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Uma cordial saudação a vós aqui presentes, que trabalhais nos meios de comunicação social,
periodistas, fotógrafos e repórteres da televisão...

Reunistes-vos hoje aqui para dar testemunho de um grande acontecimento. Não se trata, todavia,
da feliz conclusão, que todos desejamos, da minha obra de mediação sobre a zona austral. Não
se trata do final, mas queira Deus que seja um passo decisivo para o mesmo.

Acabo de entregar, de forma reservada, aos Senhores Ministros dos Negócios Estrangeiros da
Argentina e do Chile — dessas queridas Nações da América do Sul — o texto da minha proposta
para a solução da controvérsia que, de há tempo, dificulta as boas relações entre os dois Países.
Nesse texto recolhi sugestões e conselhos para o que poderia ser — a meu juízo uma solução
definitiva, que elimine toda a incerteza para o futuro. Se, como desejo, a minha proposta fosse
aceite, não haveria já motivos de divergência, daqui por adiante, na zona austral.

A vós, queridos informadores que deveis colaborar na obra da paz, corresponde agora a nobre e
elevada tarefa de ajudar os Responsáveis dos Países para que possam tomar as decisões
adequadas, num ambiente sereno, com valentia e com bom senso. Já no ano passado, ao falar
às

Delegações de ambas as Nações, exaltei a vossa tarefa: vós tendes nas vossas mãos os meios
de comunicação social e podeis fazer grande bem. Peço-vos que o façais! O Senhor vos abençoe
na vossa tarefa!



Também eu vos abençoo e invoco, sobre as vossas famílias, sobre a vossa bela profissão e
sobre o vosso serviço, a protecção bondosa da Virgem Santíssima, Nossa Senhora de
Guadalupe, Imperatriz das Américas, cuja festa celebramos hoje.
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