labu
riștii au desfășurat campania 
electorală promițind „renegocie- 
rea" condițiilor aderării brita
nice Ia Piața comună. Numi
rea sa, se apreciază, potrivit 
FRANCE PRESSE, ar putea 
contrabalansa poziția adversari
lor C.E.E. din echipa laburistă.

Dar noua formațiune laburistă 
pune pe primul plan al preocu
părilor ei cele de ordin intern. 
Punctul nr. 1 pe agenda lui 
Harold Wilson l-a reprezentat 
încetarea grevei minerilor. Chiar 
din primele ore ale noii guver- 

Bonn: anul testelor 
electorale

reflectă destul de fidel rezulta
tele ultimelor sondaje de opinie, 
confirmind „pierderea de viteză" 
în care se află social-democrații 
începînd din toamna anului tre
cut. Faptul că o parte din po
zițiile social-democrate au fost 
cucerite de partenerul de coali
ție al P.S.D. este numai aparent 
liniștitor. Colaborarea la guvern 
nu mai este la fel de armonioa
să ca în primii ani. Pe măsură 
ce punctele programului de gu
vernare convenit s-au realizat 
sau sint pe cale să se realizeze, 
platforma se îngustează, deose
birile de vederi devin mai evi
dente. Fricțiunilor din cadrul 
coaliției li se adaugă încercă
rile opoziției de a reinnoda le
găturile cu liberalii aflați in as
censiune și fără de care o reve
nire Ia guvern a U.C.D. nu pare 
posibilă. Alegerea aproape sigu
ră a lui Walter ScheeI ca pre
ședinte al R.F.G. va întări pro
babil aceste tendințe, deoarece 
succesorul său la conducerea 
P.L.D., Hans — Dietrich Gen
scher, trece drept reprezentant 
al dreptei liberale și adept al 
politicii „porților deschise". 
Pierderile social-democrate la 
Hamburg nu se datorează atit 
procesului de „eroziune", nici 
slabei participări la vot (64,7 la 
sută), deși aceasta trădează o 
apatie politică destul de eloc
ventă. Cauzele acestei „pierderi 
de viteză", subliniază aproape 
unanim comentatorii, trebuie 
căutate în ansamblul condițiilor 
economice și sociale, defavorabil 
în prezent P.S.D. O privire suc
cintă asupra evoluțiilor care au 
avut loc pe frontul economic și 
social vest-german este edifica
toare. Rata șomajului este în 
prezent de trei ori mai mare 
decît la începutul guvernării 
Brandt—ScheeI. Valul inflațio
nist occidental nu a mai ocolit 
în ultimii ani nici R.F.G., marca 
vest-germană, atît de forte pe 
plan extern, fiind supusă in in
terior unui vădit proces de de
valorizare prin creșterea neîn
treruptă a prețurilor. Măsurile 
de stăvilire a spiralei inflațio
niste nu au avut rezultatul do- 

din cadrul consultărilor multi
laterale de la Helsinki inițiativa 
examinării unor măsuri concrete 
pe care statele participante să 
le întreprindă în acest scop.

In cadrul celei de-a doua faze 
a conferinței, delegația română 
a prezentat propuneri cuprin- 
zînd un ansamblu de măsuri de 
ordin politico-juridic, militar, e- 
conomic, cultural, destinate să 
facă efectivă nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța 
în Europa. Exprimînd interesul 
pentru adoptarea unor aseme
nea propuneri, un mare număr 
de delegații s-au pronunțat în 
favoarea trecerii la redactare, 
pe baza propunerilor delegației 
române.

laburiste
nări laburiste, dosarul a fost 
reexaminat la masa negocieri
lor. Climatul acestora a fost al
tul decît cel din ajunul alegeri
lor. în mare măsură „gulerele 
negre" au obținut satisfacerea 
revendicărilor lor. O hotărîre 
privind încetarea grevei a fost 
adoptată, urmînd ca lucrul să 
fie reluat în toate bazinele mi
niere, luni, II martie. In co
relație cu acest eveniment se 
situează revenirea la săptămînă 
normală de lucru. Conservatorii 
impuseseră săptămînă cu 3 zile 
lucrătoare (ceea ce presupunea 
amputarea corespunzătoare a sa
lariilor). Producția industrială a 
țării s-a redus de la începutul 
anului cu cel puțin 25%. în sfir- 
șit, britanicii vor avea programe 
pe micul ecran și după orele 
22,30. Interdicțiile anterioare au 
fost ridicate...

Probabil că după aceste prime 
succese, guvernul laburist va fi 
confruntat cu un nou val reven
dicativ. Sindicatele vor putea 
respecta promisiunile de a nu 
solicita noi creșteri de salarii 
spre a nu crea dificultăți supli
mentare laburiștilor ? Totul de
pinde de indicele prețurilor și 
de stăvilirea inflației. Este evi
dent că dificultățile nu pot fi 
înlăturate de la o zi la alta, ceea 
ce presupune persistența tensiu
nii sociale.

Actualul guvern laburist pare 
conștient că un nou apel Ia urne 
este inevitabil. Noii deținători 
ai puterii așteaptă, însă, mo
mentul cel mai favorabil. Dar 
urnele pot aduce de fiecare dată 
surprize. Au constatat-o și con
servatorii, și laburiștii...

Poate de aceea Harold Wilson 
a hotărît să nu locuiască in 
Downing Street 10. Familia nou
lui premier va rămîne în apar
tamentul din North Street. La 
rîndul său, Heath care — luat 
prin surprindere de înfrîngerea 
conservatoare — a părăsit in 
grabă Downing Street 10 s-a in
stalat provizoriu intr-un apar
tament împrumutat de secreta
rul său parlamentar.

EUGENIU OBREA

rit. în plus, criza energetică a 
accentuat atit șomajul cit și in
flația, prefigurind in același 
timp o stagnare a economiei în 
1974. Luna trecută, greva de trei 
zile a funcționarilor din servi
ciile publice a scos în evidență 
tensiunile existente pe plan so
cial și a pus pentru prima dată 
sub semnul întrebării colabora
rea tradițională a P.S.D. cu sin
dicatele. Chiar in sinul partidu
lui divergențele cu organizația 
de tineret au cunoscut o nouă 
înăsprire cu ocazia recentului 
congres federal al acesteia din 
urmă, la care „Tinerii socialiști“ 
au adoptat poziții ca de obicei 
mai radicale decît cele cuprinse 
în programul de la Godesberg 
al P.S.D.

Deși reprezentativitatea Ham- 
burgului pentru întreaga Repu
blică federală și a organizației 
locale a P.S.D. pentru întregul 
partid pot fi contestate, este 
neîndoielnic că social-democra- 
ția vest-germană traversează 
actualmente o perioadă dificilă. 
Cum contextul politic general 
care a generat această situație 
este departe de a putea fi con
siderat drept trecător, anul 
electoral 1974 amenință să de
vină deosebit de dificil pentru 
partidul cancelarului Brandt. 
Dacă la alegerile din Bavaria 
(noiembrie) nu sint prea multe 
lucruri de pierdut, acest land 
fiind bastionul Uniunii Creștin- 
Sociale a lui Franz-Josef Stra
uss, Saxonia Inferioară (scrutin 
în iunie) și Hessa (in noiembrie) 
sînt guvernate tradițional de 
social-democrați — singuri sau 
în alianță cu liberalii — și pier
derea acestor poziții ar duce la 
un dezechilibru pe plan regional 
în favoarea opoziției, dezechi
libru care nu ar rămîne fără e- 
fecte asupra raportului de forțe 
Ia nivel federal. Pînă la alege
rile de la Hanovra, Frankfurt 
pe Main și München este încă 
timp pentru o acțiune amplă de 
redresare. Rămîne de văzut 
dacă aceasta va fi declanșată și 
dacă va avea succes.

BAZIL ȘTEFAN

Start bun într-o verificare 
timpurie

Orice reuniune care se respectă are programul 
complet: 11 intîlniri. Așa a și fost aseară pe 
ringul de Ia Floreasca în meciul amical de box 
care a opus selecționatele României și R.D.G. 
Tricolorii au debutat în trombă, Cozma, Gruies- 
cu, Lazăr Pometcu și Simion Cuțov inregis
trind — toți, la puncte — victorie după victorie. 
La 5—0, soarta meciului nu mai putea fi pusă la 
îndoială, însă toată asistența — peste 3 000 de 
spectatori care au suprapopulat tribunele — 
era unanimă în a aprecia că oaspeții prezentau 
Ia București o garnitură de luptători. Ei s-au 
„agățat" de adversar luptind eu ardoare pentru 
a face o cît mai bună figură. Prima lor victorie 
a repurtat-o Ulrich Beyer, fostul campion eu
ropean de la Madrid în dauna celui mai popular 
boxer român, Calistrat Cuțov. Putea fi, foarte 
bine și invers, tot așa după cum în precedentele 
două meciuri vedetă Pometcu—Förster și Si
mion Cuțov—Radowski șansele nu ne-au ocolit. 
Am numit astfel cele trei întilniri cheie ale ga
lei, care au făcut ca mai multe sute de solici- 
tanți să nu mai aibă loc la Floreasca și să as
culte suflul și răbufnirile sălii din afară. Sandu 
Mihalcea boxer de categorie semimijlocie, cu o

năprasnică laterală de dreaptă expediată în 
primul minut al reprizei a Il-a, a întrerupt și
rul deciziilor la puncte pronunțate pînă atunci: 
el l-a pus K.O. pe Manfred Weidmer și a con
sfințit victoria care nu mai putea să scape ro
mânilor (6—1). Oaspeții au o revenire puternică 
Ia categoriile mari. Tiepold, sportiv olimpic, un 
remarcabil exemplu de longevitate sportivă 
(„boxa și pe vremea mea“... observa fostul nos
tru campion Mibai Trancă) l-a învins pe Ștefan 
Florea, care, în treacăt fie spus nu are loc în 
prima garnitură a țării; Wittenburg a dispus de 
Năstac; Heimann a cîștigat in fața lui GySrffi 
pe care l-a abandonat arbitrul de ring italianul 
Tomas Quacci — excelent în intervențiile sale. In 
fine, Alexe, Ia „grea" a consfințit scorul de 
7—4 intr-o manieră categorică, declanșind pis
tonul de stingă căruia, poate, i-ar fi rezistat cu 
succes doar Teofilo Stevenson. Dar Schroder n-a 
fost Stevenson... Revanșa meciului România— 
R.D.G., care și-a făcut aseară o splendidă carte 
de vizită, are de ce să fie așteptată cu Înfrigu
rare peste două zile la Galați.

VIOREL RABA

■
FO w» ■■ XIX ETAPA

VĂZUTĂ DE CORNEL DINU
Discuția de luni, marți, 

miercuri și celelalte zile ale 
săptămînii a fost deschisă. A 
început fotbalul ! Nu s-ar putea 
spune că sub cele mai prospere 
auspicii, dar totuși jocul cu miză 
a început să-și intre în drep
turi. Dealtfel, spectatorii au 
început să-I iubească atunci 
cînd l-au deosebit de miș
carea deconectantă de Ia 11 sau 
5 după amiaza, duminica ; pen
tru că realismul întrecerii cu 
miză naște spectacol. Timpul nu 
a mers pe mina fotbalului, vîn- 
tul, cel mai mare inamic... cinstit 
al lui a ținut să fie prezent la 
debut, iar frigul și tribunele 
destul de pline au venit să-l 
întovărășească in coloratura 
unui steag imaginar ce nu va 
flutura niciodată pe cîmpul ma
rii bătălii presupuse de acest 
joc. Scoruri strînse, luptă crin- 
ceriă, confirmarea axiomei că 
punctele sînt mult mai greu de 
luat în retur. Două excepții, 
două echipe universitare: Spor
tul studențesc și Universitatea 
Craiova. Două surate al căror 
drum se pare că nu va fi în
greunat nici de perioadele exa
menelor.

Etapa a Il-a a returului sau a 
XlX-a a campionatului are, 
astăzi, un meci de mare impor
tanță. Steagul roșu—Universi
tatea Craiova. Stegarii au jucat 
foarte bine la Arad si clasa
mentul, acest dușman al roman
tismului, îi așează la răscruce 
de drumuri. Ori, ori... Deci, se 
vor bate pînă la capăt pentru

e LA „PALATUL SPOR
TURILOR“ din Roma s-a dis
putat meciul de baraj dintre 
echipele Steaua București și 
Estudiantes Madrid, contînd 
pentru calificarea în semifi
nalele „Cupei Cupelor“ la 
baschet masculin. Baschet- 
baliștii spanioli au obținut 
victoria cu scorul de 79—62 
(26—36).

In semifinale, Estudiantes 
Madrid va juca cu Steaua 
Roșie Belgrad, iar Zbrojov- 
ka Brno va întîlni formația 
italiană Sacla Torino.

• IN SALA „SCANDINA- 
VIUM" din orașul suedez 
Goteborg se vor desfășura 
astăzi și mîine întrecerile 
celei de-a 5-a ediții a Cam
pionatelor europene de atle
tism pe teren acoperit. La 
actuala ediție a campionate
lor și-au anunțat participarea 
circa 400 de atleți și atlete 
din majoritatea țărilor eu
ropene.

România va fi reprezen
tată de un lot de 10 spor
tivi : Viorica Viscopoleanu,

SIMBĂTA, 9 MARTIE 1974 
PROGRAMUL I

9,00 _ O viață pentru o idee : 
Nicolae Ghica-Budești ; 9.30 —
Film serial „Pistruiatul“ (ultimul 
episod) ; 10,05 — Opera ..Ion Vodă 
cel Cumplit“ de Gh. Dumitrescu 
(partea I) ; 10.50 — Teleclnemate- 
ca ; 16.00 — Fotbal : Steagul roșu- 
Universitatea Craiova (divizia A). 
Transmisie directă de la Brașov ;
17.45 — Familia ; 18,05 — Campio
natul mondial de handbal mascu
lin. Meciul pentru locurile 3—4. 
Intilnirea dintre echipele Iugosla
viei și Poloniei ; 19,20 — 1001 de 
seri : Prietenii lui Bunny Bugs ;
19.30 — Telejurnal ; 20.00 — Tele- 
enciclopedia ; 20,40 — Publicitate :
20.45 — Film serial „Columbo“. 
Episodul „Studiu în negru“ ; 22,20
— Telejurnal ; Sport ; 22,35 — Ro
manțe și tangouri de Ionel Fernic.
DUMINICA, 10 MARTIE 1974 
PROGRAMUL I

8.30 — Gimnastica pentru toți ; 
8.40 — Cravatele roșii ; 9,35 — Film 
serial Comoara din 13 case. Epi
sodul VI ; 10,00 — Viața satului ; 
11.15 — Din lumea științei ; 11.35
— Publicitate ; 11,40 — Bucuriile
muzicii ; 12.30 — De strajă patri
ei ; 13.00 — Album duminical ;
15.30 — Imagini din Guineea : 15,45
— Magazin sportiv : Box. Româ
nia — R.D. Germană — selecțiunl 
ftiregistrate de la Sala Floreasca ; 
16.20 — Film serial ; ENEIDA — 
episodul II ; 17,20 — Cîntare pa
triei — concursul coral interjude- 
țean. Etapa a IX-a ; 18,40 — Fi

victorie ! Craiovenii sint, în 
mod cert, grație profesorului 
Cernăianu, o echipă care știe 
ce vrea. Domină campionatul 
conduși de un raționament pe 
care îl vom analiza atunci cînd 
el va infirma, prin rezultate, 
inconstanța echipelor românești, 
mari iubitoare de suspens-uri. 
Ei pierd foarte greu afară. Ma
rea lor armă ? încrederea cu 
care ies în lume. Steaua—F.C. 
Constanța. Două echipe nemul
țumite de ceea ce au făcut pînă 
acum. Un meci de angajare în 
care punctele sint mult mai a- 
propiate echipei militare. La 
Cluj, pe singurul stadion con
struit expres pentru fotbal. 
C.F.R. nu poate și nu are nici 
o scuză să piardă vreun punct 
în fața echipei din Tg. Mureș. 
Este o echipă „curată“, care joa
că mult in folosul fotbalului. 
Este o plăcere să ai asemenea 
adversari și atunci cînd joci ro
lul musafirului ambițios. Pi- 
teștiul îl așteaptă pe Rică. Gi
gantul apărător al buturilor din 
Grant poate închide poarta, dar 
capriciile și setea lui de epitete 
și înflorituri nu sint cel mai bun 
medicament pentru o echipă 
care vrea să plece din zona re- 
negaților. Politehnica Iași—„U" 
Cluj. Majoritatea jucătorilor a- 
cestor echipe sînt specialiști în... 
științe economice. Spiritul lor 
practic nu poate fi, deci, con
testat în ciuda dezinvolturii care 
îi va mîna spre victorie și un 
trai mai bun. Ieșenii sînt favo-

ileana Silai, Valeria Bufa- 
au-Ștefănescu, Cornelia Po- 
pescu-Popa, Virginia Ioan, 
Carmen Ene, Carol Corbu, 
Dorel Cristudor, Șerban 
Ioan și Petre Lupan.

• VINERI LA AMIAZĂ au 
luat sfîrșit în Capitală lu
crările comitetului balcanic

de box. In cadrul acestor lu
crări Cristea Petroșeneanu, 
secretar general al federației 
din țara noastră, a prezentat 
o informare pe marginea or
ganizării apropiatului turneu 
balcanic, care după cum se 
știe va avea loc anul acesta 
la Constanța între 23 și 30 
iunie. A fost definitivat de 
federațiile naționale calen
darul internațional al pugi- 
liștilor din țările balcanice. 
Din calendar spicuim ur
mătoarele competiții : „Cen

nala Campionatului Mondial de 
handbal masculin. Transmisiune 
directă de la Berlin ; 20,00 — Te
lejurnal. Săptămînă politică inter
nă și internațională în imagini ;
20.30 — Reportajul săptămînii. De 
luni pînă sîmbătă. Printre fores
tierii din Munții Rodnei ; 20 50 — 
Film artistic : CABRIOLA — pre
mieră pe tară — cu Marisol ; 22,15 
— Telejurnal. Sport
PROGRAMUL II

10.00—11.40 — Matineu simfonic.
Concertul Orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu" ; 20.30 — Film serial pen
tru copii : GEORGE. Episodul : 
„Ursulețul Iul George" ; 20,55 — 
Publicitate ; 21,00 — Film serial : 
Columbo.

SIMBĂTA, 9 MARTIE 1974
Opera Română : FRUMOASA 

DIN PĂDUREA ADORMITA _ 
ora — 19; Teatrul de Operetă : 
CONTESA MARITZA — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala mare) : 
SIMFONIA PATETICA — ora 
19,30; (Sala Comedia) : DONA 
DIANA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Mă- 
gureanu) : LEONCE ȘI LENA — 
ora 20: (Sala Studio) : VALEN
TIN ȘI VALENTINA — ora 20; 
Teatrul ,.C. I Nottara" (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19.30; (Sala Studio) : HAMLET — 
ora 19; Teatrul de Comedie : 
BUFFALO BILL ȘI INDIENII — 
ora 20; Teatrul Mic : VIAȚA E 
CA UN VAGON ? — ora 15 30; 
DUPĂ CĂDERE — ora 19.30; Tea
trul Giulești : „Eseu _ ora 19.30 ; 
Studioul de Teatru al I.A.T.C. : 

riții. La ei suferința este mult 
mai mare și dealul Buciumului 
este, încă, sub glie. Dinamo— 
Petrolul. întotdeauna aceste 
echipe au jucat deschis indife
rent de locul din clasament. Pe
troliștii sînt sinceri în disputele 
cu noi. Dacă pot nu ne lasă b 
clipă. Dar nici noi nu putem 
uita că anul trecut am ciștigat 
campionatul în ultimele cinci 
etape pe care le-am atacat cu 
cinci puncte mai puține decît 
liderul. Timișoara găzduiește 
Sportul studențesc cu ospitali
tatea tovarășilor de arme. Dar 
și de suferințe, mai ales pentru 
Poli care joacă destul de greu, 
totuși, împotriva culoarelor ace
leiași facultăți mai puțin iubi
toare de matematică. Jiul— 
C.S.M. Reșița. La Petroșani te
renul seamănă mult cu un cimp 
de „western". Au și pierdut la 
Craiova. E jale ! Georgescu, 
Tonca și Stoker vor închide 
bine obloanele și va urma asal
tul. Subtila echipă reșițeană nu 
poate avea o soartă prea bună. 
In fine, ultima partidă a eta
pei S.C. Bacău—U.T.A. dove
dește că ultimele trei clasate, 
jucind acasă, nu trebuie să ier
te. Și băcăuanii știu să facă a- 
cest lucru cel mai bine.

Se pare că este o etapă favo
rabilă gazdelor.

Programarea face ca cele mal 
flămîndc de victorie să joace în 
fieful lor. Dar nu totdeauna a- 
dresa stabilă iți poate aduce 
bucurii.

tura de aur" (5—9 mai la 
București), Campionatele in
ternaționale ale Turciei (edi
ția a 2-a, 20—25 octombrie la 
Izmir), „Trofeul Stranjata" 
(10—14 aprilie Sofia), întîlni- 
rea de tineret România-Iu- 
goslavia și meciul de seniori 
România-Turcia, „Turneul 
semicentenarului boxului bul
gar" (16—23 septembrie la 
Sofia), Trofeul Oscar (Bel
grad), „Mănușa de aur" 
(Belgrad) și altele. Viitoarea 
ediție a campionatelor bal-*^ 
canice de box va avea lot I 
în 1975 în Bulgaria.

• AU FOST DEFINITIVA
TE datele de începere a me
ciurilor din cadrul semifina
lelor turneului candidaților 
la titlul mondial masculin 
de șah, deținut de marele 
maestru american Robert 
Fischer.

Intilnirea dintre Boris 
Spasski și Anatoli Karpov 
se va desfășura de Ia 10 a- 
prilie la Leningrad, iar me
ciul Tigran Petrosian — Vik- 
tor Korcinoi va debuta la 
12 aprilie, la Odesa.

LABDACIZII — ora 20 : Tea
trul „Ion Vasilescu“ : EU SINT 
TATĂL COPIILOR (premieră) :
— ora 19,30 : (La Sala Pa
latului) : CADOURI MUZICALE — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Victoria) : VINO SĂ NE 
VEZI DISEARĂ — ora 19.30; Tea
trul „Ion Creangă" (La Sala Stu
dio a Teatrului Național) : SCU
FIȚA CU TREI IEZI _ ora 16; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Acade
mia) : PUNGUȚA CU DOI BANI
— ora 17; Ansamblul „Rapsodia 
Română" : LA HANUL CU ClN- 
TECE — ora 19.30; Circul „Glo- 
bus" : AL TREILEA GONG LA.. 
CIRC — orele 16 și 19,30.

SlMBATA. 9 MARTIE 1974
PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale 9.55 
Melodia zilei : „FRUMOASA VI
SĂTOARE“ de T. Popa. 10,00 Tu- 
rist-club. 11.00 Profil pe portativ.
11,30 Din fonoteca Institutului de 
etnografie șl folclor. 12.00 Știri. 
12,05 Invitație în fonotecă. 12,55 
Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii. 17,00 Știrile după-amie- 
zii 17.05 Alo, Radio ! — muzică la 
cerere. 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Muzica. 18.10 Ascultătorii ne pro
pun. 18,55 Melodia zilei. 19,00 La 
balul de sîmbătă seara. 21,00 
Top-ul revistei „Flacăra“. 21.30 
Muzică de dans. 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport. 22.3» 
Melodia zilei. 22.35' Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica, ștefan 
Iureș. 23,20 Muzică de operă, 
23.55—24.00 Ultimele știri.
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