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Vizita președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Adunarea festivă 
din Capitală 

cu prilejul Zilei 
internaționale 

a femeii

Printre

Programul zilei de joi a vi- 
zitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a cuprins o succe
siune de secvențe de vibrantă 
manifestare a solidarității din
tre clasa muncitoare din Ar
gentina și cea din România, 
cu prilejul prezenței președin
telui Consiliului de Stat în 
mijlocul muncitorilor de la 
Societatea mixtă siderurgică 
ar;V tiniană (SOMISA). obiec- 
tiv\jc cea mai mare însemnă
tate în viața economică a ță
rii.

Ambianța deosebită ce._ ___________ a
caracterizat încă din primele 
clipe această vizită s-a făcut 
simțită incă de la aterizarea 
avionului special cu care a că
lătorit 
Ceaușescu 
rășa Elena

președintele Nicolae 
împreună cu tova- 
Ceaușescu. Oaspe-

MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

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

la lucrările celei de-a l//-a Conferințe 
pe țară a Asociației generale a vinătorilor 

și pescarilor sportivi
Dragi tovarăși,

de-a Iii-a Conferințe 
generale a vinătorilor

în Argentina
muncitorii de la Societatea 

siderurgică
ții români sint întîmpinați pe 
platoul de aterizare — aflat 
în apropierea orașului San Ni
colas — de ministrul muncii, 
Ricardo Otero, de ministrul a- 
pârării Angelo Robledo, de 
primarul orașului San Nicolas, 
Eduardo Kobler, $j alți repre
zentanți ai autorităților locale, 
de directorul general al uzine
lor SOMISA. ing. J. C. Oilor 
care ii salută cu căldură, urîn- 
du-le bun venit.

Două tinere fete oferă oas
peților buchete de trandafiri, 
legate cu panglici tricolore.

Șeful statului român trece 
in revistă compania de onoa
re. după care îi sint prezenta
te oficialitățile orașului.

In semn de deosebită stimă 
și considerație și pentru a 
marca în mod special acest e-

argentiniană
veniment important pentru 
toți locuitorii din San Nicolas, 
primarul roagă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să primeas
că cheia orașului.

La solicitarea reprezentan
ților postului de radio local 
care a transmis integral 
ceremonia sosirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu face o scur
tă declarație: „Doresc să urez 
locuitorilor din San Nicolas 
succese în dezvoltarea lor e- 
conomico-socială, bunăstare și 
fericire" — spune șeful statu
lui român.

In continuare, coloana ofi
cială se îndreaptă spre orașul 
Ramollo. în al cărui perimetru 
administrativ se află Uzinele 
SOMISA. Pe podul de pe rîul 
cu același nume, care cons'itu- 
ie linia de delimitare intre te-

mixtă

ritoriul acestui oraș și cel al 
orașului San Nicolas are loc o 
ceremonie simbolică, in cursul 
căreia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. celelalte persoane 
oficiale româno sint procla
mați oaspeți de onoare ai ora
șului Ramollo.

Ceremonia este 
nantă. Domnește o 
plină de însuflețire,
zele celor prezenți Se dă citi
re expunerii de motive pentru 
proclamarea înalților vizitatori 
ca oaspeți de onoare

Președintele Nicolae 
Ceaușescu exprimă mulțumiri 
pentru această cinstire.

Coloana de mașini iși con-

impresio- 
atmosferă 
In aplau

(Continuare in pag. a 4-a)

Conferirea titlului Cuvîntul
doctor honoris causa

tovarășului

al Universității din Sud
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul Zilei de 8 Mar
tie — Ziua internațională 
a femeii —. vineri după- 
amiazâ. in Capitală a avut 
loc o adunare festivă.

La festivitate au partici
pat tovarășii Gheorghe Pa
nă, membru al Comitetului 
Executiv. al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Gheorghe Cioa
ră, membru al Comitetului 
Executiv, al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., primarul general al 
Capitalei, Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului E- 
xecutiy al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 2 
din Capitală, prof. ing. Su- 
zana Gâdea. președinta Con
siliului Național al Femei
lor. reprezentanți ai con
ducerii unor organizării de 
masă și obștești și ai unor 
instituții centrale.

Au luat, de asemenea, 
parte un mare număr de fe
mei care muncesc în între
prinderi și instituții bucu- 
reștene. activiste de partid 
și ale organizațiilor de ma
să și obștești, vechi militan
te ale mișcării muncitorești 
și de femei din țara noas
tră. țârănci cooperatoare, 
cadre didactice, artiste, stu
dente, mame eroine, gospo
dine.

Erau prezente soții ale șe
filor unor misiuni diploma-

s 
i

1 
i

Bahia Blanca, președintelui 
Nicolae Ceaușescu

și tovarășei Elena Ceaușescu
încă o prestigioasă institu

ție de învățământ superior din 
Argentina. Universitatea din 
Sud — Bahia Blanca, a hotă- 
rît. la fel ca și Universitatea 
din Buenos Aires, să confere 

semn de omagiu și înaltă 
r ețuire titlul de doctor hono
ris causa președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei E*em 
Ceaușescu. O delegație de pro
fesori și studenți ai Universi
tății din Bahia Blanca, in frun
te cu rectorul, prof. dr. V’ •- 
tor Benamo, a venit la Buenos 
Aires, Ia reședința șefului sta
tului român pentru a înmîna 
acest titlu înaițiior oaspeți ro
mâni.

La ceremonie a participat 
prof. dr. Carlos Ignacio Rivas, 
ministru subsecretar de stat 
pentru învățămîntul superior, 
care, luînd cuvîntul. a spus :

Dumneavoastră. domnule 
președinte și dumneavoastră, 
doamnă Ceaușescu ați mai fost 
onorați în țara noastră cu a- 
cest titlu. Cel 
un omagiu în 
subliniez însă 
are o nuanță 
numai că omagiază pe dom
nul președinte, dar este și un 
act de recunoștință pentru câ 
dumneavoastră sînteți repre
zentanții unei comunități, ai 
unei țâri care a făcut mult 
pentru, noi. în special pentru

de astăzi este 
plus. Vreau să 
că acest titlu 
diferită, el nu

dezvoltarea tehnică a Univer
sității din Sud. In acest ca
racter de recunoștință și de 
mulțumire pentru ceea ce au 
făcut pentru noi reprezentanții 
țării dumneavoastră, avem plă
cerea de a vă saluta și a vă 
înmîna titlul de doctor hono
ris causa dumneavoastră și 
doamnei Elena Ceaușescu.

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

Pentru noi. domnule pre
ședinte. caracterul cel mai -e- 
levant al conferirii acestei 
distincții îl constituie faptul 
câ sîntem militanți politici. 
Simțim deci o înclinație spe
cială față de popoarele care, 
prin lupta 'lașei muncitoare, 
au obținut pe deplin autode
terminarea și eliberarea lor, 
care au dezrădăcinat imperia
lismul pentru totdeauna din 
țările lor.

Nu numai că avem o recu
noștință fierbinte față de în
tregul popor român, dar și o 
recunoștință față de individua
lități ca dumneavoastră, care 
au impulsionat acest proces 
de eliberare. Acordăm aceas
tă distincție individuală și 
doamnei Elena Ceaușescu. în 
persoana căreia recunoaștem

(Continuare in pag. a 4-a)

Aș dori să exprim cele 
mai calde mulțumiri Uni
versității din Sud pentru ho- 
tărirea pe care ați luat-o de 
a ne decerna, mie și tovară
șei mele, titlul de doctor Ho
noris causa.

Vedem in aceasta o expresie 
a relațiilor dintre popoarele 
noastre, o apreciere a activi
tății pe care o desfășurăm în 
slujba poporului român, a so
cialismului și păcii, o apre
ciere a activității pentru dez
voltarea relațiilor de colabo
rare între poporul român și 
poporul argentinian.

Desigur că vom face totul 
pentru a extinde în continua
re relațiile dintre popoarele 
noastre, in toate domeniile de 
activitate. Vom acționa, in 
același timp, pentru o dezvol
tare tot mai mare a colabo
rării dintre universitățile din 
țările noastre, dintre Univer
sitatea din Sud și universită
țile din România. Desigur că 
societatea pe care o făurim 
noi in România, societatea so
cialistă, eforturile pe care le 
face astăzi poporul român 
pentru dezvoltarea cconomi- 
co-socială pe un drum nou 
impun ca o necesitate așeza
rea cuceririlor științei și teh
nicii contemporane la bazele 
întregii activități. Pentru a 
asigura un progres in toate 
domeniile de activitate trebu
ie să facem totul ca aceste cu
ceriri ale științei să fie puse 
în serviciul popoarelor, al bu
năstării lor atît materiale, cit 
și spirituale.

Aș dori să adresez profe
sorilor de la Universitatea 
Bahia Blanca cele mai bune

urări de succes in întreaga 
activitate îndreptată spre 
făurirea cadrelor necesare e- 
conomiei, științei și culturii 
argentinicne. Aș dori să 
adresez tuturor profesorilor 
de la această universitate u- 
rarea de a acționa întotdea
una in strinsă legătură cu 
poporul, in slujba poporului, 
a libertății și fericirii lui. A- 
ceasta este, pină la urmă, me
nirea științei și culturii, me
nirea omului de știință.

Aș dori, de asemenea, să a- 
dresez studenților din Uni
versitatea Bahia Blanca urări
le noastre de succes în însu
șirea nobilelor cunoștințe ale 
științei. Fără indoială, studen
țimea este chemată astăzi 
să-și însușească cuceririle ce
le mai înaintate, dar ea are 
menirea ca, mîine, să asigure 
ridicarea pe noi trepte a ști
inței și culturii fiecărei na
țiuni, a științei și culturii u- 
niversale.

Sigur, și profesorii, și stu
denții sint cetățeni ai unei 
țări — dumneavoastră 
teți ai Argentinei, ai 
țări în plină transformare re
voluționară, și este de înțeles 
că trebuie să participați activ 
la viața politică, la realizarea 
acestor transformări. întot
deauna știința, cultura au lu
minat căile spre progres, spro 
civilizație. De aceea vă u- 
răm dumneavoastră. întregii 
studențimi succese in întrea
ga activitate.

Doresc să folosesc și acest 
prilej pentru a ura poporului 
prieten argentinian su'ccs 
în dezvoltarea sa economico-

sîn- 
unei

(Continuare in pag. a 4-a)

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 in cronica bunelor re- 
la: j de colaborare dintre 
România și Argentina, o noua 
și strălucită pagină: președin
tele Consiliului de Stat -ii Re
publicii Socialiste România și 
președintele Republicii Argen
tina au semnat. într-un cadru 
solemn. Tratatul de prietenie 
și cooperare între cele două 
țâri și Comunicatul comun.

Ora 9.30. Cei doi șefi de sta» 
intră în marea sală a reședin
ței președintelui Argentinei 
de la Olivos.

Președintele Nicolae

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Jua.n 
Domingo Peron și doamna Ma
ria Estela Martinez de peron 
iau Ioc pe un podium fe o- 
noaie. împreună cu cei doi 
șefi de stat se află înalte per
sonalități române și argen'.’.ni- 
ene.

Sula este împodobită .u dra
pelele român și argentinian, 
ale căror falduri se ingemâ- 
nează. în mod simbolic. cu 
stemele alăturate ale celor do
ua țâri.

Asistă la acest evenim.-nt is
torie înalte personalități ale

argentinien ?.
începutul ceremoniei. 

Pățan.

vieții politice 
La ' .

ion Pățan. vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior. Geor
ge Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, din partea 
română, și Alberto Vignes, mi
nistrul relațiilor externe. și 
.Jose Gelbard ministrul econo
miei. din partea argentiniană. 
au semnat: Acordul general 
de cooperare economică și teh
nică între guvernul Republicii 
Socialiste România și guver
nul Republicii Argentina. A- 
cordul de cooperare în domeniul

minier. Acordul de coperare în 
domeniul industriei agrozo
otehnice. Acordul financiar.

Este ora 9.50. In acest mo
ment. președinții Nicolae 
Ceaușescu și Juan Domingo 
Peron semnează Tratatul de 
prietenie și cooperare între Re
publica Socialistă România și 
Republica Argentina.

Cei doi șefi de stat semnea
ză totodată Comunicatul co
mun.

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

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

Age n d ă

Ceaușescu

T ratat
de prietenie 
Republica Socialistă România

și Republica Argentina
• în pagina a 3-a

și cooperare între

Agenda manifestărilor ro- 
.iâno-argentiniene din 

cursul zilei de 8 martie a 
mai înscris :
• Intilnirea președinte

lui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
cu membrii coloniei româ
ne din Argentina.
• Întîlnire cu conduce

rea Confederației Genera
le a Muncii din Argentina.
• Conferința de presă a 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

• Primirea lui Arturo 
Frondizi, fost președinte 
al Argentinei, președintele 
Mișcării pentru integrare și 
dezvoltare.

In cursul nopții — potri
vit orei Bucureștiului — a 
avut loc SOLEMNITATEA
PLECĂRII DIN ARGENTI
NA.

Relatările asupra acestor 
evenimente și manifestări 
se vor publica in ziarul de 
mîine.

Cu prilejul celei 
pe țară a Asociației 
și pescarilor sportivi și al aniversării ii- 
nui sfert de veac de la înființarea asoci
ației. vă adresez, pe această cale, un cor
dial salut și calde felicitări, dumneavoas
tră participanților la conferință, precum 
și tuturor vinătorilor și pescarilor spor
tivi din țara noastră.

Partidul și stalul nostru au acordat și 
acordă o deosebită atenție și sprijin acti
vității de vinătoarc și pescuit — îndelet
niciri milenare ale locuitorilor acestor 
meleaguri — pentru ca aceasta să asigure, 
pe lingă valorificarea eficientă a patri
moniului cinegetic și piscicol național, și 
cadrul adecvat practicării acestor spor
turi de către tot mai mulți oameni ai 
muncii,

Sint cunoscute progresele realizate in 
ultimii ani in ce privește gospodărirea ra
țională și dezvoltarea bogăției faunistice 
vinătorești și piscicole a țării. Desigur, in 
această privință mai sint multe de făcut 
— și asociația dumneavoastră poate con
tribui intr-o măsură importantă la im-

bunătățirca activității in acest domeniu 
Cunosc că vinătorii șl pescarii sportivi 
și-an propus, pentru viitorii ani, sarcini 
însemnate in ceea ce privește ocrotirea, 
dezvoltarea și valorificarea efectivelor de 
vînat și pește. Sint necesare măsuri fer
me pentru amenajarea de noi locuri pis
cicole, precum .și pentru dezvoltarea fon
dului de vinătoarc. Vă doresc să îndepli
niți în cele mai bune condițiuni aceste 
sarcini !

Sint încredințat că bilanțul activității 
pe care il veți face cu acest prilej și mă
surile adoptate de conferință vor consti
tui un nou imbold pentru dezvoltarea a- 

importanțâcestor sectoare care au și o 
economică.

Cu această convingere, urez 
plin lucrărilor celei de-a IlI-a 
pe țară a Asociației generale a 
și pescarilor sportivi. Vă doresc tuturor 
noi succese și satisfacții lot 
munca ce o desfășurați în 
(oare de activitate, precum 
personală, multă sănătate

succes de- 
Conferințc 
vinătorilor

Și

NICOLAE

a Asociației generale
Vineri, au început, la Con

stanța, lucrările celei de-a 
Hl-a Conferințe a Asociației 
generale a vinătorilor și pes
carilor sportivi din Republica 
Socialistă România, eveniment 
ce coincide cu împlinirea unui 
sfert de veac de la înființa
rea asociației.

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

La deschiderea lucrărilor, 
tovarășul Vasile-Patilineț. mi
nistrul economiei forestiere și 
materialelor de construcții, a 
dat citire mesajului 
conferinței de i 
Nicolae Ceaușescu. 
general al Partidului 
nist Român, președintele Con
siliului de Stat., participanți
lor la lucrările celei de-a IlI-a 
Conferințe pe țară a Asociației

adresat 
tovarășul 

' secretar 
i Comu-

(Continuare in pag. a 3-a)

Festivitatea din Petroșani
închinată Zilei de 8 Martie

Ieri după-amiază, in sala 
mare a Casei de cultură din 
Petroșani a avut loc adunarea 
festivă închinată Zilei de 8 
Martie — Ziua internaționa
lă a femeii, organizată de co
mitetul municipal al femeilor.

La festivitate au luat parte 
peste 800 de salariate din ca
drul întreprinderilor și insti
tuțiilor din municipiu. A par
ticipat de asemenea tovarășul 
Clement Ncgruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid.

Despre semnificația politică 
și istorică a Zilei de 8 Martie, 
despre contribuția valoroasă, 
tot mai sporită adusă de fe
meile din Valea Jiului la pro
gresul general al țării și în
făptuirea marilor obiective e- 
conomico-sociale trasate de 
partid, a vorbit tovarășa A- 
driana Karacsony, vicepreșe-

dintă a Comitetului municipal 
al 'femeilor.

Un moment emoționant l-a 
constituit intrarea în sală a 
unui grup de pionieri de la 
Școala generală nr. 1 Petro
șani, care, prin cuvîntul pio
nierei Oana Băltărețu. repre
zentanta forumului județean al 
pionierilor, a adresat un căl
duros și vibrant salut femei
lor participante la adunarea 
festivă.

Festivitatea închinată sărbă
toririi Zilei internaționale a 
femeii s-a încheiat cu un bo
gat program artistic.

In continuare a urmat o în
trunire tovărășească.

Adunări festive închinate 
„Zilei internaționale a femeii", 
urmate de programe artistice 
au avut 10c in toate localități
le municipiului.

r
CERCUL LII ERAR 

„LUMINA"

Marți 12 martie, ora 
18, la clubul din carti
erul Sohodol va avea 
loc ședința cercului li
terar „Lumina" al e- 
nergeticienilor din Pa- 
roșeni. Vor citi din lu
crările lor Liviu Marc 
(poezie și proză), Ni
colae Tudora (proză 
scurtă), Teofil Apostol 
(proză).

rezultat considerat 
mulțumitor, se dato- 
rește bunei organizări 
a vinătorilor colective 
de către iscusiții vină- 
tori Ionel 
Iosif Amz, 
Pavelonesc v.
ghe Pantilie. In aceas
tă perioadă grupa vî-

Manolescu, 
Gheorghe 

si Gheor-

SUCCES
vinAtoresc

Vinătorii din Uricani 
au recoltat in primele 
două luni ale anului 
1974, 179 kilograme
carne de mistreț. Acest

mai mari in 
diferite scc- 

și în viața 
fericire !

CEAUȘESCU

generale a vinătorilor și pes
carilor sportivi.

Mesajul conducătorului 
partidului și statului a fost 
primit de întreaga asistență 
cu deosebit interes, cu vie 
emoție și subliniat de puterni
ce aplauze și ovații.

Are loc apoi un moment 
festiv — solemnitatea înrni 
nării unor înalte ordine și me
dalii ale Republicii Socialis
te România. Se dă citire De
cretului Consiliului de Stat, 
prin care Asociației generale 
a vinătorilor și pescarilor 
sportivi din Republica Socia
listă România i se conferă 
Ordinul Muncii clasa 1 pen
tru contribuția deosebită adu
să la dezvoltarea bazei ma
teriale și a activității de vînă- 
toare și pescuit sportiv, 
prilejul aniversării a 25 
ani de la înființare.

cu 
de

Cu același prilej, au fost 
conferite ordine și medalii u- 
nor cadre de conducere și lu
crători din sectorul cinegetic 
și pescuitului sportiv.

Inmînind înaltele distincții, 
în numele Consiliului de Stat, 
personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Vasile Vîlcu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a adresat 
Asociației generale a vânători
lor și pescarilor spor!ivi, pre
cum și membrilor săi, cele 
mai calde felicitări pentru 
distincțiile acordate.

Intrîndu-se în ordinea de zi 
a conferinței, președintele 
A.G.V.P.S., Gheorghe Fene- 
șer, a prezentat darea de 
seamă referitoare la activita
tea desfășurată în perioada 
1969—1973.

(Agerpres)

Realizări economice
bogate

în industria locală
Colectivul Fabricii de industrie locală din Peivo- 

șani raportează la bilanțul lunii februarie realizări 
economice deosebit de bogate. Principalii indicatori 
economici — producția globală și producția marfă — 
au fost realizați în proporție de 104,4 și, respectiv, 
103,7 la sută iar productivitatea muncii a fost rea
lizată in proporție de 104,4 la sută.

Principala preocupare a vrednicului colectiv de 
aici o constituie obținerea de cit mai multe produse în 
folosul locuitorilor din Valea Jiului. In acest sens, 
au fost livrate la fondul pieței peste plan, în perioada 
la care ne referim, 5 camere combinate „Transilva
nia". 37 canapele „Diham" și 17 biblioteci „Mirela", 
în valoare de 135 mii lei. S-au livrat, de asemenea, 
peste plan patru mii litri băuturi răcoritoare, șapte 
tone vată de croitorie și industrială, precum și 
produse de turnătorie în valoare dc 28 mii lei.

La E. M. Lupeni

Acțiuni vizi nd
pregătirii

Azi și mîine, la mina Lupeni 
au loc două acțiuni inițiate 
de comitetul de partid în cola
borare cu comitetul sindicatu
lui și conducerea tehnico-ad- 
ministrativă care prin conținu
tul lor se dovedesc a fi deose
bit de interesante.

Azi, se vor dezbate in cadrul 
..zilei brigadierului" o serie 
de probleme privind îmbunătă
țirea calității cărbunelui și e- 
fectele acesteia asupra cîștigu- 
lui muncitorilor și eficienței

perfecționarea 
cadrelor

activității tehnico-economice.
Mîine, la consfătuirea cu 

personalul tehnico-ingineresc 
vor fi abordate teme legate de 
rolul și sarcinile conducătoru
lui procesului de producție în 
etapa actuală, în vederea or
ganizării producției și a mun
cii. Temele vor fi susținute de 
tovarășii loan Ghinea, prim- 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid Lupeni și ing. 
Vasile Ciriperu, directorul ex
ploatării.

în pagina a 2-a

Cultură
I

nătorilor din Uricani 
continuă acțiunile de 
combatere a răpitoa
relor din zonele Ster- 
minos și Bilugu.

La Vulcan, pe stra
da V. Alecsandri, s-au

CENACLUL LITERAR „MEȘTERUL 
MANOLE"

Miinc, la ora 10, în cadrul redacției zi
arului nostru are loc o nouă ședință de 
lucru a cenaclului literar „Meșterul Ma- 
nole“ din Petroșani. Sint invitați să par
ticipe toți cei preocupați de creația litera
ră (poezie, proză, teatru, eseu etc).

Ordinea de zi a acestei intîlniri va fi 
următoarea : măsuri organizatorice, im
puse de preluarea cenaclului de către re
dacție, și pregătiri pentru apropiatul fes- 
tival-concurs de muzică ușoară și poezie 
cu tematică minerească „Cintccul ad in
cului".

incheiat lucrările de 
construcție a viitoru
lui semiinternat pen
tru elevii de la școlile 
generale ai căror pă
rinți sint ocupați în 
producție în partea din 
zi cind copiii pleacă, 
respectiv, se întorc de 
la școală, ori iși pregă
tesc lecțiile.

Aici copiii au la dis
poziție o cantină, săli 
de studiu bine amena
jate, inclusiv o biblio
tecă. In curînd. în a- 
ceeași clădire. Sp va 
începe și amenajarea 
atelierului-școală.

Ieri, la E.M. Dilja. 
cu prilejul Zilei inter
naționale a femeii, 
toate salariatele au 
fost felicitate intr-un 
cadru festiv, oferindu- 
li-se flori și cadouri 
din partea comitetului

de sindicat al exploa
tării. Brigada artistică 
a prezentat apoi în 
cinstea femeilor de la 
mina Dilja un frumos 
program artistic.

Astăzi, la ora 16, co
piii de la grădinița și 
căminul din cartierul 
8 Martie — orașul I’e- 
trila, vor susține 
program artistic
scena clubului din lo
calitate. Ei dedică 
cest spectacol, de cîn- 
tece și poezii, mame
lor, surorilor și tuturor 
celor dragi.

un
pe

a-
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In Valea Jiului 
sionant număr de

tehnicieni, medici,

contribuție in domeniile 
cificc de activitate.

Dar cum se manifestă pre
zența lor in cadrul fenomenu
lui cultural-artistic ? O dis
tincție este necesară pentru 
a elimina eventuale confuzii : 
există o formă de participare 
directă, nemijlocită (la diver
se dezbateri, simpozioane, 
mese rotunde sau în formații 
artistice — teatru, coruri, 
brigăzi artistice de agitație 
etc) și alta indirectă, in cali
tate de spectatori sau îndru
mători.

— în ultimul timp, nc spu
nea zilele trecute tovarășul 
Constantin Nâstase. președin
tele comitetului sindical dc la 
E.M. Lupeni. am constatat că 
cele mai multe abateri de la 
locul de muncă se săvîrșcsc 
clin cauza necunoașterii legi
lor țării. Am stabilit o tema
tică impreună cti Asociația 
juriștilor din Petroșani. s-a 
prevăzut ca frecvența acțiu
nilor sâ fie bilunară. Dar. dc 
itunci. o singură dată am mai 
fost vizitați, deși e atita ne
voie.

Un alt paradox este atitu
dinea față de teatrul din Pe
troșani. în timp ce premiere
le sînt susținute pentru un 
număr modest de spectatori 
(nici invitațiile nu sînt mă- 
. ar tratate cu respectul cu
venit). iar spectacole progra
mate pentru instituții sau în
treprinderi sînt suspendate 
din lipsă de spectatori, atunci 
cînd vine un teatru clin țară 
sau din capitală, cu piese mo
deste (..Preșul". „Fata Morga
na" ctc). sala mare a Casei 
de cultură se dovedește neîn- 
âpătoare. Profesorul Ironim 

Munteanu. director al Teatru
lui de stat „Valea Jiului", a- 
mintva in acest context Insti
tutul de mine unde se află 
concentrate considerabile for
țe intelectuale — peste 1200 
de studenți, cadre didactice 
— care nu sint orientate spre 
fenomenul cultural-artistic lo
cal.

Tot in Petroșani se află nu
meroase cadre didactice a că
ror participare la viața cul
turală e neconcludentă. Corul 
din Petroșani este de ani de 
zil-e in statu nascendi pentru 
că este periodic abandonat, 
ipoi reluat. Și această situa
ție se petrece aici, m Valea 
Jiului, unde se află o lumi
noasă tradiție corală, ieatra-

lâ. artistică. La Petrila a fost 
mtilți ani o operetă, in Petro
șani o orchestră 
care modici, 
ingineri fact 
siune, exista 
rală intr-un 
cultură.

Nu numai 
aceste tradiții, dar cine obser
vă activitatea cluburilor și 
caselor de cultură din muni
cipiu constată că intelectuali
tatea ocolește aceste institu
ții. In cadrul brigăzilor artis
tice de agitație, a formațiilor 
muzicale se află sute do oa
meni care muncesc in minele 
Văii Jiului, pe șantiere, ca
drele tehnic-inginerești nu le 
urmăresc evoluția talentului, 
ba uneori fi și împiedică să 
participe. Prezența intelectua
lității în acest fenomen ar de
termina : un progres artistic, 
o îndrumare competentă că
tre aspectele de primă necesi
tate și o binevenită cunoaște- 
ic reciprocă, necesară și în alt 
cadru care influențează pozi
tiv procesul economic.

în cultura poporului nostru 
învățătorii, cadrele didactice 
au avut un rol catalizator, fi
ind modelatori și exemple nu 
numai in școală, ci și in via
ța socială. E adevărat, o parte 
însemnată din cele 1400 de 
cadre didactice din municipiu 
orientează și stimulează talen
tul copiilor în formații care 
s-au remarcat în multe mani
festări de’mai mic sau mai 
mare ecou. Dar de ce talentul 
și capacitatea de a coordona 
se limitează doar la acest i 
pect ? Profesorul Titu Ghei 
iu, director al Școlii generale 
nr. 5 Petrila, unde se află o 
frumoasă mișcare muzicală, 
este membru consecvent și al 
corului orășenesc. Și astfel

de exemple ar mai putea fi 
amintite, dar trebuie să devi
nă fenomen.

Fenomenul cultural 
poran se caracterizează 
participare directă, 
bill rea și promovai- 
gului. Omul din 
noastră, datorită 
mass-mediei, 
multe date, 
nu doar însușite 
teoretic, 
aplicate, diferențiat, 
de fiecare

ronlem- 
prin 

prin sin
ea dialo- 
societatea

mijloacelor 
cunoaște mai 

însă toate trebuie 
sub aspect 

informațional, ci și 
în viața 

zi. Și acest lucru 
e posibil num.-ii prin schim 
bul viu de opinii, prin pr< 
zența in primul rînd a int< 
lectualilor în mijlocul vieți 
culturalo caro iși elaborează 
și formule organizatorice a- 
decvato. Asupra contribuției 
concrete a intelectualilor din 
municipiul nostru la fenome
nul cultural-artistic vom 
veni cu opinii din diferite 
tegorii profesionale pentru 
a cunoaște sfera intereselor 
actuale și în ce direcție 
îndreaptă ele.

spAtaiu

De ziua la nu vreau ca-n dar, 
Să rup și să-ți aduc gingașă floare, 
Ci pur ca ea și dragostea de jar, 
Sufletul meu ți-l dau rîzind sub soare 
Și iau din fiecare dor
De-al tău, ce l-ai sădit in mine, 
Că am crescut răzor lingă răzor 
Buchet de ginduri albe, pentru tine. 
Primește-n dar prinos de mulțumiri, 
Trimis din fiecare colț al zării, 
Sint, mamă, marile-mpliniri, 
Ce se-mpletesc cu gîndurile țării.

Purtat 
Pină-n
Mama ! Un rondel, 
De albe flori, 
Răzvrătitele-ți surori, 
Mama I Margine 
A negrei nopți, 
Frumusețe, 
A dulce-i sorți, 
Fluture alb, 
Cu zimbet de ninsori, 
Cit te iubesc !

Prima expoziție personală 
pictură a lui K)W SîAdY, 

in tematică („Flori, Hori, 
lh>ri") cu tlcd.i a(te (omagiu 
femeii), se înscrie in largul o- 
ri/onl al gîndirii umaniste 
Cu respect pentru Iradifia să
nătoasă, Inia irondă sterilă: 
• Iar nu și fără originalitate. 
Urmăresc de aproape 12 ani 
pe acest creator nilul în e- 
ivrvcsccnlă de căutări proprii. 
Are meritul de a ii avui, toi 
timpul, calmul sa /amină 
însuși. Șl aceasta pentru 
losil >\agy s-a gîndll mai pu
țin la el și mai mult la pjclu- 
rd. Este înțelepciunea unei 
înaintări prudente din convin
gerea, poate, că un tablou 
trebuie să lie mai mult decil 
pictura, sa depășească plăce
rea imediată a exercițiului Ia
cii, a tehnic,! ,/e execut ie. De 
aceea, in laid garoafelor sau 
anemonelor sale, pentru cel 
ce i-a cunoscut începuturile 
și evoluția talentului, nu le 
poli opri sd nu exclami — on- 
cit de laslldios ar suna — ca 
piciorul Palrașcu in lula ane
monelor marelui Lucliian: 
.Cum le-a lacul?" Căci, Iară 
multă exagerare, florile sale 
sini, parcă. Idcule din nimic 
Din roșu-alb, sau din uite do
uă culori doar, pictorul reu
șește să surprindă caracterul 
Hor Hor sale — aceleași gu- 
roaic, Irandullrt albi, petuni
ile cu căr/i; armonii in gal
ben, ele. Poale locma m slă- 
pi.vrea acestei arte coloris'.l- 
ce rezidă autenticii său ta
lent. Expresivitatea maximă a 
tablourilor sale vine tocmai 
din modul său de gindire a- 
culă asupra culorii. Or. cu
loarea — cum spunea marele 
Tonitza — trebuie sd oglin
dească limpede sentimentul 
de bază pe care se clădește 
„întreg tabloul'' Suh acest as
pect, ni se pare, losil Nagy 
merge pe drumul deschis de 
Lucluan, liltrlnd insă critic, 
influentele străine, cromatis
mul său este \ ibranl și radios 
proaspăt și viu. tehnic și cald 
cu incandescente solare ca In 
Florile galbene. El ne emoț1- 
oneazâ prin culoare, după 
cum ne convinge prin scrio/i- 
tatea cu care se apropie de 
lucruri Poezia plasticii luk_ 
Nagy c culeasă din real, ră
sare din contemplarea reali
tății înconjurătoare, fără a- 
dăugiri artificiale. El înglo
bează în florile sale liinla 
concretă a lucrurilor, substan
ța lor de lumină și culoare, o 
concretele care n-are însă ni
mic cu iolografismui. cu de- 
coralismul Iad sau cu exube
ranta siropoasă cu care, de

obicei, pictează llorl de că
tre cei neinitiall. Desigur, lo
sil \agy n-are boyatia de ma- 
'vrie ca la Pdlrașcu sau Iu- 
( hian. dc pildă, după cum 
n-are nici îndrăzneli șocatile, 
ferlndu-sc de excese impresi
oniste. Dur nu înlîlmm ia el 
tur i tonul minor șl intim. A și 
nici pastișa sau eplgonismul. 
I I se relu/d deasemenea unei 
anumite lormule tehnice sis
tematizate. De aceea univer
sul floral al acestui picior — 
mereu preocupat dc înțelege
rea udincd a raporturilor din
tre tehnică și confi tutui s j- 
llelesc - conlirmă cu priso
sință adevărul că meseria de 
picior este, înainte de toate, 
meserie dc om. Căc, acest u- 
nivers este o conleslune di
rectă. ce line ele o anumită 
corespondentă lirică (chiar și 
clicăj dintre sultei și floare 
care capătă (oale at-ibutele 
feminității. Omagiul adus fe
meii, nu este, deci, ceva exte
rior și lastldlos, cl clement 
implicai in gindirca sa artis
tică, in mesajul său ae puri
tate și nobilă omenie, iată dc 
lemeie. O invitație, pircă la 
mai mult respect pentru ea 
(„să n-o lovim, deci, nici mă
car cu o floarcl"). Esle încă o 
dovadă că arta / ii losil Nagy 
este just înnobilată de vigoa
rea ideii Chiar dâca aria sa 
n-are „aripa impalpabilă ‘ cu 
care un Luclitan știe să atingă, 
in pastel, răsuflarea corole
lor, pictorul rămîne un poci 
al sensibilității, gingășiei, un 
pictor cu meșteșug viguros, 
iară ticuri de practician, pre
ocupat mereu de a-și croi un 
drum propriu.

Oricîle imperfecțiuni ar a- 
vea „Florile sale", piciorul 
losii \agy ne emoționează 
prin surîsul candid al culori
lor. prin timbrul său tonic, 
prin ardenta sa suavă.

In creația lui e multă căl
dură. gingășie, lonicitate iară 
oslenlafia alăturărilor de cald 
și rece ori a altor modeie 
turale facile. >1

In universul florilor sale es
te acea puritate care cheamă 
visarea fără a alunga viata, 
acel elan al unei aHe cu ac
cent uman, radios șl proaspăt. 
Poale plecind de la aGeastă ex
poziție, tinerelul, mal ales, va 
da curs îndemnului marelui 
Goethe: „Vorbim prea mult. 
Trebuie să vorbim mai ou(in 
și să desenăm (pictăm) mai 
mult".

Să le călăuzim mai mult pa
șii spre bucuriile culorii și 
ale formei.

Sens și perspectivă
Q
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Mariana NIȚU
cercul literar „Lumina" al energeticienilor 

din Paroșeni

Constantin S1RBU 
cercul literar „Lumina’* al 

energeticienilor din Paroșeni

culturală la Uricani
în activitatea

David MAMt

Nicolae Mărgineanu

Activitatea de fie
care lună a Casei de 
cultură din Uricani 
se desfășoară in mod 
echilibrat la mină și 
in sălile de la sediu. 
Acest program e de
terminai de înțelege
rea conținutului și 
sensului actului cul
tural in societatea 
noastră — de a diri
ja un sistem complex 
de influențare a omu
lui, de a contribui la 
formarea conștiinței

Faptul că la aceas
tă instituție Se află 
zilnic tui număr ma
re de locuituri (peste 
300) arată un acord 
stabilit dc-a magul 
timpului. Motive ic 
pentru care »c vine 
la un club sau casă 
de cultură sini din
tre cele mai diverse
— pentru jocuri sau 
lecturi, pentru a par
ticipa la o formație 
sau un cerc, pentru o 
acțiune anume etc. 
Important este ca 
activiștii culturali să 
poată oferi tu.uror 
un larg evantai de 
posibilități dc petre
cere a timpului liber.

Și la Uricani. ca in 
alte instituții simila
re din Valea Jiului, 
iși fac simțită prezen
ța citeva formații 
artistice dc amatori
— de muzică popu
lară și ușoară, briga
da artistică du agita
ție. dansuri, soliști — 
si activități de cerc 
(cineclubul. cu carac
ter experimental, de
ocamdată). Pină aici, 
lucrurile au un
pect obișnuit, poate

r comun, și n-ar 
a să dea un râs- 
i satisfăcător u- 
eventuale între-

bări despre 
popularității printre 
localnici. A existai o 
perioadă în care ia 
Uricani s-au pe’-rec ut 
se parc, restructurări 
de concepție cultura-, 
lă, cam cu un an în 
urmă. Și acest fapt a 
operat modificări de 
stil (în munca cu ar
tiștii amatori), de me
tode folosite și de 
loc al desfășurării 
acțiunii culturale. La 
Uricani s-a demon-

maton. Familii 
tregi au venit să cin- 
te și să joace in a- 
cesț obicei. Pot fi a- 
mintiți mai ales 
Gheorghe Maxer, Va
ier Iaco.bescuj tJlosif 
Florescu. Isidț>ra li- 
mișan. Petru Purice, 
Dumitru Maxer, 
Gheorghe Calotă, fo
nică Danciu. Corne
lia Bulzan și ntulți 
alții. Cu acest prilej 
au fost aduse pe sce
nă dansuri vechi —

strat convingător po
sibilitatea educării 
prin intermediul sce
nei. Tovarășului Va
ier Dan. primar ai o- 
rașului, ii aparține i- 
deea montării unui 
obicei local, „Nunta 
de pe Jiu", care im
presionează. dincolo 
de valoarea artistică 
intrinsecă și auten
ticitatea folclorică, 
prin participare.

— In acest ansam
blu — spunea Dumi
tru Râdoescu. direc
tor al Casei de cultu
ră — sint cuprinși 
peste 140 de oameni 
tineri și virstnici. lo
cuitori din Uricani 
mulți dintre ei pen
tru prima oară in 
postura de artiști a-

„Ilora pp stingă", 
„Hora bătrină", „Hora 
cu șapte bătăi-, „Ho
ra pe dreapta- — ca
re, asociate cu costu
mația specifică aces
tor locuri, au dus la 
un spectacol complex 
de autentică substan 
ță folclorică.

Poate că in acest 
moment, de real en
tuziasm la Uricani, 
se află și o cotitură 
in privința conceperii 
activităților cultural- 
educative în sprijinul 
procesului de pro
ducție de la mina din 
localitate. Brigada 
artistică de agitație, 
formațiile muzicale 
au început să fie de
plasate printre

neri. ei înșiși 
amatori ai Casei 
cultură. Fiind n 
în pas cti problema 
ca muncii Casa 
cultură s-a transfor
mat intr-un loc 
intîlnire frecventă 
salariaților minei 
sală este numai 
brigadierilor, 
participă și cadrele 
lehnico-ingincrești la 
colocvii pe teme dc 
producție. tehnici 
nouă, disciplină, 
tudinea față de 
angajați ele.).

Dimineața, dar 
ales după-amiaza 
Iile Casei dc cultură 
din Uricani se însu
flețesc. La mira 
pe un panou cu pi 
gramul zilnic, pr.\ 
rile se opresc o clină 
pentru a afla situa
ția producției minei 
din localitate si, a- 
lături. a minelor din 
municipiu. Faptul 
este important și din- 
tr-un alt punct de 
vedere, acela că în
treaga activitate cul
tural-artist ică se sub
ordonează unor ne
cesități de natură in
formativ - formative 
reclamate de bunul 
mers al muncii. In 
situația economică 
bună p? care o ra
portează zilnic mina 
din Uricani trebuie 
să vedem și contribu
ția Casei dc cultură 
in care oamenii mun
cii nu numai că-și 
petrec ore de recre- 
ere, ci iși f 
un nou fel de a gin
di. se simt răspunză
tori nu numai de ac
tivitatea individuală, 
ci și de cea colectivă.

© Dumitru Ncchifor, Petrila — Originea greșelilor 
gramaticale ați depistat-o, prin urmare nu trebuie să 
o mai indic și eu. Altceva mă miră, insă : afirmați, pe 
drept cuvînt. că publicați rar $i vă întrebați cind veți 
ieși din „sfera debutanților". Dumneavoastră trebuie Să 
știți că sîntern un ziar și nu o revistă literară, cu pro
gram de încurajare a tinerelor condeie. Urmărim cu 
mult interes (dovada că publicăm) creația literară a a- 
matorilor din Valea Jiul ui. E bine să mai știți o ches
tiune. aparent paradoxală : un poet poate fi anonim 
chiar dacă publică mult.

@ Ion Bota, Lupeni - lucer< să surprind o evoluție 
in exprimarea poetică, dar nu-mi da prilejul. De la ..Is
torie contemporană" pină la „Definiția patriei" nu se 
simte nici un progres literar. E folositor să-ți citești ce
le scrise cu un mai acul spirit critic.

@ M.S.. Petroșani — Greșești dacă crezi că o să-ți 
dau un calificativ, ca la școală. „Primăvara" nu are nici 
un fel de calitate in afară de aceea că te arată a l’i un 
elev care înveți despre poezia noastră clasică pe care o 
ajustezi după propria-ți sensibilitate. Nici poezia cu 
acrostih nu merită atenție.

© Prof. Dorina Rancea, Petroșani — Chiar dacă pu
blicăm medalioane ale scriitorilor ne supunem unui cri
teriu esențial — semnatarul articolului trebuie să sur
prindă coordonatele operei și personalității, să aibă un 
punct de vedere pe cit se poate personal. Ce ne-ați tri
mis dumneavoastră este o succintă bio-bibliografie a 
lui Ion Creangă.

Cind citim acest volum al 
profesorului clujean de psiho
logie sintem puși in fața unei 
cărți extrem de sintetice față 
do cantitatea și calitatea pro
blemelor. Ansamblul este sur
prinzător dc concentrat încă 
de la formularea titlului: 
„Condiția umană" care amin
tește celebrul roman despre 
om al lui Andre Malraux. Lu
crarea lui N. Mărgineanu este 
și ea o carte despre Om. des
pre nașterea și moartea sa, 
despre individul in lumea so
cială și umană, in lumea na
turală, despre locul conștiin
ței sale — loc distins și măreț 
— m ansamblul realității.

Această carte este, așadar, 
una de psihologie, sociologie, 
morală, estetică dar și de bi
ologie genetică, fizică, medici
nă. matematic i Mai i i < >us 
toate este o carte de filozofie 
prin ansamblul unitar ce-1 de
gajă, prin întrebările ce 
propune și prin invitația

meditație și înțelepciune pe 
care numai cărțile mari o con
țin. Capitolele sint sugestiv 
intitulate cu denumiri ale or
ganismului uman, ale bucuri
ilor și necazurilor sale. ale 
creațiilor și năzuințelor sale. 
Toate acestea duc spre un scop 
unitar mai mult decit psiholo
gic: definirea personalității u- 
mane printr-un „optimism 
marxist creator". Personalita
tea înseamnă condiția omului. 
Încrederea in realizarea aces
teia este Un principiu funda
mental al condiției umane și 
al filozofiei marxist-leniniste. 
Lucrarea conține, deci, o afir
mare a potențialității: omul 
este văzut așa cum este astăzi, 
dar și cum poate să devină a- 
tunci cind contradicțiile flag
rante din lume, foamea boa
la și moartea — vor fi contro
late asemenea naturii pc care 
o stăpînește.

Atitudinea autorului este e- 
videntă. Profesorul clujean

D/n vremuri trecute
— Vîrstele au o singură viață, 

mă, o singură viață - spunea 
bâtrinul miner cu voce domoa- 
lâ. Și voi nu știți să vă troiți 
virsta, asta e I

- Oare așa să fie, nea Fer- 
noagă ?

— Da, da, făcu bâtrinul co 
și cum nu l-ar fi auzit, păs- 
trind aceeași privire calmă. 
Numai că viața e nemuritoa
re... Curios, nu ?

Cele citeva țiriiluri făcură 
brațul semnalistului să zvic- 
nească grăbit către telefon. 
Celălalt iși întrerupse vorbele și 
se intoarse.

- Zgomote spui, zgomote pe 
puț ? Nu, nu om auzit. Da, aici 
e liber, așa că poți face mane
vra cu schipul pină la dozator, 
la 350... fii foarte atent la sem
nalul meu. Atit.

Receptorul căzu in furcă sco- 
țind un sunet sec, metalic și 
tinârul oftă, scărpinindu-se sub 
cască grăbii.

- Nea Fernoagă, ești matale 
bun să treci dincolo de rampă 
ca să vezi dacă nu se apro
pie cineva ? Cel de sus spune 
că se aud niște zgomote nela
locul lor pe puț și...

- le-te-te, mucosul I Că eu 
oi fi uitat după atiția uni de 
minerit să trag semnalul. Ce, 
ai uitat cine te-o învățat me
serie ?

- Stai, nene, îo retrase ti 
nărui, voiam să te rog să mâ 
ojuți, să privești funiile late, 
care pare-se că cu ceva. 
Si-apoi cine din această mină 
□oale spune că >•'■? mai nine 
decit dumneata dacă sint drep
te sau răsucite ?

Bâtrinul mormăi ceva, iși în
tinse mustața într-ur. zimbet 
larg, dezvelindu-și măgulit din
ții in lumina palidă a becului 
cu sticla pătata, ici-colo. Ero 
mic de statură, subțire și toate 
glumele-i ținteau un impună
tor nas îndoit spre partea de 
jos ca ciocul de vultur.

- Eu am murit de șap^e ori 
pină acum, mă, și tot de ati-

SCHI TA
tea ori am :nviat, spunea ol 
celor mai tinsri, inșirind cu o- 
ceeași vorba domaală inlîm- 
plâri nemaipomenite din tim
puri trecute. C-or fi fost sau nu 
adevărate, cine oare ci fi pu
tut cu siguranță să spună ?

Erau cunoscute priceperea și 
destoinicia bătrinului, tullelul 
său bun, sfaturile sănătoase 
și vigoarea păstrată ca la două
zeci de ani. Aspru la vorbă, dar 
și glumeț, cel core nu-l cu
noștea era îndemnat să-i în
țeleagă gre .it spusele. Insă moi 
tirziu toți terminau prin a-l 
îndrăgi.

- Hei, nu mai tragi odată 
semnalul acela ?

închisese ușile de siguranță 
și acum stătea rezemat cu spa- 
tele de zid. Celălalt trase gră
bit de miner și funiile porniră 
deodată cu un fișiit ușor ca zgo
motul ilirnit de păsări in zbor 
liber. De dincolo, vorbo tună 
m galerie si stirni ecoul surd 
din subteran.

deodotă să alerge însare noap
tea puțului desfășurindu-se t 
legături domoale, ca niște pan
glici uriașe prinse de cer și 
suspendate deosupra unei văi 
unde viatul abia-abia adie.

- Stai I
Semnalistul se intoarse brusc 

spre puț, dar in același timp 
telefonul țirii nervos și lumina 
se stinse, imbrăcîndu-i privirile 
in negru. După scurt timp, lu
mina proiectorului de la lampa 
de miner țișni înspre nișă.

- Stai I
De data aceasta semnalul 

opri schipul și tinârul se gindi 
îngrozit că ecoul comenzii bă 
trioului venea de undeva din 
puț. Apoi se aprinse lumina.

...Cind a sărit cu sprintenec. 
la-i obișnuita de deasupra schi- 
pului pe podul basculant, bă- 
trinul ridea.

— O făcbși de oaie, minzule, 
ai ? De ce n-ai tras semnalul 
la timp ? N-au nici pe dracu 
funiile astea, numai că leneșul 
cel de sus n-a observat păcă. 
toasa asta de tablă agățata 
de funie. Spune-i că totul e in 
regulă. Cit despre mine, n-aveo 
grijă ; după ce am deschis u- 
șile am lunecat de pe pod și...

După ciieva zile, bâtrinul 
Fernoagă iși încheia o altă po
vestire aproape cu același sfir- 
șit.

- Eu am murit de opt ori 
n.ă acui 
am 
in

ințelege că atunci cind e vor
ba despre om ca și despre în
treaga sa lume, cercetătorul 
nu se poate situa în afară nu 
poate analiza toate aceste lu
cruri rece, distant și abstract 
p. ntru simplul motiv că și ' î 
este om și vorbește, in uliii,fc. 
instanță, despre propriile sa
le bucurii și necazuri Cu toa
te acestea, autorul nu cade in 
sentimentalisme, cum se in- 
timplă cu unii prin care omul 
se caracterizează. Atunci cind 
vorbește, de pildă despre coefi
cientul de personalitate sau 
corelarea omului cu societatea 
prin structura sa dublă: crea
tivitatea și activitatea socio- 
economică.

Virtuțile sintezei au întot
deauna și scăpările generali
zării și schematizării, ceea ce 
i s-ar putea reproșa si acestei 
cărți. Dar. niciodată perfecțiu
nea nu poate fi transcrisă. 
„Condiția umană" a lui N. 
Mărgineanu se înscrie în ten
dințele antropologice contem
porane și acesta este motivul 
care ne face să afirmăm că 
lucrarea este filozofică prin 
implicațiile și semnificațiile 
sale.

O‘virtute specială a cărții 
este și dubla ei polaritate de 
interes: o carte pentru speci
aliști și o carte pentru marele 
public dornic de sinteză cultu
rală. In situația actuală „Con
diția umană" ne apare și ca o 
realizare politică, ca o carte 
de învățătură despre omul so
cialist și conștiința sa. Ea răs
punde și unor cerințe social- 
istorice concrete de ordin mai 
general, cit și unor cerințe de 
natură informațională și for
mativă.

OP S1RBU

im și tot de atiteo 
inviot. Dar astea au 

vremuri trecute...

loan Dan PAL^N 
cenaclul literar ,,Venus" 

Petrila

4 „Satul nostru la a 
30-a aniversare a elibe
rării țării" este tema 
dezbaterii pe care cănii-, 
nul cultural din Jicț ° 
organizează astăzi (ora 
18). Cuvintarea secreta
rului genera’, al parti
dului. tovarășul Nicolae 
C- aușescu, la Conform 
ța pe țară a cadrelor de 
conducere din agricultu
ră, va fi dezbătută la 
căminul cultural din 
Iii ț și miine (ora 10) de 
către oamenii muncii 
In continuare se va des
fășura un program ar
tistic și cultural-educa-

Brigada științifică 
căminului cultural d 

la Cîmpu lui Neag se v 
afla miine. la ora 
prin*re locuitorii d’ 
Valea de Pești .

r
1.
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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 Ceaușescu

Republici Argentina. r.ernl- 
locotcnent Juan Don inun IN - 
ron. președintele Consiliului 

răsa'Elena Ceaușescu, o virilă 
oficială în Republica Argen
tina. Intre 5 și R martie 197-1 

Argentina, președintele Cons 
liului do Stat al Republicii 
Socialiste România și perso- 
nalitățile care 1-ali însoțit au 
vizitat obiective importante 
cu caracter economic, științi
fic. cultural și social, luirid 
cunoștința cu mult interes de 
realizările poporului argentini-

Intilnirca dintre cei doi 
președinți s-a desfășurat in

to. expresie a relațiilor do 
prietenie tradițională dintre 
România și Argentina, a sen
timentelor de prețuiri' și sti- 

tele Republicii Argentina, ge- 
neral-locotenent Juan Domin-

mate cc•le două popoare. ■
rare ex istă vechi leigâturi
zate pc afinități de limb
cultură.

Tn tiinpul vizitei. prcM
tele Coiisiliului dc Si
publiciî Socialiste Rom’.
Nicolae Ceaușescu. și preșt

go-Peron, au avut convorbiri 
oficiale la care au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
membră a Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
precum și persoane oficiale 
române care îl însoțesc pc pre
ședintele Consiliului de Stat.

Din partea argentinian;! au 
participat doamna Maria Este- 
la Martinez de Peron, vice
președintele națiuni', precum 
și personalități ale vieții po
litice. economice și social-cul- 
turalf

In ■ cadrul convorbirilor, ca
re s-au desfășurat într-o at
mosferă de sinceră prietenie 
și deplină înțelegere, cei doi 
președinți s-au informat reci
proc asupra procesului de dez
voltare economică ș: socială 
din cele două țâri, au analizat 
stadiul actual și perspective
le de dezvoltare a relați’lor 
bilaterale și au făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
problemele internaționale.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat apreci
eri deosebite față de rezulta
tele importante dobîndite de 
Republica Argentina în dez
voltarea și modernizarea eco
nomiei naționale, valorificarea 
deplină a resurselor naturale 
și îmbunătățirea condițiilor e- 
conomice, sociale și culturale 
ale poporului argentinian, pre
cum și față de caracteristicile 
politicii sale externe, de in
dependență. promovare de re
lații cu toate țările și o per
manentă căutare de a se ai un
ge la puncte de vedere ase
mănătoare in comunitatea na
țiunilor, politică inspirată și 
condusă direct de generalul 
locotenent Juan Domingo 
Peron. în relațiile Argentinei 
cu toate popoarele lumii.
/’reședințele Juan Domingo 

k on a exprimat satisfacția 
sa față de progresele realizate 
de România în crearea unei 
industrii moderne, în domeniul 
agriculturii, științei și culturii, 
care se reflectă în ridicarea 
nivelului de viață al poporului 
român, precum și față de poli
tica internațională activă și 

clarvăzătoare promovată do 
România. personal de prv- 
sedinteli. Consiliului do Stat. 
Nicolai' Ceaușescu, politică 
< onsc< vent pusă în slujba în
tăririi p icii și dezvoltării co
operării intre toate națiunile, 
pe baza noilor principii ale 
dreptului internațional.

Animați do dorința de a răs
punde aspirațiilor de pace, ,a- 
propierc ști înțelegere între 
popoarele român și argentini
an. de a adinei și dezvolta 
relațiile dintre România și Ar
gentina și a spori contribuția 
celor două țâri la consolida
rea păcii și securității inter
naționale. președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Juan Domingo Peron au sem
nat „Tratatul de prietenie și 
cooperare între Republica So
cialistă România și Republica 
Argentina11.

Cei doi președinți au con
statat eu satisfacție că rela
țiile bilaterale româno-argen- 
tinione au cunoscut o evolu
ție favorabila și au evidenți
at existența unor noi posibili
tăți pentru lărgirea și diver
sificarea lor in domeniile po
litic. economic, social, tehnic, 
cultural și științific, in folo
sul reciproc al celor două țări 
și popoare.

Ei au scos în evidență ro
lul pozitiv al contactelor bila- 
tcrale care au avut loc în do
meniul economic, reliefînd 
sporirea schimburilor comer
ciale intre cele două țări, ca
re se desfășoară in baza a- 
cordului comercial încheiat in 
anul 1969.

In legătură cu aceasta, am
bii președinți au reafirmat do
rința lor de a amplifica rela
țiile economice, diversificînd 
structura acestora, prin coope
rare economică și tehnică, în 
care scop, in timpul vizitei, 
s-a semnat „Acidul general 
de cooperare economică și 
tehnică intre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Argonti
na".

Totodată, cei doi președinți ’ 
și-au exprimat satisfacția pen
tru semnarea recentă la Bucu
rești a acordurilor generale 
de cooperare in domeniul in
dustriei siderurgice, industriei, 
de telecomunicații, explorării, 
exploatării și prelucrării pe
trolului și industriei petrochi
mice. precum și pentru cele 
semnate la Buenos Aires în 
timpul vizitei, în 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 cercetări 
agrozootehnice și Institutul de 
ercetâri pentru cereale și 

plante tehnice — Fundulea. Ei 
au subliniat importanța unor 
asemenea acorduri pentru 
dezvoltarea relațiilor bilatera
le.

Cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția față de e- 
voluția raporturilor de cola
borare culturală și științifică 
care se desfășoară pe baza 
.cordului cultural. încheiat 
in 1968. și a programului de 
schimburi, culturale pe anii 
1973—1974. semnat în martie 
1973. precum și a recentului 
...Acord de coop r e științifi
că și tehnologică", încheiat în 
luna februarie a acestui an 
la București.

De asemenea, cri doi șefi 
de stal, convinși de importan
ța schimburilor în vederea 
promovării apropierii și pri
eteniei intre popoarele român 
și argentinian, au apreciat în 
mod pozitiv concretizarea „A- 
cordului dc cooperare turisti
că" și a ..Convenției cu privi
re la transportul maritim". 
Cei doi președinți au căzut de 
acord să fio intensificate 
contactele și schimburile dc 
vizite intre organizațiile 
tineret, sindicale, do fonici 
și alte organizații obștești. în 
scopul asigurării unei mai 
bune cunoașteri reciproce și 
pentru consolidarea sentimen
telor dc prietenie care există 
între cele două popoare. De 
asemenea, s-a convenit să se 
inițieze schimburi do experi
ență între instituțiile militare 
ale celor două țări.

Cei doi șefi do stat au exa
minat pe larg situația inter
națională actuală și au fost 
do acord că dinamica epocii 
noastre demonstrează conso
lidarea crescândă a voinței 
popoarelor pentru afirmarea 
independenței și suveranită
ții lor.

Președi nt de Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Juan Domingo Peron au sub
liniat în mod deosebit faptul 
câ politica externă a celor do
uă țări se bazează pe princi
piile recunoscute ale dreptu
lui internațional. Ei au rea
firmat convingerea lor că, 
pentru a asigura un climat 
slabii do pace și securitate 
pe plan internațional, este ne
cesar ca relațiile dintre state 
să se bazeze pe respectarea 
strictă a principiilor indepen
denței și suveranității națio
nale, egalității depline in 
drepturi, neamestecului în 
treburile interne și externe, 
interesului și avantajului reci
proc.

Președinții român și argen
tinian s-au pronunțat cu fer
mitate în favoarea obligați
ei statelor dc a se abține, in 
relațiile lor internaționale, 
de a recurge la folosirea for
ței sau a amenințării cu fo
losirea forței sau a oricărui 
alt mijloc împotriva integri
tății teritoriale sau a inde
pendenței politice a altui stat 
și pentru reglementarea pe 
cale pașnică a diferendelor 
dintre state. în cadrul drep
tului pe care îl are fiecare 
popor de a hotărî în mod li
ber procesul dezvoltării sale, 
în conformitate cu propriile 
sale aspirații și cu interesele 
sale legitime. S-au pronunțat, 
de asemenea. împotriva poli
ticii imperialiste dc domina
ție, agresiune și amestec în 
treburile altor state, de pre
siune de orice fel în relațiile 
internaționale.

Cei doi președinți au con
venit că, în condițiile actuale 
âle situației internaționale, 
toate statele, mari, mijlocii 
sau mici, indiferent de poten
țial și regimul lor social, pot 
și trebuie să participe activ 
la studierea și soluționarea 
problemelor contemporane.

Ambii șefi de stat au rea
firmat solidaritatea lor cu 
lupta statelor și popoarelor 
din America Latină și alte re
giuni ale lumii pentru apăra
rea și consolidarea indepen
denței lor politice, economice 
și sociale. în vederea eliberă
rii de dominația imperialistă, 
colonialistă și neocolonialistâ. 
subliniind, de asemenea, im

portanța fundamentală a con
solidării acțiunii comune la- 
tino-americane.

Coi doi șefi dc stat au rea
firmat sprijinul lor deplin 
pentru lichidarea neinlîrzială 
și In mod necondiționat a co
lonialismului, sub toate for
mele si manifestările sale, în 
conformitate cu prevederile 
rezoluțiilor 1514/XV și 3160/ 
XXVIII ale Adunării Gene
rale a Organizației Nnți.ițe
lor Unite și a tuturor celor
lalte documente ale organiza
ției mondiale în materie de 
decolonizare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Juan Domingo Peron au de
clarat <ă Republica Socialis
tă România și Republica Ar
gentina. ca țări în curs de 
dezvoltare, cbnsidcră că re
ducerea și lichidarea decala
jelor dintre aceste țări și ță
rile economic avansate repre
zintă o problemă dc primă 
importanța decala i<- a că
ror eliminare este de interes 
fundamental pentru garanta
rea progresului umanității.

Ei au reafirmat convinge
rea câ. pentru a da impuls 
dezvoltării economice și soci
ali'. sini necesare eforturi 
susținute din partea fiecărei 
țâri pentru a valorifica, pe 
baza voinței și intereselor sa
le naționale, bogățiile natu
rale și resursele umane de 
care dispune — inclusiv prin 
promovarea unei largi coope
rări internaționale. De aseme
nea. ei au fost de acord asu
pra necesității înlăturării ori
căror discriminări și măsuri 
restrictive de natură să adu
că atingere relațiilor econo
mice internaționale și econo
miei țărilor in curs de dez
voltare împiedicînd progre
sul întregii comunități inter
naționale.

Bazîndu-se pe aceste prin
cipii. cei doi președinți con
sideră că problemele ener
giei, materiilor prime, produ
selor agricole și industriale 
trebuie să fie discutate și so
luționate in cadrul organiza
țiilor internaționale, pentru a 
se asigura, prin intensifica
rea cooperării internaționale, 
evoluția ascendentă a econo
miilor țărilor în curs de dez
voltare și a întregii umani
tăți.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Juan Domingo Peron au spri
jinit și privesc cu satisfac
ție. in acest sens, propunerea 
președintelui Republicii Al
geriene Democratice și Popu
lare. Ilouari Boumediene, de 
a se convoca de urgență o 
sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. pentru a 
discuta problemele resurse
lor de materii prime și Jir 
dezvoltării, ceea ce va permite 
ca la reglementarea acestor 
probleme de importanță vita
lă să participe toate statele, 
indiferent de dimensiune, po
tențial. nivel de dezvoltare, 
sistem social politic.

Ambii președinți au subli
niat necesitatea respectării 
dreptului imprescriptibil și i- 
nalienabil al tuturor statelor 
la exploatarea bogățiilor lor 
naturale și necesitatea de a 
adopta toate, măsurile care să 
permită menținerea și îmbu
nătățirea calității mediului,

NICOLAE CEAUȘESCU JUAN DOMINGO PERON
8 martie 1974 

în conformitate cu cerințele 
protejării naturii, și dezvol
tarea armonioasă a vieții u- 
manc. în ceea ce privește fo
losirea resurselor naturale în 
comun, au reafirmat adeziu
nea lor deplină la prevederi
le Rezoluției 3129/XXVIII a 
Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Uniți'.

Cei doi șefi de stat au re
cunoscut dreptul inerent al 
statului riveran de a explo
ra, exploata și conserva re
sursei.' naturale ale mării a- 
diacento coastelor sale, in 
cadrul limitelor jurisdicției 
salo naționale, și de a par
ticipa în mod echitabil la ex
plorarea și exploatarea fun
dului mărilor și oceanelor și 
a resurselor acestora ce se a- 
flă in afara jurisdicției lor 
naționale, care constituie pa
trimoniul comun al umanită
ții.

In ceea ce privește evoluția 
situației din Sud-Estul Asiei, 
cei doi președinți au salutat 
cu satisfacție încheierea A- 
cordului de încetare a răz
boiului și restabilirea păcii în 
Vietnam, semnarea Acordului 
referitor la restabilirea păcii 
și realizarea înțelegerii na
ționale în Laos, precum și 
protocolul cu privire la Laos, 
recent încheiat, exprimîndu-și 
speranța că acordurile reali
zate vor crea condiții pentru 
instaurarea unei păci dura
bile in această parte a lumii, 
astfel ca popoarele din In
dochina șă-și poată consacra 
forțele pentru dezvoltarea lor 
economică și socială, să-și 
poată soluționa problemele 
corespunzător voinței și ho- 
tărîrii lor. fără nici un ames
tec din afară.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat îngrijorarea față dc 
menținerea stării conflictuale 
din Orientul Apropiat și au 
subliniat necesitatea regle
mentării pe cale politică a 
crizei, in conformitate cu 
prevederile Rezoluției Consi
liului de Securitate nr. 242. 
Apreciind rezultatele obținu
te pină în prezent in dome
niul dezangajării forțelor mi
litare, părțile și-au exprimat 
speranța că conferința înce
pută la Geneva va da rezul
tatele așteptate pentru reali
zarea unei păci juste și dura
bile în Orientul Apropiat.

Cei doi președinți au avut 
un schimb dc păreri în legă
tură cu situația actuală din 
Europa, apreciind pozitiv re
zultatele lucrărilor Conferin
ței general-europene, confe
rință menită să așeze relați
ile dintre statele continentu
lui pe baze noi. astfel încit 
să se asigure fiecărui popor, 
fiecărui stat, posibilitatea de 
a-și concentra t eforturile spre 
dezvoltarea economico-socială 
de-sine-stătatoare, în concor
danță cu năzuințele sale. Ei 
au fost de acord că realizarea 
securității și consolidării pă
cii in Europa va contribui la 
promovarea colaborării și la 
întărirea securnății in m ... a 
întreagă. In . cadrul aro.'ui 
proces, a fost subliniată im
portanța deosebită a transfor
mării Balcanilor intr-o zonă 
de pace și bună înțelegere.

Cei doi șefi de stat au a- 
preciat că. pentru asigurarea 
unei păci trainice in lume, 
este imperios necesară înce

tarea cursei înarmărilor, a- 
vînd în vedere, in primul 
rînd, dezarmarea nucleară, 
sub control internațional efi
cace și. in acest sens, au ho- 
tărit să-șl unească eforturile 
pentru obținerea unor acor
duri eficiente. Realizarea a- 
cestor măsuri ar avea efecte 
binefăcătoare asupra întregii 
comunități internaționale și 
ar permite dirijarea unei 
părți însemnate din fondurile 
ce se cheltuiesc in prezent 
pentru cursa înarmărilor că
tre ridicarea nivelului de via
ță al popoarelor, combaterea 
fenomenului subdezvoltării 
economice și soluționarea al
tor probleme de care depinde 
mersul înainte al civilizației.

P reședinței e Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Juan Domingo Peron au sub
liniat importanța pe care ță
rile lor o acordă rolului 
O.N.U. în rezolvarea proble
melor internaționale, în inte
resul popoarelor, apărarea 
principiilor dreptului interna
țional și crearea unui climat 
de deplină securitate in lu
me. Ei au declarat cu fermi
tate că ar fi în interesul 
profund al tuturor popoare
lor ca O.N.U., celelalte orga
nizații și organisme interna
ționale, să acționeze cu mai 
multă eficacitate pentru pro
movarea colaborării și înțele
gerii între națiuni și au ex
primat hotărîrea de a acțio
na, unindu-și eforturile cu 
cele ale altor state, în vede
rea întăririi rolului O.N.U., 
așa cum preconizează rezolu
ția 2 925/XXVII a adunării 
generale a acestei organiza
ții.

Avînd in vedere importan
ta contribuție a contactelor 
personale și a schimbului de 
păreri între cei doi șefi de 
stat la dezvoltarea colaboră
rii bilaterale, la întărirea în
crederii. stimei și respectului 
reciproc dintre popoarele ro
mân și argentinian, ambii 
președinți și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatul 
convorbirilor prilejuite de 
prezenta vizită, care mar
chează un moment de o deo
sebită semnificație in relați
ile dintre România și Argen
tina. și au reafirmat hotărîrea 
lor de a continua asemenea 
contacte, în interesul celor 
două popoare prietene, al pă
cii și securității în lumea 
întreagă.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat cele mai 
vii mulțumiri președintelui 
Juan Domingo Peron, guver
nului și poporului argentini
an pentru primirea călduroa
să și ospitalitatea care i-au 
foșt acordate personal și soți
ei sale, precum și celorialt'1 
personalități care l-au înso
țit in timpul vizitei în Repu
blica Argentina.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au invitat pe președintele Re
publicii Argentina, Juan 
Domingo ■ Peron, și pe doam
na Maria Estela • Martinez de 
Peron sâ facă o vizită oficia
lă în România.

Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data vizitei ur
mează să fie stabilită pe ca
le diplomatică.

S-a deschis primul magazin alimentar cu autoservire in 
centrul tonei, care Se bucură <lc o mare afluență <|r cum
părători. . Foto: G. BARAI AN

Adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul Zilei Internaționale a femeii

(Urmare din pag. 1)

tice acreditați la București
Adunarea a fost deschisă 

de A neta Spornic, preșe
dinta Comitetului municipal 
București al femeilor.

Despre semnificația Zile: 
internaționale a femeii a

PROGRAMUL
Universității serale de partid 

pentru zilele de 11 și 12 martie
SECȚIA ECONOMIE, anul I și II : în ziua dc 1 an. 

11 martie, ora 17.

SECȚIA PRINCIPII ȘI METODE ALE MUNCII DE
PARTID, anul II : in ziua de marți. 12 martie, ora 17.

SECȚIA SOCIOLOGIA RELIGIEI, an I : în ziua de 
marți, 12 martie, ora 18.

Cursurile pentru toate secțiile au loc în sălile ca
binetului municipal de partid.

COOPERATIVA 
„UNIRE A“ 
PETROȘANI 
anunță

Incepind cu data de 
15 martie 1974, ate
lierul de mecanică 
auto din str. Republi
cii nr. 120 execută 
verificarea tehnică a- 
nuală la autoturisme, 
camioane, motocicle
te și motorete.

Mica publicitate
V1ND apartament central Sebeș — jud. Alba. Pentru in

formații adresați-vă in str. Traian nr. 21 Sebeș.

VÎND Opel Record 1700, Petroșani str. Republicii 103/25 
(tel. 11465).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ghionoiu 
Vasile, eliberată dc E.M. Petrila. O declar nulă.

vorbit Suzana Gâdea.
Intr-o atmosferă dc pu

ternic entuziasm aduna
rea a adresat o telegramă 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

(Agerpres)

Cooperativa 
„Deservirea" 

Lupeni
ANGAJEAZĂ

Inspector principal 
personal învățămînt

Informații suplimentare 
se pot obține zilnic do la 
serviciul personal al coope
rativei, str. 23 August nr.9 
Lupeni, telefon 112.

TRATAT
de prietenie și cooperare intre Republica Socialistă România și Republica Argentina

Republica Socialista Româ
nia și Republica Argentina, a- 
nimate de dorința de a răs
punde aspirațiilor comune de 
pace, apropiere și înțelegere 
ale popoarelor român și argen
tinian, pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie, 
bazate pe afinități de limbă 
și cultură latina, și pe funda
mentul durabil al respectării 
principiilor și normelor dc 
drept și justiție internaționa
lă.

hotărîte de a-și uni efortu
rile pentru stabilirea de re
lații de colaborare și coopera
re intre toate statele.

reafirmindu-șj adeziunea la 
scopurile și principiile car: in
spiră Carta Națiunilor Unite, 
ca si hotărîrea .or conjură de 
a contribui la întărirea rolu
lui acestei organizații în scopul 
realizării depline a obiective
lor sale,

subliniind că mirile schim
bări politice, economic ,i so
ciale, ca și progresul științific 
contemporan fac să creasra 
importanța nouar pmcipii 
ale dreptului internațional și 
necesitatea aplicării lor. cu 
mai multă eficiență, in relați
ile dintre state >1 conști jr.u: de 
răspunderea care incumbă tu
turor statelor, maci, mici și 
mijlocii, indiferent de gradul 
lor de dezvoltare mu sistemul 
politic, economic ®ri «ocial și 
cultural, pentru instaurarea ți
nui climat de pace și securi 
tate în Iunie și pentru dezvol
tarea relațiilor de pi >■ tenie și 
cooperare intre state.

menținind solid-:.-.îltea L. 
mă cu lupta dusă bnpotriva 
imperialismului. colon ia 1 ismu - 
lui. neocolonialism vl tu sub 
orice formă, și ofut-u elibera
rea națională și sociala.

avînd in vedere
care incumbă t'Jiuror sVit-.or 
pentru realizare-! un1 limat 
de securitate și colaborare 
lume și pentru inb'JT i:car-.r> 
legăturilor de P*1 1 -' - din
tre toate țările, indiferent de 
sistemul lor politic e-ononuc 

și social sau de nivelul lor de 
dezvoltare.

reafirmînd dreptul tuturor 
statelor la dezvoltarea econo
mică, socială și culturală in
dependentă. ca șj dreptul d<; 
a participa la cooperarea in
ternațională in diverse dome
nii și de a avea acces i.bcr la 
cuceririle științei și tehnicii 
moderne,

conștiente câ trebui? reali
zate eforturi mai nwrt, alît pe 
plan național cit și internațio
nal. pentru a se asigura o e- 
voluție mai rapidă a țârilor 
in curs do dezvoltare »• a se 
elimina decalajul tot mai ma
re care le desparte d? tarii— 
dezvoltate.

avînd in vedere interesul lor 
și necesitatea colaborării ac
tive in procesele d? cocperare 
regională care au ca obiect dc 
a promova dezvoltarea econo
mică și socială și independen
tă a popoarelor.

au hotărît să încheie pre
zentul Tratat de prietenie și 
cooperare și, in acest scop, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii 
Argentina au convenit asupra 
celor ce urmează :

ARTICOLUL I

înaltele părți contractante 
i-i fundamentează relațiile 
dintre ele. precum și cele pc 
care !<■ întrețin cu celelalte 
state, pe normele dreptului in- 
rernațional si pe principiile și 
obiectivele Cartei Națiunilor 
Unite și. in conformitate cu 
le. pc următoarele principii :

1. Dreptul inalienabil al tu
turor popoarelor de a-și ho
tărî singure- soarta și de a a- 
legc si dezvolta liber sisteme
le lor politice, economice și 
sociale, fără nici un amestec. 
presi'iiH. sau const rin gore din 
afară

2. Dreptul fiecărui stat la e- 
xistență. Ja suveranitate și 
independență națională, poli

tică și economică și la justi
ție socială.

3. Dreptul imprescriptibil și 
inalienabil al statelor la ex
ploatarea resurselor lor natu
rale.

4. Dreptul statelor riverane 
de a dispune în mod exclusiv 
dc resursele marine aflate în 
limitele jurisdicției lor națio
nale și de a participa echita
bil la explorarea și exploata
rea teritoriilor submarine și a 
resurselor acestora ce se află 
in 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 
in mod eficient pentru stabili 
rea dc norme internaționale 
referitoare la conservarea și 
exploatarea armonioasă a re
surselor naturale folosite in 
comun de două sau mai multe 
țări, de a coopera, informîn- 
du-se și consultîndu-se în pre
alabil intre ele. in cadrul re
lațiilor lor normale.

6. Egalitatea in drepturi a 
tuturor statelor și drept con
secință, dreptul fiecărui stat 
de a participa la examinarea 
și soluționarea problemelor in
ternaționale care le privesc.

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

8. Dreptul statelor la avan 
taje reciproce in colaborart a 
dintre ele.

9. Dreptul și obligația stal', 
lor, independent de sistemu; 
social și politic, de a cooper., 
intre ele in diverse domenii 
in scopul menținerii păcii și 
securității internaționale, de a 
favoriza progresul economic și 
social al tuturor națiunilor și 
îndeosebi al țărilor in curs d< 
dezvoltare.

10. Dreptul statelor la do;, 
voi lan-a lor politica, economi 
că și socială și la beneficiiI- 
care derivă din aceasta, avi nil 
în vedere câ aceasta dezvolta 
re trebuie să se bazeze pe res
pectarea intereselor propriilor 

popoare și a demnității și va
lorii pi rsoanei umane .

11. Obligația statelor de a 
nu interveni, in nici o formă 
și sub nici un pretext, in afa
cerile interne sau externe a 
le oricărui alt stat.

12. Obligația statelor de a 
respecta inviolabilitatea fron
tierelor de stat și integritatea 
teritorială a altor state și, 
drept consecință, recunoaște
rea faptului că orice tentativă 
din partea unui stat, îndrepta
tă împotriva unității naționale 
sau a integrității teritoriale a 
altui stat, constituie o viola
re gravă adusă păcii.și securi
tății internaționale si. pi’in ur
mare, obligația statelor de a 
nu recunoaște dobindirile teri 
tonale sau avantajele obținu
te prin forță.

13. Obligația statelor de a sc 
abține, in relațiile internațio
nale. dc la orice formă de 
constrângere de ordin militar, 
politic, economic sau de altă 
natură, ca și dc la amenința
rea cu forța sau de la folosi
rea forței, sub orice pretext, 
in orice circumstanță și sub 
orice formă, împotriva altui 
stat.

14. Dreptul inerent al li-‘câ
rtii stat la atlto-apărare indi
viduală sau colectivă.

15. Obligația statelor de a 
soluționa diferendele lor in 
:< rnaționale prin mijloace 
pașnice.

16. îndatorirea fiecărui s'.at 
de a-și îndeplini, cu bună cre
dință. obligațiile asumate con- 
foirn Cartei Națiunilor Unite, 
cele ce decurg din principiile 
?i normele general recunos
cute de drept internațional sau 
din acorduri internaționale in 
vigoare conforme acestor prin-
i ipii și norme de- drept inter 
național.

Înaltele părți contractante 
iT.ară că aceste principii 
iuDuamentalc ale dreptului 
international sînt legate intre 
.-I. și că. in interpretarea lor, 
fiecare dintre ele trebuie con
siderat in contextul celorlal
te.

Aceste principii trebuie sâ 
fie riguros respectate de către 
toate statele. în relațiile lor 
reciproce, și violarea lor nu 
va putea fi justificată nicio
dată și în nici-o circumstanță.

înaltele părți contractante 
declară hotărîrea lor dc a 
dezvolta relații prietenești și 
de cooperare cu toate cele
lalte state, pc baza principi
ilor sus-menționate.

ARTICOLUL II

înaltele părți contractante 
vor dezvolta și întări relați
ile de prietenie și cooperare 
intre cele două state, lărgin- 
du-le in toate domeniile de 
interes comun, dezvoltînd — 
la diverse nivele — o coope
rare reciproc avantajoasă în 
domeniile economic, comer
cial, industrial, cultural, știin
țific și tehnic și vor promo
va. prin mijloace corespunză
toare. o mai mare apropiere 
între cele două popoare.

ARTICOLUL III

Înaltele părți contractante 
vor dezvolta relațiile de prie
tenie și cooperare cu toate 
statele pe baza principiilor 
enunțate și vor acționa îndeo
sebi pentru progresul tuturor 
țârilor în curs de dezvoltare.

ARTICOLUL IV

înaltele părți contractante 
vor coopera în scopul promo
vării destinderii, păcii, bunei 
înțelegeri și cooperări în Eu- 
rppa, /Xmerica Latină și în 
întreaga lume.

pentru Republica Socialistă România 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului dc Stat

George Macovescu 
Ministrul afacerilor externe

pentru Republica Argentina 
genera l-locotenent 

JUAN DOMINGO PIRON 
Președintele Națiunii

Alberto J. Vignes 
Ministrul relațiilor externe și cultelor

ARTICOLUL V

înaltele părți contractante 
consideră că toate statele au 
dreptul de a lua parte, in 
condiții de deplină egalitate, 
la eforturile pentru soluțio
narea problemelor dezarmă
rii. Acordurile și măsurile in 
acest domeniu trebuie să țină 
seama, in egală măsură, de 
pacea și securitatea tuturor 
popoarelor și să stabilească un 
echilibru de drepturi și obli
gații între toate statele. Ele 
se angajează, de asemenea, 
să colaboreze și să-și aducă, 
în continuare. întreaga lor 
contribuție la eforturile pen
tru realizarea de acorduri și 
măsuri efectiye de dezarma
re, sub control internațional 
eficace, cu prioritate pentru

I zarmarea nucleară.

ARTICOLUL VI

înaltele părți contractante 
își vor uni eforturile pentru 
întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite in menține
rea și consolidarea păcii și 
securității internaționale, dez
voltarea cooperării între toa
te națiunile și în promovarea 
normelor dreptului internațio
nal în raporturile dintre sta
te.

ARTICOLUL VII

In scopul asigurării înfăptu 
irii prevederilor prezentului 
Tratat. înaltele părți- contrac
tante vor intensifica și lărgi 
consultările dintre ele- Ge pe 
cale diplomatică, fie prin in
termediul consultărilor perio

dice la diverse nivele. Aces
te consultări nu sînt opuse 
altor obligații internaționale 
ale celor două părți și nici 
celorlalte sisteme de con
sultări prevăzute de a- 
corduri în vigoare și vor 
avea ca obiect chestiu
nile referitoare la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două 
state, la problemele interna
ționale de interes comun, in
clusiv cele examinate de or
ganizațiile internaționale ale 
căror membre sînt cele două 
state. îndeosebi Organizația 
Națiunilor Unite, precum și 
la orice altă chestiune' asupra 
căreia ambele părți vor con
sidera util să aibă schimb de 
păreri.

ARTICOLUL VIII

Înaltele părți contractante 
declară că obligațiile prevă
zute in prezentul Tratat nu 
sînt opuse obligațiilor care 
decurg pentru fiecare dintre 
ele din alte tratate la care 
sînt părți, precum si din nor
mele generale ale dreptului 
internațional.

ARTICOLUL IX

Prezentul Tratat intră in 
vigoare în momentul semnă
rii și va fi supus ratificării 
conform procedurii constitu
ționale în vigoare în cele două 
state.

încheiat în orașul Buenos 
Aires, capitala Republicii Ar
gentina. la 8 martie 1974. in 
două exemplare originale, fie
care în limbile română și 
spaniolă, ambele texte avînd 
valabilitate egală.

SIMBĂTÂ, 9 MARTIE

9.00 O viață pentru o idee 
— Nicolae Ghica Bu- 
dești.

9,30 Film serial — Pistru
iatul — reluarea ul
timului episod.

10,05 Opera ..Ion Vodă cel 
Cumplit" de Gh Du
mitrescu (partea I — 
reluare).

10,50 Telecinemateca (re
luare).

<16.00 Fotbal — Steagul Ro
șu — Universitatea 
Craiova (divizia A). 
Transmisiune directă 
de. la Brașov.

17.45 Familia — anul mon
dial al populației.

18.05 Campionatul mondial 
dc handbal masculin. 
Meciul pentru locuri
le 3—4. Transmisiune 
directă de la Berlin.

19,10 1001 dc seri — Priete
nii lui Bunny Bugs.

19.30 Telejurnal. 
20,00 Teleenciclopecl'a 
20.40 Publicitate
20.45 Film serial Columbo. 
22,20 Telejurnal — Sport. 
22.35 Romanțe și tangouri

de Ionel Fcrni:.

Filme
PETROȘANI — 7 Noiem

brie; Marele vals: î‘. .ubli- 
ca: Maria Stuart: I c. i .k — 
Minerul: Depart, t. Tippe
rary ; ANTNOASA; Ultimul 
cartuș; VULCAN: Aventuri
le lui Babușca; LUPENI — 
Cultural; Torino negru; Mun
citoresc: Efectul razelor ga
ma asupra crăițelor: URI- 
CANIh Legenda negrului 
' ’harley.

LOTO
La tragerea Loto d’u 8 

martie 1974 au ieșit ciștigă- 
toare următoarele numere :

Extragerea I;
60. 77. 14.75,90.85.55.86.73. 

Extragerea a H-a:
88. 2, 19. 44,45,49,9.28.41.
Fond general de premii: 

1 226 613 lei.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ARGENTINA
Printre muncitorii 

de la Societatea mixta
Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

imul spre uzinele si-

popas se face la c-
Tovarâșul Nicolae

siderurgica
(Urmore din pog. 1)

tiniiâ drv 
derurgice

Primul 
țclăric.
Ceaușescu sc interesează de di
ferite caracteristici ale proce
sului de producție, in legătură 
cu care angajează un dialog 
viu cu specialiștii uzinei.

Sc vizitează apoi alte cite
va din unitățile complexului 
siderurgic.

Siderurgiștii înconjoară din 
toate părțile pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovară 
șa Elena Ceaușescu. Secretarul 
general al partidului Io adre
sează un călduros salut din 
partea muncitorilor români. Ic 
urează multă sănătate și feri
cire. „Muchas graciis" — vă 
mulțumim mult — răspund 
muncitorii. „Vă rugăm să 
transmiteți salutul nostru fră
țesc muncitorilor din Româ
nia". La rugămintea siderur- 
Eiștilor. oaspeții români sc 
fotografiază împreună cu ei-

Conferirea titlului de doctor honoris causa al Universității 
din Sud — Bahia Blanca, președintelui 

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

activitatea politică a femei
lor.

După rostirea acestor alocu 
țiuni omagiale, in continuarea 
solemnității sc dâ citire hotă 
rîrij rectoratului Universități 
din Sud prin care :

Se conferă titlul academic dc 
doctor honoris causa al aces
tei universități excelenței sa
le domnului președinte al 
Consiliului dc Stat al Repu

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

s«- ială, in înfăptuirea progra
mului pe care îl orientează 
astăzi președintele Peron, in 
unirea tuturor forțelor progre
siste. naționale, pentru a face

Intilnirea președintelui Nicolae Ceaușescu cu oficialitățile economise 
argentiniene și reprezentanți ai cercurilor de afaceri

Președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit, joi, la 
sediul Ministerului Economiei 
din Buenos Aires, cu oficiali
tățile economice argentiniene 
și cu reprezentanți ai cercuri
lor de afaceri.

Exprimînd satisfacția princi
palilor săi colaboratori, a tutu
ror celor prezenți, de a-1 a- 
vea în mijlocul lor pe șeful 
statului român, ministrul eco
nomici, Jose Gelbard, a subli
niat că schimburile economice 
cu România se încadrează fără 
rezerve într-o curată și fră
țească relație de înțelegere și 
respect reciproc. Ele sînt ba
zate. a spus vorbitorii’, pe un 
cadru clar de conveniențe re
ciproce, care va permite să se 
creeze curente largi de comerț

Aș dori să exprim satisfac
ția mea și a colaboratorilor 
mei pentru că avem prilejul 
de a ne întîlni cu conducăto
rii economiei argentiniene pen
tru a face un schimb de pă
reri cu privire la căile dezvol
tării colaborării economice,' 
tehnico-științifice dintre țări
le noastre.

Așa cum ați menționat și 
dumneavoastră, domnule mi
nistru intre România și Ar
gentina s-au dezvoltat relații 
de «elaborare largi, iar cu 
prilejul vizitei pe care o fa
cem acum in Argentina, la 
in- italia președintelui Peron, 
dorim să punem bazele unei 
colaborări multilaterale in di
verse domenii de activitate.

In cursul acestor zile, con- 
tinuindu-se convorbirile și 
tratativele care au a\uț loc în 
lunile anterioare la București, 
s-au realizat o serie de acor
duri și înțelegeri pentru o co
operare largă in citeva dome
nii. Sigur, este domeniul pe
trolier, care, acum, are o im
portanță internațională. Româ
nia este o țară veche produ
cătoare de petrol, are deci o 

experiență bună. Producem u- 
tilajele corespunzătoare. Din 
păcate, rezervele de petrol 
sînt mai mici; deocamdată, 
ceea ce cunoaștem, desigur. A- 
vem speranța ca, totuși, să 
mai găsim incă rezerve mari 
și in țara noastră. Deci, in a- 
cest domeniu putem să real!- 
zăm o colaborare cu bune re
zultate.

In domeniul minier, dc ase
menea, s-au realizat înțele
geri corespunzătoare; și aici 
România dispune de o expe
riență de aproape 200 de ani 
și putem să realizăm o coope
rare bună.

In domeniul construcțiilor 
de mașini producem o gamă

argentiniana
Cu reprezentanții puternicu

lui detașament muncitoresc 
de la SOMISA, ca și c'i irpre- 
zentanți ai diferitelor sindica
te argentiniene, președintă 
Consiliului de Stat s? rcintîl- 
nește în sala do festivități a 
uzinei — frumos împodobită 
cu drapelele României și .Ar
gentinei — >n cadrul unui am
plu și fructuos dialog de lu
cru. Arc 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 demonstrind mcă oda 
tă utilitatea contactelor direc
te ca mijloc de apropiere și 
înțelegere, de mai buna cu 
noaștere reciprocă, posibilita
tea desprinderii unor punct* 
de convergență, dincolo de c- 
xistența a anumitor deosebiri 
de vederi, convergență, cu a- 
tit mai firească cu cit partici- 
panții la dialog sînt exponenți 
ai clasei muncitoare.

blicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și doamne 
dr. inginer Elena Ceaușescu, 
pentru meritele lor personale 
deosebite, pentru activitatea și 
contribuția lor remarcabilă la 
promovarea culturii, științei și 
păcii în interesul comunității 
naționale și internaționale.

Apoi, ministrul subsecretar 
al învățâmîntului superior în- 
minează diplomele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. fclicitindu-i 

din (ara dumneavoastră o pa
trie liberă, fericită, care să 
colaboreze strins cu toate ce
lelalte națiuni ale lumii.

Noi dorini ca intre poporul 
român și poporul argentinian 
să existe strînse legături dc 

între ambele țâri. Aceste baze 
pentru dialog cuprind în ele 
însele o promisiune, vor per
mite ca două popoare să facă 
schimb de experiență dc cu
noștințe, precum și de efortu
rile lor productive și tehno
logice.

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

Nu există mod mai clar pen
tru a scurta distanțele care ne 
separau dc realitate, nici de 
aceste ocazii concrete de co
merț bilateral, care trebuie 
să îndeplinească o funcție a- 
tit de hotărîtă în dezvoltarea 
noastră economică.

Sperăm că frecvența și am
ploarea acestor acorduri vor fi 

Cuvîntul
tovarășului Nicolae Ceaușescu

largă de agregate. Știu că și 
dumneavoastră produceți. Dar 
nici România și nici Argentina 
nu pot produce totul; deci pu
tem să realizăm o colaborare, 
o specializare chiar pentru a 
putea realiza producții și de 
înaltă tehnicitate, dar și cu e- 
ficiență economică cit mai 
mare, pentru că, pină la ur
mă, orice cooperare și orice ac
tivitate economică trebuie să 
s© încheie cu rezultate bune. 
Putem realiza o colaborare 
bună în agricultură și s-a a- 
juns la anumite înțelegeri în 
această privință.

Sigur, și in siderurgie — 
chiar astăzi dimineață am vi
zitat o întreprindere a indus
triei dumneavoastră siderurgi
ce, unde am declarat că am 
impresii bune și am constatat 
<ă și în acest domeniu putem 
realiza o colaborare cu rezul
tate corespunzătoare pentru 
țările noastre. In afară «le 
producția de metal propriu zi
să. trebuie să Se realizeze u 
gamă largă de utilaje de cali
tate superioară. Fără nici o .n- 
doială, după cum știți și dum
neavoastră, nimeni nu poate 
produce toată această gamă de 
utilaje care este ne«rsară in 
construcțiile de mașini. Deci, 
putem realiza și aici o coope
rare cu rezultate bune.

Dar, toate acestea cer o co
laborare în domeniul științei 
și tehnicii, pentru a reuși să 
ridicăm continuu nivelul teh
nic al produselor noastre. Știți 
și dumneavoastră foarte bine 
și noi, că, pe piața internațio
nală, introducerea tehnicii 
noi se realizează inlr un ritm 
destul de rapid și pentru a-i 
putea face față, a ieși cu pro
duse pe piața internațională, 
trebuie realizată o cercetare 
continuă și perfecționate con
tinuu mașinile și produsele.

Intilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu reprezentanții sindicatelor 

argentiniene și muncitorii combinatului 
siderurgic SOMISA

Intilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu muncito
rii de la complexul siderurgic 
SOMISA a avut ca punct cui 
minant un larg schimb de pă
reri cu reprezentanți ai Con
federației Generale a Muncii, 
care grupează majoritatea sin 
dicatelor din Argentina, pre 
cum și cu un marc număr de 
siderurgiști de la SOMISA.

Luînd cuvîntul la începutul 
întâlnirii. ministrul muncii. 
Ricardo Otero, a exprimat sa
tisfacția pentru posibilitatea 
oferita reprezentanților sindi
catelor de a se întîlni și dis
cuta cu șeful statului român. 
..De altfel, tovarășe președin
te, a spus el. vă aflați printre 
tovarăși și acest lucru este de 
natură să facă cu atit mai fe
cundă această discuție".

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 

cu căldură pentru primirea 
acestei înalte distincții din 
partea Universității din Bahia 
Blanca.

în continuare, profesorul u- 
niversitar argentinian, de Ori
gine română. Florin Manoliu. 
dc la Universitatea din Sud. 
rostește în limba poporului 
nostru un emoționant cuvînt 
de prețuire și respect la a- 
dresa șefului statului român și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

prietenie in toate domeniile ; 
vom saluta cu multă bucurie 
o delegație a univesitâții dum
neavoastră — dc profesori și 
studenți — în România, pu- 
nind prin aceasta bazele li
nei colaborări directe intre 

din ce în ce mai mari. Sîntem 
convinși că între România și 
Argentina există doar puncte 
de contact și că cel mai ho- 
tărîtor lucru este dorința co
mună de a reafirma prin a- 
ceastâ strategie vocația de 
dezvoltare independentă pe ca
re ambele națiuni au procla
mat-o. conform propriilor lor 
principii de viață.

De aceea, ne reînnoim con
vingerea că relațiile comerci
ale sînt doar o anexă, o cale 
concretă de apropiere care 
constituie un preludiu la sin
cera și profunda prietenie pe 
care o consolidăm în această 
etapă a relațiilor intre ambele 
țări. De asemenea, proclamăm

Deci, pentru o cooperare bu
nă, trebuie să avem în vedere 
și o colaborare în domeniul 
cercetării științifice și tehni
ce, care sînt factori hmărîtori 
pentru a obține bune rezulta
te; și, de asemenea, în dome
niul pregătirii cadrelor oe spe
cialitate, inclusiv a muncitori
lor calificați.

Iată domnilor, care sînt pro
blemele care pot fi avute în «e- 
dere. Și dacă ne propunem să 
punem bazele, așa cum am 
vorbit cu președintele Peron 
și cu membrii guvernului, în 
convorbirile pe care le-am a- 
vut, unor relații care să con
stituie un exemplu de colabo
rare, atunci este absolut ne
cesar ca să ne gindim la tca- 
te aceste probleme.

Noi dorini realmente să în
făptuim împreună cu dumnea
voastră o largă colaborare in 
folosul statelor noastre, cit și 
pentru a merge împreună cu 
produsele in alte țări, să asi
gurăm astfel o dezvoltare mai 
rapidă economico-socială a 
României și Argentinei, ridi
carea nivelului de v»ață mate
rial și spiritual al națiunilor 
noastre, condiție hotărîtoare 
ca popoarele noastre să poată 
participa activ, cu drepturi e- 
gale, la întreaga viață inter
națională, să-și poată spune 
cuvîntul tot mai ferm în solu
ționarea diferitelor probleme 
care preocupă astăzi omenirea 
și, în primul rind, în proble
mele dezvoltării țărilor răma
se in urmă, realizării unor re
lații noi între țările dezvol
tate și țările in curs de dez
voltare, intre țările industria
lizate și țările deținătoare de 
materii prime, relații care să 
înlocuiască vechile raporturi 
inacceptabile cu altele noi ba
zate pe egalitate, pe echitate, 
care să permită o dezvoltare 

conducerii întreprinderii SO
MISA. tuturor oamenilor mun
cii — muncitori. ingineri, 
tehnicieni — un salut căldu
ros din partea sa. a clasei 
muncitoare din România,

Apoi. Lorenzo Miguel, secre
tarul general al Sindicatului 
muncitorilor din metalurgic, 
membru in Consiliul Superior 
Peronist și alți conducători 
dc sindicate mulțumesc tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
pentru prezența sa printre re
prezentanții muncitorimii ar- 
gcnliniene, roagă să se trans
mită muncitorilor români sa
lutul frățesc al oamenilor 
muncii din această parte ’ a 
lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
rostește o amplă cuvîntare. 
urmărită cu deosebit interes 
și subliniată cu îndelungi și 
puternice aplauze.

A luat apoi cuvin-.il tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

în încheierea ceremoniei, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. celelalte persoane 
care ii însoțesc se întrețin cu 
cordialitate cu ministrul sub
secretar de stat pentru invă- 
țămîntul superior, cu membrii 
delegației de profesori și stu- 
denți ai Universității din 
Bahia Blanca.

universitățile noastre. încă o 
dată, vă mulțumesc și vă rog 
să transmiteți tuturor profe
sorilor și studenților cele mai 
bune urări și salutul nostru 
prietenesc. (APLAUZE).

forma credinț' că viitorii pași 
in această direcție vor da cea 
mai completă mărturie despre 
tăria cauzelor care unesc po
poarele noastre.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a răspuns apoi u- 
nor întrebări din partea gaz
delor privind activitatea finan
ciară din România, repartiza
rea venitului național și a mij
loacelor bănești.

In încheiere, ministrul Jose 
Gelbard a mulțumit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru 
amabilitatea cu caro a răspuns 
invitației de a se întilni cn o- 
ficialitâțile economice și cu re
prezentanți ai cercurilor de a- 
faceri.

mai rapitlă a țărilor rămase în 
urmă. Și România, și Argen
tina, Se numără, din păcate, 
deocamdată, printre cele in 
curs de dezvoltare. Sperăm 
că, cooperînd, să reușim să 
lichidăm mai iute aceste stări 
de lucruri, să ne aducem, de 
asemenea, contribuția la rea
lizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune și pe plan națio
nal, corespunzător condițiilor 
din fiecare țară și năzuințelor 
fiecărui popor, dar și la o Iu
nie mai dreaptă și mai bună 
pe plan internațional.

Trăim in această comunitate 
și trebuie să ne propunem să 
contribuim Ia crearea unei 
lumi în caro fiecare națiune 
să se poată dezvolta liberă și 
independentă.

Iată domnilor, in ce spirit 
vizităm (ara dumneavoastră, 
in ce spirit dorim să identifi
căm împreună căile unei co
laborări mai bune în toate do
meniile de activitate.

Convorbiri
Președintele Consiliului d-1 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Ar
gentina. Juan Domingo Peron, 
au avut, după semnarea docu
mentelor româno-argentimone, 
o nouă și amplă convorbire.

împreună cu cei doi șefi de 
stat se aflau tovarășa El’na 
Ceaușescu și doamna M iri i 
Estela Martinez de Peron.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere 
deplină și prețuire reciproc'i. 
de calda prietenie și deosebi
tă cordialitate.

Dragi tovarăși și prieteni, 
Domnilor miniștri.

Aș dori să exprim incă o dată 
satisfacția noastră <ă ne rtllăm 
in Argentina și că astăzi, îm
preună cu domnii miniștri și 
cu tovarășii conducători ai 
sindicatelor din Argentina, no 
găsim in acest complex side
rurgic, in mijlocul muncitori
lor, inginerilor, tehnicienilor, 
că putem să discutăm Iovă- • 
rășește problemele privind 
dezvoltarea economico-socială 
a țărilor noastre, ale întări
rii solidarității dintre clasa 
muncitoare «lin România și 
din Argentina.

Tovarăși,

România este un slat unde 
«le 30 de ani clasa muncitoare, 
în alianță cu țărănimea, cu in
telectualitatea, intr-o strinsă 
colaborare, a devenit stăpină 
in țară și construiește o orîn- 
duirc nouă — orinduirca so
cialistă. Trebuie să vă spun 
că înfăptuirea socialismului 
in România a dus la lichidarea 
cu desăvirșire a vechilor o- 
rinduiri sociale. Industria este 
în întregime in mîinile clasei 
muncitoare, agricultura sc gă
sește in iniinilc țărănimii, prin 
cooperative. Orinduirca socia
listă pe care am construit-o 
noi in România a cerut efor
turi susținute. Cei ce am ac- 
y.onat in condițiile grele cu 
gindul la eliberarea patriei 
noastre, a clasei noastre mun
citoare, am acționat — după 
ce poporul a devenit stăpin 
in țară — pentru a înfăptui 
năzuințele «le dreptate socia
lă, de bunăstare și fericire 
pentru toți oamenii muncii.

Desigur, este greu in citeva 
cuvinte să redai tot ceea ce 
s-a înfăptuit in construirea u- 
nei orinduiri sociale noi. Sper 
insă că inulți dintre dumnea
voastră veți vizita România, 
vă veți putea întîlni cu mun
citori români, cu conducători 
sindicali, cu conducători dc 
partid și veți putea cunoaște 
nemijlocit cum lucrează, cum 
trăiesc și ce gindesc poporul 
român și clasa muncitoare 
din România. Trebuie totuși 
să vă spun că in construcția 
societății socialiste am realizat 
o dezvoltare în ritm înalt a 
industriei, care a crescut în 
acești ani de 28 de ori. Pro
duceam — ca să vorbesc de 
oțel — 280 mii tone. Anul a- 
cesța vom produce aproape 9 
milioane tone. Agricultura 
noastră care Sc găsește, după 
cum am spus, in mina țără
nimii, a obținut, de asemenea, 
succese mari in creșterea pro
ducție vegetale și animale, 
asigură pe deplin necesitățile 
întregului nostru popor și 
chiar ceva disponibilități. 
Desigur, suprafața României 
este ceva mai mică decit a 
Argentinei, dar cu toate aces
tea am acordat o mare atenție 
mecanizării, chimizării, folosi
rii cuceririlor științei in agri
cultură, pentru a obține recol
te lot mai mari.

Dar numai creșterea pro
ducției de oțel sau a altor 
produse industriale nu spune 
nimic. \ enitul național a cres
cut de peste zece ori. Numai 
in ultimii zece ani salariile șl 
veniturile generale ale oame
nilor muncii au crescut de 
citeva ori. De altfel, tot ceea 
ce facem in România, însăși 
esența societății noastre socia
liste este destinată asigurării 
bunăstării și fericirii omului, 
creării condițiilor ca oamenii 
să se simtă pe deplin stăpîni 
pe destinele lor, să participe 
activ la întreaga conducere a 
societății, să-și poată pune din 
plin in valoare toate aptitu
dinile lor in orice domeniu de 
activitate. Practic, nu există 
sector de activitate unde să 
nu se simtă din plin prezen
ța clasei muncitoare, clasa 
conducătoare a societății in 
România.

Sindicatele noastre cuprind 
pe toți oamenii muncii. Avem 
aproape 6 milioane de membri 
de sindicat. Practic, toți oame
nii muncii — cînd spun oame
nii muncii cuprind muncitori, 
ingineri, tehnicieni și alți in
telectuali — din toate sectoa
rele de activitate, sînt organi
zați in sindicate. Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor unește 
toate organizațiile sindicale și 
asigură conducerea unitară pe 
întreaga țară a activității 
sindicale.

In întreprinderi, care sînt 
proprietatea colectivă a mun
citorilor — proprietari și toto
dată producători — activitatea 
este condusă de comitete și 
consilii ale oamenilor muncii. 
In aceste consilii participă, 
desigur, cadrele de conducere 
din întreprindere, președintele 
sindicatului, secretarul do 
partid, secretarul organizației 
de tineret — iar 30 la sută din 
membrii acestui consiliu sînt 
muncitori aleși direct de to
varășii lor din întreprinderea 
respectivă Aceste organe de 
conducere colectivă hotărăsc
— desigur, în baza planului 
genera] de dezvoltare a țării
— asupra activității întreprin
derii. Toate aceste consilii 
muncitorești trebuie să pre
zinte, de două ori pe an, dări 
de seamă in fața adunării ge
nerale a tuturor oamenilor 
muncii din întreprindere.

Sindicatele și muncitorii 
participă in organele dc con
ducere județene, mă refer la 
conducerea consiliilor populare 
județene, orășenești și comu
nale. Reprezentanții muncito
rilor ocupă un loc foarte im
portant in Marea Adunare

Națională, organul suprem al 
puterii de stat in România. Dc 
altfel, Se poate spune ca cea 
mai mare parte dintre depută
ții Marii Adunări Naționale 
sini din rindurile clasei mun
citoare. Unii dintre ei îndepli
nesc acum diieritc funcții dc 
conducere, dar accsie respon
sabilități le-au lost încredin
țate dc clasa muncitoare, de 
popor, tocmai ca rezultat ai 
iaptului că au știut să lupte 
pentru înfăptuirea idealurilor 
de dreptate ale clasei munci
toare, ale tuturor oamenilor 
muncii, ale întregului nostru 
popor.

Reprezentanții sindicatelor 
Iac parte din consiliile dc 
conducere ale ministerelor, 
unde reprezintă ramurile res
pective de activitate și partici
pa la luarea deciziilor privind 
activitatea in sectorul res
pectiv; președintele Consiliu
lui Central este membru al 
guvernului, în calitate dc pre
ședinte al sindicatelor.

Iată, foarte sintetic, cum a- 
ratâ democrația socialistă in 
România.

Cițiva tovarăși au întrebat 
dacă muncitorii români sc pot 
intilni cu conducătorii lor. 
îmi pare rău că n-am adus 
un film pentru ca dumnevoas- 
tră să puteți vedea cum ne 
intilnim noi cu muncitorii in 
România și cum dezbatem cu 
masele largi populare toate 
problemele care privesc dez
voltarea țării. Practic, nu 
există nici o problemă ce pri
vește dezvoltarea țării care să 
nu fie pusă în dezbaterea în
tregului popor, in întreprin
deri, in instituții, in sate și, 
desigur, in adunări publice, cu 
zeci și sute <le mii dc oameni. 
Cind o delegație a dumnea
voastră va veni în țara noas
tră veți cunoaște direct aceste 
realități, la fața locului. Sau, 
dacă tovarășul ministru și 
conducătorii sindicatului sint 
de acord, le putem trimite un 
film pentru a vedea și a vă 
prezenta și dumneavoastră 
cum sc manifestă clasa mun
citoare din România și între
gul popor, de altfel.

Recent, cu trei zile înainte 
de a pleca spre Argentina am 
avut o conferință cu 8 000 dc 
cadre conducătoare din agri
cultură, unde am dezbătut îm
preună problemele dezvoltării 
viitoare a agriculturii. Cu un 
an în urmă, am avut o ase
menea conferință cu cadrele 
de conducere din industrie, in 
care reprezentanții muncitori
lor au luat parte activă.

In felul acesta lucrăm noi 
pentru identificarea căilor de 
dezvoltare a țării, de înfăptui
re a societății socialiste, îm
preună cu întregul popor. Noi 
am pornit întotdeauna de Ia 
faptul că numai în măsura in 
care clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, celelalte 
categorii sociale vor participa 
nemijlocit Ia elaborarea poli
ticii generale, există garanția 
că drumul pe care îl trasăm 
va corespunde năzuințelor în
tregului popor și că, intr-ade
văr, vom înfăptui o societate 
care să corespundă pe deplin 
voinței și gindurilor întregii 
națiuni, să satisfacă pe deplin 
necesitățile sale materiale și 
spirituale.

Deci, democrația noastră so
cialistă este o democrație a 
participării directe a poporu
lui la făurirea în mod con
știent «Ie către el insuși a 
destinului său. Dar e greu, 
cum am spus, să redau aceas
ta in cuvinte. Vă invit, deci, 
in România. Cred că și dom
nul ministru al apărării și to
varășul ministru al muncii — 
și. ca să nu se supere și mi
nistrul apărării, am să-i spun 
tovarăș — vor fi de acord ca 
dumneavoastră să alegeți o de
legație din rindul muncitorilor 
de aici, și poate și din altă 
parte, care să vină să viziteze 
România pentru a se convinge 

de felul cum a reușit clasa 
muncitoare să realizeze ceea 
ce a obținut pină acum și cum 
sprijină in întregime politica 
internă și externă a partidu
lui nostru. Iată calea cea mai 
sigură pentru a vă convinge 
direct de acestea.

Sigur, să nu răniîneți cu 
impresia că totul s-a desfășu
rat de la sine, că am mers 
pe un drum asfaltat. Ani por
nit de la un nivel de dezvol
tare economică destul de scă
zut. A trebuit să facem mari 
eforturi, a trebuit să învin
gem multe greutăți. încă de 
la început. în anii ilegalității 
— și partidul nostru a acționat 
in ilegalitate 20 de ani — a 
trebuit să depunem eforturi 
pentru unirea organizațiilor 
muncitorești, a partidelor de
mocratice, a forțelor patrioti
ce și naționale pentru a putea 
răsturna dictatura fascistă și 
pentru a trece la înfăptuirea 
acestei orinduiri noi. Odată 
deveniți slăpini in țară, am 
depus eforturi mari pentru a 
întări continuu unitatea clasei 
muncitoare. Existau multe 
partide muncitorești și a tre
buit să acționăm pentru crea
rea unui partid muncitoresc u- 
nic, care astăzi este Partidul 
Comunist Român. Am organi
zat clasa muncitoare în sindi
cate unice. înainte existau 
trei sau patru organizații sin
dicale, însă am pornit întot
deauna de la faptul că clasa 
muncitoare trebuie să fie uni
tă, pentru că numai unitatea 
politică, organizatorică a cla
sei muncitoare poate asigura 
dezvoltarea cu succes a ope
rei de făurire a unei vieți 
noi.

Am acționat pentru *a întări 
colaborarea cu țărănimea. La 

noi, acum 30 de ani. ea re
prezenta cam 75 la sulă din 
populație, și fără a uni țărăni
mea cu clasa muncitoare, a 
întări colaborarea cu țărăni
mea. nu puteam construi so
cialismul.

Am înțeles că o societate 
avansată, așa cum este societa
tea socialistă pe care noi o con
struim in România, trebuie fă
urită pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii. 
Numai plinind la temelia dez
voltării societății cuceririle 
științei — atit naționale, cit 
și universale — se poate asi
gura o dezvoltare rapidă a ță
rii. De aceea ne-am preocu
pat mult să întărim colabora
rea cu intelectualitatea. Și tre
buie să vă spun că am reușit 
să realizăm o strinsă colabo
rare cu întreaga intelectualita
te, care a acționat ferm in în
făptuirea politicii partidului
nostru.

A trebuit, de 
să ne ocupăm să 
larg invățămintul,

asemenea, 
dezvoltăm 

să formăm
cadrele necesare pentru toate
ramurile dc activitate.

Nu am uitat nici un moment 
— nici in trecut, cind am or
ganizat lupta pentru eliberare
— că trebuie ca armata să se 
integreze activ in viața popo
rului, ca fiind o parte a na
țiunii, partea înarmată, să 
spun așa, a națiunii, cu misiu
nea de a apăra integritatea te
ritorială, suveranitatea țării, 
de a asigura munca pașnică, 
dc dezvoltare economico-socia-
lă a patriei. De aceea am con
lucrat, in trecut, foarte mult 
cu armata ; astăzi, armata es
te, în întregime, o parte a so
cietății noastre. De altfel, a- 
proape totalitatea ofițerilor 
sînt membri ai partidului și, 
desigur, soldații sint toți mun
citori, țărani,’ intelectuali. Dar 
trebuie să vă spun că partidul 
nostru a acționat pentru o 
largă colaborare cu armata, 
încă in condițiile ilegalității a 

<fost posibil ca armata să parti
cipe, practic in întregimea ei, 
la răsturnarea dictaturii fas
ciste și să sprijine în mod ac
tiv toate transformările care
au avut loc în România.

Deci, am realizat toate aces
tea intr-o strinsă unitate cu 
toate forțele sociale din țară 
— bărbați, femei, bătrîni, ti
neri. Trebuie să spun că tine
retul a jucat un rol foarte ac
tiv in întreaga noastră activi
tate.

Iată, tovarăși, cum a acțio
nat și cum acționează și astăzi 
Partidul Comunist Român in
unirea eforturilor întregului 
popor intr-o * direcție unică. 
Toate acestea au creat condi
ții să obținem mari succese in 
dezvoltarea economico-socială 
a țării.

Ducem o politică de largă 
colaborare internațională. Pu
nem un accent deosebit pe 
relațiile cu stațele care con
struiesc socialismul, cu țările 
care se dezvoltă acum și lup
tă pentru o dezvoltare inde
pendentă economico-socială. In 
acest cadru se înscriu și rela
țiile dintre România și Ar
gentina, ca două țări priete
ne care își propun să dezvol
te colaborarea dintre ele în toa
te domeniile, in interesul po
poarelor lor și, totodată, ca 
o contribuție la lupta gene
rală împotriva politicii impe
rialiste. colonialiste și neocolo- 
nialiste.

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

în ce privește impresiile 
noastre despre poporul prie
ten argentinian — desigur ne 
găsim de puține zile aici, am 
vizitat puține locuri — dar 
trebuie să vă spun că avem 
cele mai plăcute impresii 
despre primirea ospitalieră 
de care ne-am bucurat in Ar
gentina, din momentul sosirii 
noastre, din partea președin
telui Peron, a miniștrilor, a 
oamenilor muncii. In întilni- 
rile care le-am avut am putut 
constata sentimentele și ma
nifestările de prietenie ale 
populației, pe unde am tre
cut. De aceea, avem impresia 
că poporul argentinian pri
vește această vizită cu sim
patie și cu dorința — ca și 
poporul român — de a dez
volta relațiile dc colaborare 
în toate domeniile de activi
tate.

Am avut largi convorbiri 
cti președintele dumneavoas
tră, generalul Peron. De alt
fel, ne-am întîlnit acum un 
an in România, am avut aco
lo convorbiri largi și ani sta
bilit incă atunci căile dc dez
voltare a colaborării intre ță
rile noastre.

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

Am impresii deosebit de bu
ne despre uzina pe care am 
vizitat-o, despre muncitorii, 
inginerii, tehnicienii cu care 
m-am întîlnit.

Am impresii bune despre 
ceea ce am văzut ieri in do
meniul agriculturii, precum și 
despre intilnirea cu oamenii 
de la Universitate. Sigur, 
nu vorbesc de întilnirile ofici
ale pe care le-am avut cu 
membrii guvernului dumnea
voastră, cu participarea și a 
comandanților militari. Ele se 
inscriu în programul general 
de identificare a căilor de

dezvoltare a colaborării dintre 
țările noastre.

beci, impresiile generale 
sint foarte bune.

Știm că poporul argentini
an, ca și alte popoare din A- 
mcrica Latină, și dc pe alte 
continente, iși propune să so
luționeze probleme foarte 
complexe. Sigur că acestea 
cer eforturi serioase.

Nu doresc in nici un fel să 
interpretați că mă amestec 
in treburile dumneavoastră 
interne, dar fără îndoială că 
programul generalului Peron 
presupune o largă colaborare, 
in primul rind a clasei mun
citoare, aș putea spune, rea
lizarea și întărirea unității 
clasei muncitoare. Aceasta es
te și experiența României și 
a multor țări (lin Europa șl 
din America Latină, din A- 
sia și din Africa. Intr-adevăr, 
clasa muncitoare» are un rol 
tot mai important în societa
te, dar pentru a I îndeplini tre
buie să fie unită. Chiar dacă 
există diferite concepții po
litice in sindicate, trebuie 
realizată o unitate deplină a 
clasei muncitoare, așa cum 
trebuie realizată largă
colaborare. Știu că in țara 
dumneavoastră s-a și realizat 
o asemenea colaborare între 
Partidul Justițialișt și alte 
partide politice in înfăptui
rea acestui program de dez
voltare nouă în Argentina. 
Din experiența noastră și a 
altor țări s-a dovedit că a- 
ceastă colaborare largă intre 
diferite forțe politice este o 
necesitate imperioasa. Tot a- 
șa, după părerea noastră, este 
o necesitate imperioasă parti
ciparea activă a femeilor, a 
tineretului la întreaga activi
tate, așa cum este o necesita
te ca armata să sprijk >. ac
tiv toate transformăi j so
ciale.

Gindiți-vă ce s-a întimplat 
in Chile ; tocmai datorită 
faptului că nu s-a asigurat 
o strinsă unitate, cuceririle 
democratice au putut fi răs
turnate. Sigur, aceasta pen- ' 
tru o scurtă perioadă, de
oarece nu există astăzi in lu
me forță care să oprească 
mersul popoarelor pe calea 
unei orinduiri sociale noi, A- 
semenea forțe, pentru un 
timp, pot să împiedice, să 
int’rzie, pot să producă mari 
suferințe, dar pină Ia urină 
popoarele vor găsi forțele ne
cesare pentru a asigura mer
sul înainte spre o dezvolta
re liberă. Aceasta este o ne
cesitato obiectivă și orice ar 
face forțele care mai trag 
spre trecut, mai devreme sau 
mai tîrziu, ele vor fi înlătura
te.

De altfel, dumneavoastră 
înșivă aveți experiență în Ar
gentina. Pină la urmă, in 
alegerile din mai, acum un 
an, poporul s-a pronunțat in 
proporție de aproape 80 la 
sută pentru o politică nouă 
și. desigur, forțele politice, 
intre care știu că Partidul 
Justițialist ocupă locul prin
cipal, sînt chemate tocmai 
să înfăptuiască această voV t 
țâ a poporului. ( 1'

Apreciem programul gene
ralului Peron, eforturile sale 
de a uni celelalte forțe so
ciale în sprijinirea Unei ast
fel de dezvoltări noi și nu pu
tem decit să urăm poporului 
argentinian, clasei muncitoa
re argentiniene să obțină suc
cese tot mai mari în înfăptu
irea acestui program și sîn
tem convinși că, acționînd 
cu fermitate. în strinsă uni
tate și colaborare cu toate 
forțele care se pronunță pen
tru dezvoltarea economico- 
socială independentă a Argen
tinei, vor reuși să obțină suc
cesele corespunzătoare.

Iată, dragi tovarăși, impre
siile melc, ale noastre despre 
Argentina, despre procesul 
revoluționar care se desfă
șoară in momentul de față 
in țara dumneavoastră și tiu, 
numai în Argentina, dar în 
multe state din America La
tină,, ca și de pe alte conti
nente. In fond, și această 
dezvoltare din țara dumnea
voastră se înscrie între efor
turile generale pentru o lu
me mai dreaptă, mai bună. 
Noi apreciem că solidaritatea 
tuturor popoarelor, incepînd 
cu clasa muncitoare din fie
care țară, in înfăptuirea a- 
cestei noi politici, va asigura 
vic!°.ri.i! în întreaga lume a 
politicii de pace și colaborare 
între toate națiunile. în co
laborarea dintre clasa munci
toare din România și din Ar
gentina, dintre popoarele ,
noastre, dintre diferite sectoa- '
re de activitate din țările 
noastre, să ne cunoaștem cit 
mai bin«*. să întărim solidari
tatea pentru a asigura progre
sul fiecărei țări și a contri
bui și pe plan internațional 
la victoria unei politici noi.

Cu aceste gânduri am venit 
în Argentina. Acestea sînt, 
de altfel, impresiile și rezul
tatele pe care le-am obținut 
deja pină acum și sintem con
vinși că încheierea vizitei va 
deschide o pagină nouă în re
lațiile dintre popoarele român 
și argentinian.

Doresc să vă urez dumnea
voastră, muncitorilor din a- 
ceastă uzină, muncitorilor din 
Argentina, tuturor forțelor so
ciale și categoriilor sociale, 
întregului popor argentinian 
succese în înfăptuirea progra
mului de dezvoltare economi- 
co-socială independentă, mul
tă prosperitate, multă fericire 
și sănătate! (APLAUZE PU
TERNICE, ÎNDELUNGATE).
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