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Creșterea eficienței economice
LA FABRICA

Un prim rezultat al inițiativei

DE AMIDON tinerilor privind gospodărirea

materiei prime

CU SASE LUNI»

MAI DEVREME
100 tone porumb

economisit
— Cîți dintre salariații 

cii dv. sînt tineri?
— Întrebarea va fi mai

fabri-

corec
tă astfel: cîți nu sînt tineri — ne 
propune inginera Eva Richter, di
rectoarea Fabricii de amidon din 
Tg. Secuiesc, ea însăși făcînd 
parte din rîndul tinerilor.

Intr-adevăr, mai bine de 80 la 
sută dintre muncitorii, tehnicienii 
și inginerii acestei noi unități 
sînt proaspeți absolvenți, au o 
vechime care nu depășește 3—4 
ani. Fabrica, una dintre cele mai

FOILETON
Ak

ÎN PARAMETRII

La Palatul Consiliului de 
Stat a avut loc, vineri după- 
amiazâ. solemnitatea decernării 
Ordinului ..Victoria Socialismu
lui* tovarășului academician 
profesor Petre Constantinescu- 
Iași, pentru îndelungata și rod
nica activitate desfășurată în ’ 
mișcarea muncitorească, pre
cum și pentru contribuția deo
sebită adusă la înfăptuirea po
liticii partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 80 
de ani.

înalta distincție a fost înmî- . 
nată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul.

Niculescu-Mizil, Gheorghe
Pană, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, precum și Chivu 
Stoica, Constantin Pîrvulescu, 
Alexandru Sencovici, vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat. acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România.

Mulțumind, acad. Petre Con- 
stantinescu-Iași a împărtășit a- 
dinca emoție pe care o încear
că în aceste momente deosebite.

Evocînd amintiri din activi
tatea sa îndelungată de mili
tant al mișcării muncitorești 
din țara noastră, el a relevat 
că Ie-a înmănunchiat sub for
ma articolelor publicate 
1914 pînă în

din
1936. Ar fi primul

volum — a spus el — care se 
cheamă „Pagini de luptă clin, 
trecut". Am trecut prin multe 
încercări. îmi aduc aminte, to
varășe Ceaușescu, că eram în 
Comitetul Național Antifascist. 
Și dumneavoastră erați tînăr a- 
tunci și ați fost în frontul miș
cării noastre. Eu am intrat în 
închisoare mai tîrziu. Dumnea
voastră cam tot pe atunci {ați 
intrat. Și ne-am întîlnit în în
chisoare. Ne-am întîlnit după 
doi ani la Doftana unde, cum 
am spus în prefața lucrării, 
condeiul s-a frînt de zidurile 
Doftanei. Și sînt multe amin
tiri. Cartea este gata, mîine sau 
poimîine va apărea. La vîrsta 
de 80 de ani pregătesc o a doua 
lucrare, un al doilea volum, —■

(Continuare în pag. a Vll-a)

ÎNCURCĂ-
LUME

de ION BĂIEȘU

Era nevoie de un om care să 
se ocupe cu aprovizionarea. Ce 
și-a zis Bubu, Incurcă-lume ? 
Aici e de mine.

— Uite, i s-a zis, te duci în 
cutare loc, duci materialele scrise 
pe lista asta și aduci materialele 
scrise pe lișta astâlaltă. Dar e 
ceva urgent, chestie de ore. Dacă 
ai greutăți, ne dai telefon. Dacă 
nu te simți in stare, spune-ne.

— N-aveți nici o grijă, se re
zolvă. Lucrez ca fulgerul.

Bubu s-a urcat intr-un camion 
și a plecat. Seara ar fi trebuit să 
fie înapoi. N-a venit a doua zi, 
n-a venit nici a treia zi. Îngrijo
rare generală, o fi pățit ceva, 
caută-l cu Salvarea și cu Miliția. 
Apare peste o săptămînă.

— Dom-le, să. vedeți ce în
curcătură a naibii, așa ceva nu 
mi s-a întîmplat în viața mea. 
Ajung unde trebuie, descarc ma
terialele care trebuiau lăsate, mă 
duc. să iau_ ceva în gură și, în 
timpu-ăsta, niște indivizi aiuriți 
îmi încarcă în camion tot mate
rialele pe care le adusesem. 
Plec fără să mă uit. La Otopeni 
îmi dau seama de nenorocire, mă 
întorc înapoi, greșesc drumul, pe 
urmă îmi zmulge vintul docu
mentele din mină, pînă fac rost 
de copii pierd două zile, încarc 
materialele, am două pene de 
cauciuc pe drum, ne trece o pi
sică neagră prin față, ne oprește 
Miliția, ne controlează actele, eu 
nu le mai găsesc, telefoane, cer
cetări etc. Adică numai încurcă
turi. Ghinion, Altă dată n-o să 
se mai întîmple.

(Continuare în pag. a Vl-a)

moderne din țară, este, așadar, în 
mîinile tinerilor. Să vedem însă 
care sînt rezultatele lor în activi
tatea de producție. Tot tovarășa 
directoare ne informează.

— Pe zece luni ne-am realizat 
planul de producție în proporție 
de 101,8 la sută. Am realizat 
exemplar, toți indicatorii. Anga
jamentul nostru de 100 tone pro
ducție suplimentară pe acest an 
a fost îndeplinit.

— Care sînt calitățile pe care 
le prețuiți cel mai mult la tineri, 
l-am întrebat pe maistrul Tiberiu 
Micola.

— Conștiinciozitatea, pasiunea, 
atenția. Sînt calități indispen
sabile unui operator la utilaje ca 
ale noastre — adaugă tînărul 
maistru. Tot procesul tehnologic 
este automatizat și în conexiune. 
Unul depinde de toți și toți de
pind de unul.

S-a întîmplat cu un an în urmă. 
Un ventil automat de la centrifu
gă. s-a blocat din neatenția unui 
operator. Era o avarie de propor
ții foarte mici. Dar care... a oprit 
toată fabrica pentru cîteva ore. 
S-au calculat pierderi de pro
ducție în valoare de peste 100 de 
mii. Cînd tinerilor li s-a prezentat 
acest accident, s-au cutremurat. 
Învățaseră la cursuri despre toate 
aceste eventualități dar de-abia 
acum, în fața faptului împlinit, 
ei au văzut întreaga urmare.

— A fost destul de ușor, reia 
tovarășa inginer Richter, să-i 
obișnuim cu mînuirea 
și utilajelor extrem

aparaturii 
de precise

ADINA VELEA

(Continuare în pag. a IV-a]

PROIECTAȚI

Tînărul frezor Tănase Marin de la secția sculă-te a Uzinei No
iembrie" din Craiova se numără printre cei mai destoinici mun

citori ai secției.

Produsele Fabricii de mobilă 
din Beiuș: camere combinate 
„Ilva", fotolii „Nehoiul" și etaje
re tip „E. 1“ se bucură de apre
cieri, atît pe piața internă cît și 
în rîndul partenerilor externi, 
pentru calitatea, duiabilitatea yi 
caracteristicile estetice pe care le 
au. Sînt elemente — și nu sin
gurele — ce dau conținut și fina
litate preocupărilor tînărului co
lectiv de muncă. a comuniștilor 
și uteciștilor de aici.

Despre toate acestea, iată ce 
ne relatează tot. director al Fa
bricii de mobilă din Beiuș :

— Intrarea în funcțiune a Fa
bricii de mobilă (30 martie 1972). 
primul obiectiv industrial de în
semnătate republicană construit 
aici, a însemnat pentru locuitorii 
Retușului. un eveniment de o 
deosebită importantă. De atunci 
rezultatele economice au urmat 
o linie continuă ascendentă, men- 
ținindu-se in permanență cu mult 
deasupra indicatorilor precăzuți 
în graficul de. atingere a para
metrilor proiectați. De la produc
ția de 25 la sută am capacitatea 
realizată în prima lună de func
ționare. acum se realizează o 
producție mai mică decît capa
citatea nominală cu numai 19 la 
sută- Comparativ cu termenul d» 
atingere a parametrilor proiectați 
unitatea lucrează cu 11 Ia sută 
peste prevederi ceea ce înseamnă 
că angajamentul lor de a atinge 
parametrii proiectați cu 6 luni 
mai devreme, adică la 30 mărire 
1973 are acoperire în fapte.

Foto: O. PLEC AX'

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDEM

CIMD ABUZUL CAUTĂ
O

La redacție a sosit o scrisoa
re. Și, mai înaintea ei, o știre 
care ne informa despre activi
tatea centrului școlar de pictu
ră din Afumați, Ilfov : elevi 
pictînd, obținînd numeroase 
premii la concursuri naționale 
și internaționale, vizite de stu
diu și documentare pe teren, 
vizite la muzee și expoziții. 
Nume care miine vor spune, 
poate, ceva ! Dinu Ion, Ilie 
Gheorghe, Caracior Ion, Gheor
ghe Livia, Lupu Rodica, Radu 
Gheorghe. Și, în final, numele 
profesoarei lor, Matei Aurica.

Poate că n-aș fi reactualizat 
datele acestei știri dacă, între 
timp, nu ne sosea, așa cum spu
neam, și o scrisoare. Ne-o ex-

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU
Dragă tovarășe 
Constantinescu- Iași,

In numele Comitetului Cen
tral, al Consiliului de Stat și al 
guvernului, in numele meu per
sonal, tin să te felicit din toată 
inima, cu prilejul împlinirii a 
80 de ani. și al acordării înaltei 
distincții pe care ți-an» înniîna- 
t-o astăzi — „Victoria Socialis
mului”.

Vîrsta de 80 de ani este, fără 
îndoială, o virstă frumoasă, dar, 
mai cu seamă, este și mai im
presionant faptul că timp de 62 
de ani ai activat in mișcarea 
revoluționară socialistă si, după 
aceea, in partidul comunist. 
Lupta desfășurată de revoluțio
narii români, de forțele demo
cratice a fost, intr-adevăr grea: 
ilegalitate, închisori — dar te 
numeri printre acei intelectuali 
care, alăturîndu-se mișcării re
voluționare a clasei muncitoare, 
ai continuat tot timpul să mi
litezi pentru realizarea năzuin
țelor de eliberare socială și na
țională ale poporului roman,

pentru făurirea societății socia
liste. A ajunge sau nu la o 
anumită virstă este, fără îndo
ială, important. Dar, depinde 
cum ajungi la acea virstă. Tu 
te nunaeri, tovarășe Constanti- 
nescu-Iași, printre acei care, a- 
jungind la această virstă, ai 
continuat să te afli permanent 
în partid, să lupți împreună cu 
partidul, alături de tovarășii tăi 
din ilegalitate, să fii în primele 
rînduri ale activității pentru fă
urirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Acesta este, 
fără nici o îndoială un lucru 
minunat. Aș dori ca tot mai 
niulți din tovarășii noștri din 
ilegalitate să ajungă Ia 80 de 
ani. în aceeași situație — de a 
putea contribui în continuare Ia 
făurirea societății socialiste în 
țara noastră.

Intr-adevăr, ne cunoaștem de 
mult — și mai sînt cîțiva tova
răși aici care, ca și mine, te 
cunosc — încă din Comitetul Na
țional Antifascist. Ne-am întîlnit 
în închisoare — mi se pare că 
stăteam chiar alături — și apoi

în anii de după eliberare. Noi 
apreciem mult activitatea pe 
care ai desfășurat-o, tovarășe 
Constantinescu-Iași.

Consider că este un lucru bun 
să strîngi lucrările din toată 
această perioadă de 62 de ani, 
pentru a le edita, punind in fe
lul acesta la indemîna tineretu
lui, a partidului, a mișcării 
revoluționare această expe
riență și activitate care este 
un bun ai mișcării noastre, 
al partidului. încă o dată, do
resc să te felicit din toată 
inima și să-ți ur-ez ani niulți, 
pentru a duce cu bine la înde
plinire editarea acestor lucrări 
și pentru a putea participa —• 
în limita posibilităților, desigur 
— la activitatea pe care o desfă
șurăm in continuare, pentru 
dezvoltarea societății noastre și 
a te bucura, împreună cu noi 
toti, de cuceririle obținute în 
edificarea societății socialiste, în 
făurirea bunăstării și fericirii 
întregului nostru popor.

Mulți ani și sănătate ! (Apla
uze).

„BAZA
pedia profesoara de desen. Ma
tei Aurica. Adică exact cea de 
numele căreia se leagă presti
giul școlii în materie de pictu
ră. Ce se întîmplase, de ce a- 
cel ton amar, dezamăgit din 
scrisoare, pentru care moți', e 
acel semnal pe care îl lansa 
cerînd ajutor, ieșirea din situa
ția în care se afla începind cu 
acest an școlar ?!

Să reluăm însă firul relatării, 
pe scurt, și vom vedea.

Tînăra profesoară, absolventă 
a Institutului de arte plastice 
„N. Grigorescu" din București 
funcționează la catedra de de
sen din Afumați din anul 1967. 
obținînd între timp și gradul 
definitiv cu media 9,50. Atrage

In jurul său copii talentati, ii 
deprinde cu simțul culorii, cu 
pasiunea penelului. ..Rezultatele 
profesionale de pînă acum, ne 
declara directorul adjunct 
școlii (directorul e plecat 
concediu) sînt excelente", 
argument In acest sens îl am 
tim și noi. deși în fața lui chiar 
conducerea școlii a închis ochii : 
in chiar zilele cînd începea 
presiunea desfacerii contractu
lui de muncă — acesta este mo
bilul de fond al scrisorii 1 — 
în chiar acele zile, deci, pe a- 
dresa școlii soseau premiile pe 
care elevii profesoarei Matei le 
cuceriseră la un concurs in stră
inătate.

Profesoara Matei nutrește

al 
în 

Un

(Continuare în pag. a TV-a
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• Acțiunea 120 000
• Organizația 

U.T.C și prestigiul 
ei în viata liceului

DIMENSIUNI
ALE

CHIBZUINTEI
9

de ACULIN CAZACU

speranța unei cariere 
tare. Pentru disciplina 
ar vrea să i se consacre 
natomia artistică — nu 
însă facultate sau institui 
specialitate. Drept pentru care 
se pregătește și promovează cu 
succes examenul de admitere 
la I.M.F. Urmează la zi cursu
rile institutului de medicină și 
profesează în același timp Ia 
catedra de desen a Școlii din 
Afumați. Și aceasta, fără a a- 
duce prejudicii școlii, ci, dim
potrivă, ca să-i cităm iarăși pe

A. I. ZAlNESCU

(Continuare în pag. a TV-a)

Lumea ideilor
Știință
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• Sport

Recenta plenară a Comitetului Central al partidului nos- C 
tru a întărit, cu contururi puternice, liniile de principiu ale v 
politicii de gospodărire chibzuită, intr-un autentic spirit de V 
economie, a resurselor umane și materiale. „Lupta pentru \ 
economii - spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu - nu trebuie < 
dusă «în general», ci pe baza unor planuri de măsuri ela- £ 
borate în fiecare întreprindere, pe secție, mașină și om. Să c 
trecem de la lozinci generale despre economii la măsuri r 
practice, analizind concret aceste probleme cu muncitorii, cu r 
specialiștii, antrenînd efectiv fiecare colectiv de muncă, fie- f 
care om în această mare acțiune de interes patriotic". Sînt ? 
cuvinte în care, dincolo de implicarea unui deziderat patrio- r 
tic, șe afirmă capacitatea noastră de a fi multilateral efi- ? 
cienți, de a traduce în limbajul faptelor nemijlocite multi
plele tării ale socialismului.

Mi-au reținut atenția trei dintre dimensiunile fundamentale 
ale chibzuinței economice : economia de oameni, economia 
de materiale și energie, economia de timp. Oamenii, forța 
de muncă reprezintă avuția de primă linie. In acțiunile lor C 
se împletesc direcțiile de valorificare a tuturor resurselor de A 
care dispunem. In ei înșiși se află resurse fizice și intelec- C 
tuale nebănuite, pe care numai efortul organizat, sistematic 
poate și trebuie să le pună în valoare, în interesul binelui \ 
general. Grija fundamentală pentru om — trăsătură de ori
zont a întregii noastre politici — presupune deopotrivă satis- A 
facerea nevoilor omului și exprimarea potentelor acestuia. 
Nu se pot rupe cele două laturi, căci nevoia poate fi împli- I, 
nitâ numai dacă și în măsura în care oamenii înșiși își afirmă *, 
prezența printr-un activism energic, fără fisură sau cădere de \ 
tensiune. După cum, mai departe, grija pentru om înseamnă C 
și gospodărire suplă a forțelor sale, dirijarea capacităților > 
spre acte productive, utile creșterii economice și generării ?

(Continuare în pag. a TV-a) \
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Interviul acordat
de președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU,
ziaristului egiptean Ibrahim Nawar,

redactor șef al cotidianului „Al Gumhuria“ din Cairo
După cum s-a mai anunțat, 

tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
la 16 noiembrie a.c., pe ziaristul 
egiptean Ibrahim Nawar, redae- 
tor-șef al ziarului „Al Gumhu- 
ria“, căruia i-a acordat un in
terviu.

ÎNTREBARE : Constatăm 
cu satisfacție că relațiile 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Egipt progresează, iar le
găturile prietenești dintre 
cele două popoare se întă
resc. Ați făcut recent în Re
publica Arabă Egipt o vizită 
încununată de succes și aș
teptați ca, Ia rîndul său, 
președintele nostru, Anwar 
Sadat, să viziteze România 
în viitorul apropiat.

Tn lumina acestei evoluții 
fericite și pornind de Ia 
străduințele ambelor părți 
pentru aplicarea Comunica
tului comun publicat după 
vizita dumneavoastră la 
Cairo, cum apreciați posibi
litățile de dezvoltare a co
laborări, între cele două 
țâri în domeniile i economie 
— unde România a înregis
trat progrese remarcabile și 
a acumulat o experiență de
osebită — al schimburilor 
comerciale, culturale și de 
tineret, al organizării poli
tice și creșterii cadrelor ?

RĂSPUNS : Doresc să men
ționez cu multă bucurie că re
lațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica A- 
rabă Egipt cunosc o dezvoltare 
continuă După cum se știe, in
tre popoarele noastre există re
lații vechi, care au rezistat, ea 
să spun așa. de-a lungul vre
murilor —- grele, chiar — ceea 
ce demonstrează că prietenia 
româno-egipteană corespunde 
pe deplin intereselor dezvoltă
rii independente a celor două 
țări.

Vizita pe care am efectuat-o 
în Egipt în primăvara acestui 
an, convorbirile pe care le-am 
avut cu președintele Anuar Sa
dat și cu alți oameni politici, 
vizitele in întreprinderi și in- 
tilnirile cu populația au evi
dențiat atît trăinicia acestor re
lații, cît și perspectivele bune 
care există pentru dezvoltarea 
în viitor a colaborării multila
terale dintre țările noastre.

In declarația semnată Ia 
Cairo cu prilejul vizitei sint 
cuprinse prevederile de bată 
ale dezvoltării colaborării eco
nomice, tehnico-știintifice. cul
turale, cit și dorința popoare
lor noastre de a acționa pentru 
realizarea in lume a unei poli
tici de pace și elaborare, care 
să asigure fiecărei națiuni in
tegritatea teritorială. indepen
dență șt suveranitate deplină, 
dreptul de a-și dezvolta viața 
econom ieo-socială corespunză
tor voinței sale. Apreciez. <1e 
aceea, că rezultatele vizitei sint 
deosebit de fructuoase pentru 
țările noastre, servind, totoda
tă, cauzei generale a colaboră
rii și păcii in lume.

Chiar în lunile imediat ur
mătoare vizitei, s-au intensifi
cat schimburile de delegații la 
diferite nivele, inclusiv intre 
reprezentanții Partidului Comu
nist Român și ai Uniunii So
cialiste Arabe.

Schimburile economice cu
nosc anul acesta, un progres 
substanțial. Există posibilități 
reale ca. in viltmul apropiat, 
aceste schimburi să se situeze 
la un nivel de cel puțin 166 mi
lioane dolari, așa cum am con
venit cu prilejui vizitei în țara 
dumneavoastră.

Sint, de asemenea, reale po
sibilități — și s-au întreprins 
pași în acest sens — pentru 
dezvoltarea relațiilor științifice 
și culturale, intre organizațiile 
obștești, inclusiv de tineret, 
precum și în domeniul pregă
tirii cadrelor pentru diferite do
menii de activitate, îndeosebi 
pentru acele domenii unde se 
dezvoltă o cooperare activă în
tre țările noastre.

Aș dori să menționez, totoda
tă, că așteptăm cu deosebită 
plăcere, în viitorul apropiat, vi
zita președintelui Republicii A- 
rabe Egipt în România. Spe
răm că această vizită va con
stitui, de asemenea, un moment 
important în relațiile dintre ță
rile noastre și va da un nou 
impuls colaborării multilaterale 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă E- 
gipt-

ÎNTREBARE : Am avut o- 
cazia să cunosc nemijlocit 
unele din rezultatele pe care 
țara dumneavoastră le-a ob
ținut în cursul a 20 de ani 
de dezvoltare planificată. 
V-aș ruga să mă ajutați să 
înțeleg mai bine principale

le obiective economic* ale 
României, problemele care 
se pun în legătură cu cinci
nalul în curs de realizare, 
perspectivele pe care el le 
deschide dezvoltării econo- 
mico-sociale a României în 
viitor.

Vreau, totodată, să folo
sesc această oeazie pentru a 
vă felicita cu ocazia celei 
de-a 25-a aniversări a creă
rii Republicii în România și 
a vă ruga să înfățișați, pen
tru poporul egiptean, o ima
gine a luptei eroice duse de 
poporul român pentru cauza 
eliberării sale, a realizării 
obiectivelor de pace și pro
gres pe care ți le-a propus.

RĂSPUNS ; într-adevăr, anul 
acesta, la 30 decembrie, se îm
plinesc 25 de ani de la procla
marea Republicii in România 
— și, de fapt, se încheie cel 
de-al 28-lea an caee a trecut 
de la eliberarea țării noastre 
de sub jugul fascist.

In această perioadă, poporul 
român a obținui succese remar
cabile in dezvoltarea sa econo- 
mipo-soeială. în construirea o- 
rînduirii noi socialiste. Do
resc să reamintesc <’ă, timp 
de sule de ani. România a cu
noscut jugul dominației străine, 
că și după proclamarea inde
pendenței — de la care, în 1977, 
se vor împlini 100 de ani — țara 
a continuat, totuși, să se afje 
sub dominația monopolurilor 
imperialiste. De-abia la 23 Au. 
gust 1944. în urma insurecției 
naționale antifasciste, poporul 
român și-a eîstigat adevărata 
independență. Țin să menționez 
că această insurecție națională 
a avut ioc în condițiile favora
bile create de desfășurarea 
războiului împotriva Germaniei 
liitieriste. in care rolul princi
pal |-a avut Uniunea Sovietică.

Mă refer M toate acestea pen
tru a putea să fac mai bine în
țeles faptul ci România se gă
sea, imediat după eliberare, in
tr-o situație economică deosebit 
de grea. Practic, mai mult de 
75 ia sută din populație lucra in 
agricultură. Aveam o industrie 
slab dezvoltată și o agricultură 
care in cea mai mare parte se 
baza pe vechile metode de ex
ploatare. Deci, aș putea spune, 
ne aflam intr-o stare de înapo
iere din punct de vedere tehnic. 
De asemenea, din punct de ve
dere al dezvoltării culturale și 
al pregătirii cadrelor aveam o 
situație grea. Exista un mare 
procent de analfabeti și un 
număr redus de eadre tehnice.

Pornind de la această situa
ție, Partidul Comunist Român a 
inițiat dezvoltarea țării pe o 
bază nouă. A apelat la unirea 
tuturor forțelor progresiste din 
țață și, in primul rind, la întă
rirea colaborării intre clasa 
muncitoare, țărănime și inte
lectualitate. creînd un puternic 
front unit al întregului popor, 
al tuturor oamenilor muncii, 
Ură deosebire de naționalitate. 
Se poate spune că rezultatele 
obținute în această perioadă se 
datorase. în primul rînd. toc
mai acestei unități indisolubile 
a tuturor oamenilor muncii, a 
întregului popor, care a înfăp- 
t«!t si înfăptuiește neabătut po
litica internă si externă elabo
rată de partid.

Ce am realizat în această pe
rioadă ? Astăzi, producția in
dustrială este de 20 de ori mai 
mare deeft în 1938. Am luat a- 
nul 1938 ca an de referință, 
a’înd in vedere că pentru 
România el a fost anul cu re
zultatele cele mai bune din 
trecut. Producem. în 1972, în in
dustria românească circa 7 mi
lioane tone oțel, față de 280 mii 
tone în 1938 și vom ajunge Ia 
circa II—12 milioane tone în 
1975. Am dezvoltat ramuri noi 
— producția de diferite mașini* 
unelte și, în general, de mașini 
necesare diferitelor domenii, in
clusiv utilaje complexe, Mi-ar 
fi greu să mă refer în mod 
concret la diferitele produse 
Penîru că ar însehina să negli
jez unele din ele — dar, tre
buie să spun că acoperim din 
producția internă circa 70 Ia 
sută din necesarul de utilaje și 
mașini, că exportăm un număr 
însemnat de mașini și utilaje 
în diferite țări ale lumii.

Agricultura a cunoscut, de a- 
seinenea, o dezvoltare continuă. 
Ea este astăzi complet coopera- 
tivizată. Asigurăm pe deplin din 
producția agricolă aproviziona
rea cu toate produsele agro- 
allmentare și avem și unele dis
ponibilități pentru export. In 
1938. existau în agricultură cir
ca 5 000 de tractoare. Astăzi, a- 
•vem peste 100 000 și producem 
anual peste 30 000 tractoare. La 
acestea se adaugă, desigur, toa
te mașinile necesare muncii in 
agricultură, Realizăm un vast 
program de irigații. Practic, 
înainte de război, existau cite- 
va mii de hectare irigate. In 
acest an, vom avea peste 1 ții- 

lion de hectare, iar în 1975 vom 
ajunge la peste 2 milioane hec
tare irigate. Mă reter la aceas
ta pentru a evidenția eforturile 
pe care le facem in domeniul 
dezvoltării agriculturii în ve
derea obținerii unor producții 
tot mai mari, bazate, desigur, 
pe mecanizare, chimizare, pe 
irigații, Pe introducerea cuceri
rilor științei moderne.

Am lichidat complet și de 
n.uHâ treme analfabetismul, am 
generalizat, in ultimii ani, în- 
vățămintul obligatei iu de 10 ani. 
tn institutele de învățămint su
perior avem peste 150 000 stu- 
denți. Avem asigurat întregul 
necesar de eadre tehnice și pu
tem chiar să acordăm o anumi
tă asistență tehnică, cu cadre 
de specialitate, in unele țări. 
In afară de aceasta, în institu
tele românești de invățămint 
superior învață citeva mii de 
tiueri din alte țări. Ani acordat 
și acordăm o mare atenție pre
gătirii cadrelor, pentru că apre
ciem că aceacta este o proble
mă esențială pentru progresul 
rapid al țării, pentru dezvol
tarea întregii activități pe baza 
cuceririlor celor mai noi aia 
științei și tehnicii contempo
rane.

O atenție deosebită am acor
dat și acordăm ridicării nivelu
lui de trai ai poporului. Sper 
că ați putut observa, in vizi
ta pe cure ați făcut-o prtr. țară, 
amploarea construcțiilor de lo
cuințe și de alte unități socia
le — in domeniul sănătății, in- 
vățămintului. culturii. Numai tn 
acest cincinal vom construi din 
fondurile statului, sau cu cre
dite de la stat, circa 520 mii 
apartamente.

Acordăm o atenție deosebită 
creșterii veniturilor oamenilor 
muncii, aprovizionării popu
lației. cansiderind eă făurirea 
societății socialzsie trebuie să 
atha ca țri fuadamecsal râde— 
earea bunăstării maaenale *i 
spirituale a omalni. crearea 
condițiilor ca o mai nij să poată 
beneficia din plin de toate cu
ceririle științei ș: culturii — 
începind. desigur, cu cond-i.ile 
materiale — dezvoltarea multi
laterală ■ personalității uma
ne. De aceea, am și formulat ca 
obiectiv. La Congresul al X-Im. 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate care să 
exprime, in fond, toate laturile 
activității umane.

Conferința Națională din a- 
cest an a stabiiit că putem 
resiiza planul cincinal intr-un 
termen mai scurt. In primii doi 
ani am și obținui o serie de 
rezultate in această direcție. In 
următorii ani, incepind cu 1973, 
ritmul de dezvoltare a produc
ției industriale va fi cu mult 
superior prevederilor din planul 
cincinal. Faeem aceste eforturi 
deoarece considerăm că numai 
printr-o dezvoltare intensă a 
economiei putem asigura victo
ria socialismului in toate dome
niile de activitate, putem parti
cipa activ la schimbul de valori 
materiale și spirituale eu toate 
statele. Totodată, considerăm că 
acesta constituie un factor de 
bază a! independenței și suve
ranității naționale, al unei po
litici de pace și colaborare in
ternațională.

ÎNTREBARE: Apreciem în 
mod deosebit politica con
structivă promovată de țara 
dumneavoastră — de dezvol
tare a relațiilor cu toate 
statele lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială — în- 
tr-o perioadă cînd se mani
festă tot mai deschis dorința 
de colaborare și cooperare 
pașnică între popoare. V-am 
ruga să vă referiți la rezul
tatele obținute, ca urmare a 
acestei politici, în ce priveș
te relațiile României, în pri
mul rînd cu țările socialiste, 
precum și cu alte țări din 
Europa, America și alte con
tinente, cu țările în curs de 
dezvoltare. Cum vedeți pro
movarea în perspectivă a 
acestei politici ?

RĂSPUNS : In stabilirea po
liticii externe a țării, noi pornim 
de la faptul că între politica 
internă și cea externă există o 
interdependență, că trebuie să 
se realizeze o concordanță de
plină. Preocupîndu-ne de dez
voltarea socialistă a țării, noi 
răspundem și unor cerințe mai 
largi, ale dezvoltării progresiste 
a omenirii. In fond, cu cît fie
care țară obține succese mai 
mari 'pe calea dezvoltării sale, 
în ridicarea bunăstării materi
ale și spirituale a poporului, în 
asigurarea independenței și su
veranității, cu atît contribuie 
mai mult la cauza generală a 
colaborării între toate națiunile 
lumii. Ia progresul general al 
omenirii.

Pornind de la aceste princi
pii. noi am acționat și acționăm 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate statele lumii, fără deose

bire de orînduire socială, parti
cipând activ la diviziunea inter
națională a muncii; la viața in
ternațională, ia soluționarea 
problemelor care apar pe pian 
mondial. Milităm pentru o 
largă colaborare bazată pe prin
cipiile egalității depline între 
toate statele, respectului inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc. 
Ne pronunțăm cu fermitate îm
potriva politicii imperialiste de 
forță și dictat în viața interna
țională. pentru eliminarea forței 
sau amenințării cu forța in rela
țiile dintre state, pentru respec
tarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî calea dezvoit rii fără 
nici un amestec din afară.

Desigur, punem pe prim plan 
relațiile cu țările socialiste. Dez
voltăm larg aceste relații, atit cu 
țările socialiste vecine — și fn 
primul rind cu acestea, fiind în 
C.A.E.R. — dar, totodată, consi
derăm că este necesar să întărim 
relațiile noastre cu toate cele
lalte țări socialiste. Vă pot spune 
că relațiile României cu toate ță
rile socialiste sint bune și cu
nosc o dezvoltare continuă, in 
toate domeniile de activitate.

O mare atenție acordăm rela
țiilor cu țările care au pățit pe 
calea dezvoltării independente 
sau — cum sint denumite — ță
rile in curs de dezvoltare. Censa- 
derăm că dezvoltarea colaboră
rii active eu aceste state cores
punde unor cerințe — aș putea 
saune — legice, pentru progre
sul rapid al acestor țări pe ca
lea dezvoltării indepeadeate e- 
coniMBico-soeiaie. eunsaîluiud. 
in areia-i timp, o parte inte
grantă a luptei impe-tnta Im
perial ism aht i. caâenialâmuulae m 
1 i>< ot—i iii i inaTri

In acest cadru aprijmem artn 
lupta de eMbrrarr aadanuaăâ a 
pnpenreânc. ă^edăsa an sanpm 
efectiv xncihir- de <4 term 
naționali dm Africa, ca care a- 
vem relații dăncre cefe mai 
bune. Desigur, dervnhăm. man
dată. relațiile nuestre și cu ce
lelalte sute, inclusiv cu țările 
rjBlltho* drzvoKate. in me
iul principiilor coexistențe-, pas- 

( '
Cu prilejul ocordfirii interviului, tovarășul

' Nico oe Ceaușescu c aaresat, prin interme- ■ 
' diul ziarului ,,A Gumhuria*, următorul me- J 
' saj poporului ecio^eon : ’
\ Doresc să adresez un călduros salut și ce- i 
ț le mai bune urări de fericire poporului egip- ț 
\ lean prieten, căruia îi urez noi succese în \ 
\ dezvoltarea economică si socială, în reali-
\ zarea aspiraților sale de independentă și ( 
\ integritate teritorială a patriei, de progres, l 
\ bunăstare și pace. i
J NICOLAE CEAUSESCU )

________________ _______________

nice și pe baza acelor criterii 
la care m-am referit mai îna
inte.

Trăind in Europa. acordăm 
o atenție deosebită dezvoltării 
relațiilor cu țările europene. în
făptuirii securității pe conti
nent. Trebuie să ri spun că a- 
vem relații bune cu toate țările 
europene, că participăm activ la 
programul pentru crearea con
dițiilor ținerii conferinței gene- 
ral-europene.

Dorim să realizăm in Europa 
asemenea raporturi care să ex
cludă posibilitatea unor noi răz
boaie, să deschidă perspectivele 
unei largi colaborări in toate 
domeniile de activitate, să asi
gure independența și suverani
tatea tuturor statelor și, toto
dată, să ofere posibilitatea dez
voltării dc relații de colaborare, 
pe baze noi, cu celelalte țâri ale 
lumii, contribuind astfel Ia 
cauza generală a cooperării și 
păcii între popoare.

Avem, după cum se cunoaște, 
relații bune cu Statele Unite ale 
Americii — și consider că există 
posibilități de a |e dezvolta in 
viitor — cu Japonia și cu alte 
țări, cum sint India, Pakistanul 
și altele. In general. România 
întreține relații diplomatice cu 
108 state și relații economice și 
comerciale cu un număr mai 
mare.

Avînd în vedere schimbările 
care au loc în viața internațio
nală, pașii spre destindere care 
s-au înregistrat în ultimul timp, 
dorința tot mai arzătoare a po
poarelor pentru a exclude răz
boaiele din viața internațională, 
apreciem că există o perspectivă 
bună pentru dezvoltarea vieții 
internaționale pe calea destin
derii și colaborării. Desigur, nu 
ne facem iluzii, știm că mai 
sînt multe probleme nesoluțio
nate, că mai există forțe impe
rialiste, reacționare care se o- 
pun acestor tendințe, dar a- 
preciem că, dacă popoarele vor 
acționa ferm, cursul acesta 
spre destindere va putea fi dez
voltat. Este, desigur, necesar ca 
toate țările să acționeze cu fer
mitate în această direcție. Româ
nia. fiind ea însăși o (ară nu 
prea mare, acordă o deosebită 
atenție rolului statelor mici și 
mijlocii în viata internațională, 

partiripării fiecărei țări la re
zolvarea problemelor care preo
cupă omenirea, in așa fel incit 
toate problemele să fie soluțio
nate corespunzător intereselor 
popoarelor, ale asigurării condi
țiilor pentru întărirea colaboră
rii și păcii intre toate națiun“e 
lumii.

ÎNTREBARE : Excelentă, 
putem spune că înțelegerea 
~-mneavoastră fată de cau
za arabă și. in general, țață 
de problema Orientului A- 
prapiat. a contribuit la for
marea unei convingeri a 
pâr".: române privind juste
țea cererilor arabe — cereri 
care se concretizează in apli
carea «măririi Consiliului de 
Servi r.tite nr. 242 — respec
ta. in realizarea unei păci 
drepte in recune. ne baza

dtn tertior.:'.? arabe, precum 
s. a reezzr: oeșter:. drepturilor 
legitime ale poporului pales- 

w seama c* nzoluLa Con» 
rjhr de Seeantate. rum

a re-

n mt> uțtet Consiliului de 
■ocriate ar putea avea :m-
T: srave pentru pacea

R N S : As dări, in pri
mei riad, să uventionez că 
Rvmiaia s-a peneaatat latot- 
dezana pentru «•fariec.zroa pro- 
M* arțar f-tiriaa.se. pe calea tra- 
tasrieăar sj ta rnteressl rolabo- 
rariâ a nării. Nr-am prnnmat

aeaai ale. nai ne-aw prnseatat 
m IM7. iacă Ca zilele ră-boiu- 
taă. pentru încetarea imediată a
estiTl-itiăm ri talatiaaarri. prn- 
bfemelar pe cale politică. în 
ncanstă privință există docu
mente oficiale care pot fi ori- 

cind consultate. Apreciem ei 
nu ce pot aceepta nici un fel de 
cuceriri teritoriale obținute de 
Israel in perioada acestui 
război, că este necesar să fie 
aplicată hotărirea Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967 și, pe această bază, să se 
ajungă Ia o soluționare a con
flictului, Desigur, ne îngrijorea
ză faptul eă după cinci ani nu 
s-au obtinut pași concreți în 
această direcție.

Fără îndoială că respingerea 
aplicării rezoluției Consiliului 
de Securitate poate crea greu
tăți mari, iar continuarea aces
tei stări de încordare constituie 
un pericol pentru pacea din 
Orientul Mijlociu, dar și cu im
plicații pentru alte zone ale 
lumii, pentru pacea mondială. 
De aceea, consider că este ne
cesar să se intensifice eforturi
le în direcția găsirii unei solu
ții politice — bazate pe aplica
rea rezoluției Consiliului de 
Securitate — care să ducă ia 
retragerea trupelor ișraeliene 
dii teritoriile arabe ocupate, 
Ia solutionarea celorlalte pro
bleme privind relațiile dintre 
state, să asigure integritatea și 
independenta tuturor (arilor din 
această zonă, o conviețuire paș
nică în viitor.

De asemenea, considerăm că 
este necesar să se ajungă Ia o 
soluție în ce privește probleme
le populației palestiniene, care 
să tină seama de interesele le
gitime ale acestei populații, să-i 
asigure conditiuni de viată de 
sine stătătoare, dreptul Ia auto
determinare în conformitate cu 
propria sa voință. Realizarea 
unei păci trainice în Orientul 
Mijlociu este legată nemijlocit 
și de solutionarea problemei 
ponulației palestiniene.

Sperăm că se vor face în con
tinuare eforturi și se va putea 
ajunge Ia pași concreți în di
recția soluționării conflictului 
di i Orientul Mijlociu pe cale 
politică, în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate. Româ
nia va sprijini orice pași în 
această direcție.

ÎNTREBARE : Tn legătură 
cu aceasta, aș dori să vă în

treb. Exoeiență, ore este pă
rerea dumneavoastră privind 
rolul pe care Organizația 
Națiunilor Unite trebuie 
să-l joace tn viata interna
țională fi ce trebuie făcut 
pentru creșterea încrederii 
în această organizație ?

RĂSPUNS : România acordă 
o atenție deosebită intăririi ro
lului Organizației Națiunilor 
Unite și altor organisme inter
naționale, sporirii contribuției 
active a acestora la soluționa
rea marilor probleme actuale. 
Ia asigurarea colaborării $1 la 
aplicarea în practică a princi
piilor de egalitate și respect re
ciproc prevăzute și în Carta Na
țiunilor Unite. Considerăm că 
este necesar să se găsească mij
loacele pentru asigurarea înfăp
tuirii in practică a hotăririlor 
si recomandărilor Organizației 
Națiunilor Unite în aceste di
recții.

Pornind tocmai de la aceste 
considerente. România a propus, 
anul acesta. înscrierea unui 
punct la ordinea de zi a actua
lei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.. care să se refere la 
măsurile privind creșterea ro
lului și eficacității Organizației 
Națiunilor Unite și organismelor 
sale in viața internațională. A- 
preciem că este in interesul 
tuțurar popoarelor ca Organi
zația Țs'ațiunilor Unite să devi
nă un organism care să contri
buie la dezvoltarea independen
ta a fiecărei națiuni, să împiedi
ce aplicarea forței sau amenin
țarea cu forța in relațiile dintre 
state, să contribuie la lichida
rea colonialismului și Ia asigu
rarea unui ajutor mai substan
tial pentru tarile in curs de 
dezvoltare.

ÎNTREBARE : Ce părere 
avețx duaoeavoas^ră «xpee 
pace în uratâRx~.i 3# de t.% 
av.rxl in veoere evotațta 
estîumentelor in ultimul 
timp șt dorința sinceră de a- 
propiere intre popoare, de 
rezolvare a divergențelor pe 
cale pașnică ?

RĂSPUNS : Este greu să se 
facă previziuni pentru o peri
oadă mai îndelungată. Dar, fără 
îndoială, că pornind de la ana
liza evenimentelor actuale, de 
la pașii înregistrați in direcția 
soluționării unor probleme și de 
la creșterea tot mai puternică a 
rolului popoarelor in viața in
ternațională. se poate spune că 
se deschid perspective pentru a- 
sigurarea unei perioade Înde
lungate de colaborare și pace.

Nu aș dori să mă refer la eve
nimente concrete din ultimul 
an. deoarece ele sînt cunoscute. 
Dar toate aceste evenimente, 
preeunt și preocupările active 
ale popoarelor de a pune capăt 
politicii imperialiste de forță și 
dictat in viața internațională 
dau realmente posibilitatea de a 
aprecia că există perspective ca 
omenirea să poată trăi o peri
oadă mai îndelungată în condi
ții de pace, să se poată consacra 
dezvoltării economice și sociale.

Cum vor evolua lucrurile, de
pinde, in primul rînd, de felul 
cum popoarele iși vor face cu
noscute punctele lor de vedere, 
de fermitatea eu care vor ac
ționa pentru lichidarea diferite
lor focare de încordare, împo
triva oricăror acte de agresiune, 
de Încălcare a suveranității 
unor state, de încălcare, deci, a 
pieii.

Am încredere în forța unită 
a popoarelor, a forțelor progre
siste, in faptul că ele vor ști să 
acționeze unite pentru a asigura 
colaborarea și pacea în lume. De 
aceea, sint optimist în ce pri
vește perspectiva unei păci în
delungate, Repet, aceasta va fi 
posibil în condițiile în care po
poarele, toate forțele progresis
te vor acționa cu fermitate și 
unite. Consider că trebuie să se 
facă totul in direcția aceasta.

ÎNTREBARE : La această 
întrebare aș dori să cunosc 
rolul României și al dum
neavoastră, domnule pre
ședinte, în această direcție. 
Fără îndoială că România a 
jucat, în ultimul timp, un 
rol foarte important în reali
zarea acestor obiective și 
principii.

RĂSPUNS : România s-a pre
ocupat și se va preocupa și în 
viitor să-și aducă modesta sa 
contribuție Ia realizarea acestei 
politici. Putem spune că, in a- 
ceastă perioadă, România, gu
vernul român au căutat să ac
ționeze în așa fel incit să con
tribuie Ia lichidarea unor focare 
de încordare, la dezvoltarea În
crederii între state și popoare. 
Acfionind în direcția dezvoltării 
relațiilor sale cu toate statele, 
pe baza principiilor de egalita
te și de respect reciproc, țara 
noastră a contribuit la afir
marea acestor principii in viata 
internațională, principii care au 
devenit astăzi aproape unanim 
recunoscute de toate statele.

Desigur, de la recunoașterea lor 
pină la aplicarea In practică, in 
relațiile dintre toate statele, mai 
este încă un anumit drum, dar 
noi sperăm că se va realiza a- 
eeasta — și noi vom acționa în 
direcția afirmării și aplicării in 
viață a unor asemenea principii.

ÎNTREBARE : Se cunosc 
ultimele evoluții ale situației 
din Vietnam și, mai ales, în 
legătură cu problema încetă
rii focului, a semnării acor
dului de pace, care cred că 
va pune capăt acestui război 
monstruos. Care este părerea 
Excelenței Voastre in legă
tură cu această evoluție ? A- 
preciați că după aceasta a 
venit timpul să se facă efor
turi pentru a se pune capăt 
și conflictului din Orientul 
Mijlociu 1

RĂSPUNS : După cum se știe, 
România a acordat intregul său 
sprijin poporului vietnamez in 
lupta pentru apărarea indepen
denței sale, s-a pronunțat în
totdeauna pentru o soluție poli
tică a războiului din Vietnam și 
a acționat in această direcție. 
Am salutat începerea tratative
lor Ia Paris între părțile intere
sate și am primit cu multă sa
tisfacție știrea cu privire la a- 
cordul realizat între Statele 
Unite și Republica Democrată 
V ietnam in legătură cu înceta
rea acțiunilor militare și reali
zarea păcii. Desigur, ne-a pro
dus îngrij„rare faptul că S.U.A. 
nu au semnat acest acord 
și au amînat, sub diferite pre
texte, această semnare. Sperăm 
insă că continuarea discuțiilor 
va duce la soluționarea rapidă a 
tuturor problemelor, la stabili
rea datei și la semnarea efecti
vă a acordului, punindu-se ast
fel eapăt acestui război care 
durează de mulți ani și care a 
adus mari daune poporului »iet-

Consider că. odată cu înceta
rea războiului din Vietnam, se 
vor crea, fără nici o îndoială, 
conditiuni mai bune și pentru a- 
bordarea problemelor din O- 
rientul Mijlociu. Desigur, este 
greu să se facă o legătură între 
una și alta, dar însăși semnarea 
acordului dintre Statele Unite 
și Republica Democrată Viet
nam și încetarea războiului în 
Vietnam vor exercita în sine 
o influență pozitivă și vor 
impulsiona activitatea pentru 
găsirea unor soluții corespunză
toare aplicării în viață a rezo
luției Consiliului de Securitate 
și realizării păcii în Orientul 
Mijlociu. Am dori ca, in 
cel mai scurt timp, să se 
obțină pași concreți și în 
această direcție. Așa cum am 
mai spus în trecut, inclusiv 
cu prilejul vizitei in Republica 
Arabă Egipt, noi sprijinim ini
țiativele care merg în direcția 
aceasta, chiar a găsirii unor so
luții parțiale care vor putea 
însă deschide drumul spre o 
soluție definitivă.

/
ÎNTREBARE : Ați făcut 

în cadrul acestui interviu 
multe afirmații în legătură 
cu poziția dumneavoastră 
și, mai ales, în legătură cu 
sprijinul acordat părții a- 
rabe Aș putea să vă întreb 
dacă dumneavoastră ați ex
pus această poziție șl față 
de Israel ?

RĂSPUNS : Am expus nu o 
dată reprezentanților Israelului, 
guvernului israelian punctul de 
vedere al României, inclusiv în 
declarații publice, care cores
pund pe deplin acestui spirit.

Noi considerăm că securitatea 
Israelului nu se realizează prin 
cuceriri teritoriale, ci printr-o 
politică de prietenie și de pace 
cu vecinii săi arabi. Numai 
printr-o politică de prietenie și 
de pace se poate asigura secu
ritatea Israelului — așa cum, de 
altfel, se poate asigura secu
ritatea oricărui stat. Orice po
litică de forță, de cuceriri teri
toriale poate da, la un moment 
dat, iluzia unei securități, dar, 
mai devreme sau mai tîrziu, ea 
va da faliment și se va termi
na Prin a deveni o politică de 
insecuritate. Calea securității și 
dezvoltării independente a unui 
popor constă în relații de bună 
vecinătate, de colaborare cu 
vecinii și de renunțare la cuce
riri teritoriale.

ÎNTREBARE : Apreciați
că succesul președintelui Ni
xon la ultimele alegeri va 
influența pozitiv asupra re
zolvării problemei Orientu
lui Mijlociu, care, după cum 
ați spus, este una dintre cele 
mal dificile probleme ale 
lumii ? Pun această întreba
re! deși cunosc că dumnea
voastră vă pronunțați în 
sensul ca problemele să fie 
rezolvate de toate țările, nu 
numai de marile puteri.

RĂSPUNS : Consider că vic
toria președintelui Nixon în a

legeri, realegerea sa cu • ma
joritate importantă, este, in
tr-un anumit sens, foarte eem- 
nificativă, pentru că ea expri
mă dorința americanilor de a 
se continua politica de destin
dere șj de colaborare interna
țională. Dealtfel, președintele 
Nixon, atît în ajunul alegerilor, 
cît și după cunoașterea rezul
tatelor, a ținut să precizeze că 
dorește să ducă în continuare 
o asemenea politică pentru a 
contribui la cauza păcii și co
laborării internaționale.

Desigur, rolul țărilor mari în 
politica de pace și colaborare 
este și el mare în raport cu 
forța pe care ele o reprezintă. 
Dar, noi nu considerăm că nu
mai aceste țări pot rezolva 
problemele, însă ele pot să joa
ce un rol important în această 
privință. De aceea, considerăm 
că dacă Statele Unite ale Ame
ricii vor duce această politică, 
atunci ele vor putea să joace, 
într-adevăr, un rol de seamă, 
să contribuie la o soluționare 
politică, in spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate, a con
flictului din Orientul Mijlociu. 
Firește, nu singure, ci împreună 
cu alte state și, în primul rînd, 
împreună cu statele direct in
teresate.

ÎNTREBARE I Mai am o 
întrebare. Ați dori sâ-mi 
spuneți, Excelență, dacă 
România a recunoscut Ban
gladeshul și cînd ?

RĂSPUNS : România a recu
noscut încă de acum citeva luni 
Republica Bangladesh.

Vizita recentă în România a 
ministrului de externe al Re
publicii Bangladesh a eviden
țiat dorința și hotărirea celor 
două părți de a pune bazele u- 
nor relații trainice, de a se găsi 
noi căi și posibilități pentru 
promovarea largă a raporturi
lor bilaterale, pe tărim econo
mic, cultural și in alte domenii, 
in interesul celor două popoare, 
al cauzei înțelegerii și cola
borării internaționale.

ÎNTREBARE : Credeți că 
după încheierea acordului 
între cele două Germanii a- 
eestea vor fi primite in eu- 
rind la O.N.U. ?

RĂSPUNS : In brice caz, în 
acordul dintre cele două Ger 
manii se prevede că ele se vor 
adresa împreună cu cererea de 
a fi primite la O.N.U, Cele pa
tru mari puteri au hotărit, Ia 
Berlin, să sprijine această ce
rere -ț și sper că toate statele 
vor sprijini aceasta. România a 
sprijinit întotdeauna această 
cerere. Apreciem eă parficipa- 
rea, cu drepturi egale, a celor 
două state germane la O.N.U. 
și la întreaga viață internațio
nală este în interesul tuturor 
popoarelor.

IBRAHIM NAWAR : Îmi 
cer scuze că v-am luat o 
mare parte din timpul dum
neavoastră prețios. Vă asi
gur, Excelență, că amintirea 
frumoasei dumneavoastre 
țări, amintirea acestei vizi
te va fi pentru mine unul 
dintre cele mai Importante 
momente pe care Ie voi păs
tra cu cinste în inima mea. 
De asemenea, această pri
mire pe care mi-ați acor
dat-o. domnule președinte, 
se va înregistra în mintea 
mea ca o amintire foarte 
plăcută.

Vă rog să primiți asigu
rarea că poporul egiptean 
vă privește ca pe o persona
litate marcantă' a vieții in
ternaționale, vă apreciază 
foarte mult. Ținînd seama 
de rolul pe care îl aveți pe 
plan mondial, vă rog să-mi 
dați voie să vă urez multă 
sănătate, spre binele țării 
dumneavoastră, șj să vă a- 
duceți în continuare contri
buția pe plan internațional, 
la cauza păcii și colaborării.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : Sint bucuros 
că am putut avea această 
convorbire, domnule Ibrahim 
Nawar. Am reținut cu satis
facție cele spuse de dum
neavoastră, eă veți milita pen
tru relații bune între popoare
le și țările noastre. Consider 
că aceasta este, într-adevăr, o 
activitate care corespunde inte
reselor poporului dumneavoas
tră și poporului român, dorin
ței fiecărui cetățean din țările 
noastre de a se face totul pen
tru relații bune între popoare. 
Cu atît mai mult presa, care 
este cunoscut că reprezintă 
și ea o mare putere în viața 
internațională și a fiecărui po
por, poate face mult pentru 
dezvoltarea colaborării Intre 
popoare, pentru cauza păcii în 
lume.

tiriaa.se
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Solemnitatea decorării 
acad. prof. Petre Constantinescu-Jași

actualitatea PENTRU
tineret!

(Urmare din pag. I)

„De la democrația populară la 
socialism". Apoi, următoarea 
va apare la anul. Sînt 62 de 
ani de cînd sint în mișcare. In 
clasa a VIII-a fiind, clasa fi
nală a liceului de atunci, am 
intrat, m-am înscris în partid, 
și de atunci sînt 62 de 
ani, continuu, în mișcarea 
muncitorească. Oi fi greșit. 
Nu știu. N-am primit nici 
o sancțiune în timpul acestor

★
Comitetul Executiv al Comi

tetului Central al Partidului 
Comunist Român a adresat aca-

62 de ani în care am păstrat 
linia Justă în mișcarea munci
torească, Partidul’ Social-Demo
crat, Partidul Socialist, Parti
dul Comunist.

M-a întrebat cineva ce aș 
mai dori. Ce să mai doresc a- 
cum, i-am răspuns. Doresc să 
trăiesc, că-i dulce viața de trăit 
în societatea pe care o avem 
în fața noastră.

Vă mulțumesc din toată ini
ma pentru această distincție a- 
cordată.

★
demicianului profesor Petre 
Constantinescu-Iași, cu prilejul

In încheierea solemnității a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat, 
s-au întreținut cordial cu săr
bătoritul. Cu acest prilej, to
varășul Nicolae Ceaușescu a în- 
mînat acad. Petre Constanti- 
nescu-Iași scrisoarea de felici
tare a Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R., 
adresată cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 80 de ani.

★
împlinirii vîrstei de 80 de ani, 
Următoarea scrisoare :

DRAGĂ TOVARĂȘE CONST ANTINESCU-I AȘI

Cu prilejul împlinirii vîrs
tei de 80 de ani, dorim să 
te felicităm călduros și 
să-ți adresăm din toată ini
ma urările noastre tovără
șești de sănătate, viață lun
gă și fericire.

Ne este plăcut să dăm ex
presie, cu acest prilej, apre
cierii deosebite pe care par
tidul nostru o dă îndelunga
tei tale activități în mișca
rea revoluționară din Româ
nia, hotăririi și pasiunii cu 
care te-ai consacrat slujirii 
înaltelor idealuri de liberta
te și progres ale poporului 
român, cauzei prosperității 
și propășirii patriei socialis
te. Intelectual patriot și re
voluționar înflăcărat, ai par. 
ticipat activ. încă din anii 
grei ai ilegalității, la lupta 
Partidului Comunist Român, 
a proletariatului și a tuturor 
forțelor înaintate, progresis

te din România, pentru înlă
turarea regimului burghezo- 
ntoșieresc de exploatare și 
asuprire, pentru făurirea 
unor rinduieli mai bune, mai 
drepte pe păniintuj patriei 
noastre. In anii de după eli
berarea țării ai militat cu 
entuziasm și abnegație, in 
funcțiile de răspundere ce ți 
s-au încredințat, pentru ins
taurarea și consolidarea pu
terii populare, pentru edifi
carea cu succes a orînduirii 
noi socialiste. Prin întreaga 
activitate desfășurată în a- 
ceastă perioadă ți-ai adus 
din plin contribuția la înfăp
tuirea în viață a politicii 
partidului nostru — de dez
voltare economico-socială a 
țării și ridicare a nivelului 
de viață al poporului, de 
prietenie și colaborare cu 
țările socialiste, de întărire 
a solidarității cu partidele

comuniste și muncitorești, cu 
forțele antiimperialiste, de
mocratice și progresiste din 
întreaga lume in lupta pen
tru promovarea păcii și în
țelegerii intre națiuni.

Iți dorim în continuare, 
dragă tovarășe Constanti- 
nescu-Iași, multă sănătate și 
multă putere de muncă spre 
a putea duce mai departe și 
îmbogăți cu noi realizări în
delungata și rodnica ta ac
tivitate pusă in slujba po
porului, a progresului și în
floririi României socialiste.

La sărbătoarea împlinirii 
a 8 decenii de viață, iți a- 
dresăm cu toții un cald și 
tovărășesc ..La mu Iți ani !*.

COMITETUL EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN
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FESTIVAL
CONCURS DE POEZIE 

PATRIOTICĂ 
„NICOLAE BÂLCESCU"

In zilele de 25—26 noiembrie 
la Rm. Vilcea și Bălcești pe To- 
polog se va desfășura cea de a 
IlI-a ediție a concursului și fes
tivalului interjudețean de poe
zie patriotică „Nicolae Băl- 
cescu". Dedicată aniversării Re
publicii, manifestarea coincide 
în acest an cu comemorarea a 
120 de ani de la moartea mare
lui patriot. In afara concursului 
de creație (poezie și scenarii ar
tistice cu tematică patriotică), 
festivalul include, în calendarul 
manifestărilor, și o vizitii la 
Muzeul memorial din comuna 
Bălcescu, precum și un recital, 
cuprinzînd selecții din versurile 
Închinate lui Bălcescu de către 
poeții noștri clasici și •ontem- 
pora-'L Tot cu acest prilej va 
fi editat un caiet de poezie cu- 
prinzind relatări de la edițiile 
anterioare, poezii premiate, 
creații consacrate fti concursu
rile precedente.

DORI' MOTOC

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Paul Niculescu- 
Mizil, a primit, vineri diminea
ța, pe Robert Poujade, minis
tru delegat pe lingă primul mi
nistru al Franței. însărcinat cu 
protecția naturii și a mediului 
înconjurător.

La întrevedere, care s-a des

fășurat Intr-o atmosferă cordi
ală, au participat Ioan Ursu, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehn-.s- 
gie. Florin Iorgulescu, președin
tele Comitetului Național al A- 
pelor, precum si Fr ar. risc Le
vasseur, ambasadorul Franței ia 
București.

TRATATIVE ECONOMICE ÎNTRE 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Șl REPUBLICA POPULARA CHINEZA

pers»

Reinnoiți-vâ abonamentul pe and 1973 

ia zi ard dv. preferat

Scinteia 
tineretului
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rii posîwi, cîfazorit de presă da fatrepri*- 
deri, mstitatM. școli, focuăâfc.

-UNA „RECE" Șl 
UNA „CALDĂ"

• Dacă vă aflați cumva la 
■rJI. și aveți nevoie să că

lătoriți ea autobuzele t. 16 
saa H. ■> vă tăceți iluzii că 
«or vast a stație inaiate de 
ÎS mâaaie. Si pregătiți-vă. 
MaaAa&ă. wfietesie. pentru 
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SPORT STARTUL
La Palatul Consiliului de Mi

niștri, au început, vineri dimi
neața, tratativele între delega
țiile guvernamentale ale Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Populare Chineze, pen
tru încheierea Protocolului pri-

Avram, ministrul industriei 
construcției de mașini grele, si 
Gheorghe Boldur. mtniștrdl in
dustriei construcțiilor de ma- 
țini-uneite și electrotehnicii.

In Editura pofabcă c apărut ;

PAGINI DE WFU 
DM TRECUT 
iriA-’nf

vind schimburile de mărfuri și 
plățile pe anul 1973, dintre cele 
două țări.

Delegația română este condu
să de Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
iar delegația chineză de Pai 
Sian-kuo, ministrul comerțului 
exterior.

Lș tratative au luat parte Ni
colae Gavrilescu, ambasadorul 
României la Pekin, și Cian 
Hai-fun, ambasadorul R.P. Chi
neze la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, în spiritul deplinei În
țelegeri. al prieteniei tradițio
nale dintre cele două țări și 
popoare,

★

VINERI, Paj Sian-kuo, mi
nistrul comerțului exterior al 
R.P. Chineze, a vizitat Uzina 
de mașini grele București, Fa
brica de elemente pentru au
tomatizări. unități ale Centra
lei industriale de electronică și 
tehnica vidului. Oaspetele a 
fost însoțit de Ion Morega și 
Ion Constantinescu, adjuncl al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașînl-unelte și elec
trotehnicii. și de Cornel Pînza- 
ru, adjunct al ministrului in
dustriei construcției de mașini 
grele, precum și de Cian Hai- 
fun, ambasadorul R.P. Chineze 
la București.

Ministrul comerțului exterior 
al R.P. Chineze a avut, de a- 
si menea, întrevederi cu Ioan

Vizitele ministrului supleant
al afacerilor externe al Greciei

ROMÂNIA-FRÂNTA

O Uzina mecanică de mate
rial rulant „Grivița Roșie" (teL 
17.21.50) organizează cursuri de 
scurtă durată (8 luni) pentru 
calificarea în meseriile de lăcă
tuș, timplar, galvanizator, elec
trician.

O Uzina „Semănătoarea" (tel. 
49.40.60) angajează tineri pen
tru cursuri de calificare in me

seriile de ; strungar, presator, 
lăcătuș.

Prin cursuri de calificare la 
locul de muncă, aceeași uzină 
angajează tineri pentru mese
riile de polizator și presator.

o Combinatul pentru indus
trializarea lemnului „Pipera* 
(telefon 33.00.80) angajează ti
neri pentru calificare prin 
cursuri la locul de muncă, în 
meseriile : timplar mecanic, ta- 
pițer, lăcătuș-mecanic în indus
tria lemnului, operator chimist, 
șlefuitor-lustruitor, electrician, 
tehnician electronist.

I 30 DE ZILE Șl 30 DE NOPȚI

I Ploile cădeau neîncetat. Ar
geșul se Invălburase pericu
los. La Zeama Rece, canalul 

Ide aducțiune de la priza de 
apă ce alimenta Combinatul 
petrochimic Pitești s-a în
fundat. De asemenea, cursul 

Irîului fusese deviat și digul 
de la priză rupt. Combinatul 
era In mare pericol : fără 

I apă, n-u mai putea lucra, 
I ceea ce ar fi însemnat pier- 
• deri de producție în valoare 
Ide milioane de lei. S-a dat 

alarma ! Nici o clipă nu era 
de pierdut! în miez de 
noapte, oamenii și mașinile 

Ide intervenție s-au pus în 
mișcare. S-a format un co
mandament de intervenție, 

Ial cărui conducător a fost 
numit inginerul Nicolae Ve- 
za. directorul general al 
T.C.I. Pitești. S-au mai for- 

Imat trei „subunități* de in
tervenție, fiindcă trebuiau 
rezolvate trei probleme : 

(desfundarea canalului de a- 
ducțiune ți lărgirea sa. rea
ducerea cursului Argeșului 
in albia normală, repararea

I digului rupt si consolidarea 
acestuia— Bătălia eu ele
mentele dezlănțuite ale na-

I tarii a durat 36 de zile și 30 
de aopțL Fină la urmă, co- 
leetivele de muncă, utecițtii, 
eatuziastnul și dăruirea a- 

Ieestora au învins '. Printre 
evidențiați : tinerii de la 
șantierul nr. 2. cei de la 

| S.U.T. din endrul T.C.L Pi
tești. și la mod cu totul de- 

’ n»eh:t. fonnația de „inter- 
, vența rapide*.

ION TULPAN (ȘTEFAN) 
IȘI CAUTĂ MAMA Șl SORA

Ion Tulpan își satisface a- 
cum serviciul militar la Ba
cău. Are 20 de ani, a învă
țat o meserie frumoasă, e 
tînăr, sănătos, și totuși în 
viața sa există un perma
nent prilej de întristare. Nu 
și-a văzut mama și sora de 
cînd era copil, cu alte cu
vinte aproape că nici nu le-a 
cunoscut cu adevărat

Datorită unor împrejurări 
deosebite a fost adus — îm
preună cu sora sa geamănă, 
cînd abia împlinise un an — 
la Casa copilului din Craio
va. Apoi, a fost înfiat de că
tre familia Nicolae Turcu, 
această împrejurare despăr- 
țindu-1, la numai un an și 
ceva, șl de sora sa.

în sprijinul tînărului — 
care s-a adresat rubricii 
noastre cu rugămintea de 
a-l ajuta să-și găsească mama 
și sora — prezentăm urmă
toarele indicii. Numele său, 
după mamă, este Ion Ște
fan : numele mamei — care 
trebuie să aibe acum circa 
45 de ani — este Maria 
Ștefan. Sora acestuia s-ar 
afla probabil la Tumu Se
verin ; are 20 de ani. Aș
teptăm ca tînărul Ion Tul
pan să ne trimită și fotogra
fia sa, pentru ca sora gea
mănă să-șl poată astfel re
cunoaște eventual, — după 
poza publicată In ziar — 
fratele.

Rubricâ realizată de ANDREI BARSAN

PUTERNIC AL LUI PARTOS
»
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La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
covescu, vineri seara, a sosit la 
București, într-o vizită oficia
lă, Phaidon Annino Cavaliera- 
tos, ministru supleant al aface
rilor externe al Greciei.

Oaspetele este Însoțit de Di
mitrios Papaioannu, ministru 
plenipotențiar și Andreas Me
taxas, consilier.

La aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost întîmpinat de Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Nicolae Ecobes- 
cu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Francisc Păcu- 
raru. ambasadorul României la 
Atena, de funcționari superiori 
din M.A.E.

Au fost de față Aristote Phry- 
das, ambasadorul Greciei la 
București, și membri ai amba
sadei.

La sosire, ministrul grec a 
declarat unui redactor Ager- 
pres : „Sînt fericit că mă aflu 
la București, unde sînt sigur că 
voi avea convorbiri foarte im
portante cu omologul meu dom
nul George Macovescu. la invi
tația căruia mă aflu în țara 
dumneavoastră. Desigur că 
discuțiile se vor referi la o ga
mă largă de probleme, atît la 
cele care privesc direct Româ
nia și Grecia cît și la unele 
probleme internaționale impor
tante. Dintre acestea din urmă

nu va putea lipsi, stat scgcr. 
problema securității eurcpece.

Așa c um s-a mai afirmat sc 
cu alte orarii. Grecia este oees- 
tru dezvoltarea pe mc urle 
planuri a relațiilor eieno-r-wsA- 
ne și cred că si guvernul ro
mân dorește același lucru. Vi
zita mea urmărește tccma: a- 
piicarea în practică a acestei 
idei. Aș dori să profit de oca
zia ce mi s-a creat neutru a a- 
cresa ceie mai calde salutări 
poporului român, din partea po
porului elen*.

★
Vineri, ministru! afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România. George Mjcoresr-u. a 
oferit un dineu fa onoarea -n:- 
nistrului supleant al afacerilor 
externe al Greciei, Phakkx» 
Annino Cavalieratos-

Tn timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă iiiiilllM. 
George Macovescu șt Pttaidtr. 
Annino Cavalieratns au rostit 
toasturi.

ANIMATE DE DORINȚA 
unei mai bune cunoașteri re
ciproce și a dezvoltării relații
lor de prietenie.-și colaborare 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Trir.idad-Tobagc. gu
vernele celor două țări au bo
ta rit să stabilească relații di
plomatice ia nivel de ambasa
dă și să acrediteze pentru în
ceput ambasadori nereridenți.

PROGRAM COMPETIȚIONAL
FOTBAL Duminică, cam

pionatul diviziei A progra
mează jocurile celei de-a 
XIII-a etape. In Capitală 
au loc următoarele întîlniri: 
Stadionul Dinamo, ora 14 : 
Dinamo-„U“ Cluj, iar pe 
Stadionul „23 August" tot de 
la ora 14 : Rapid-A.S.A. Tg. 
Mureș. în țară : C. S. M. Re- 
sița-Univ. Craiova, Steagul 
roșii-S. C. Bacău ; Petrolul- 
Soortul Studențesc ; Jiul- 
Farul ; C.F.R Cluj-F. C. Ar- 
^eș și U.T.A.-Steaua.

Tn cadrul preliminariilor 
turneului de juniori U.E.F.A. 
tot duminică, are loc pe Sta
dionul Ciulești, de la ora 
10,30 meciul dintre echipele 
României si Iugoslaviei.

BASCHET. Programul me
ciurilor care au loc în Ca
pitală din cadrul diviziei A 
este următorul i Azi, sala 
Giulești, de 1# ora 18 ; Ra- 
pid-Academia Militară (m) ; 
Voința-Steaua (m) ; sala 
Constructorul. ora 18,30 i 
Constructorul-! E. F. S. (f), 
Duminică, sala Constructo
rul, de ia ora 10 i I.E.F.S.- 
Politehnica Clui (m) ; Poli- 
tehnica-Voința Tg. Mureș (f): 
sala Dinamo, de la ora 10 î 
Voința București-Rapid (f); 
I.C.H F Dinamo (m).

VOLEI. In divizia naționa
lă, în Capitală, au loc urmă

toarele întîlniri. Azi, în sala 
Floreasca, de la ora 17.301 
I E.F.S.-Rapid (m). Dumini
că. sala Giulești, de la ora 
9 i I.E.F.S.-Penicilina Iași 
(f), Rapid-Medicina (fi, E- 
lectra-Tractorul Brașov (m>: 
sala Progresul, de la ora 11: 
Progresul-Voința Arad (m), 
iar în sala Constructorul, de 
la ora 10 i Constructorul- 
Ceahlăul Piatra Neamț (fi.

HANDBAL. Ultimele două 
zile ale meciurilor din ca
drul celei de-a XIII-a ediții 
a „Trofeului Carpați' pro
gramate In Sala sporturilor 
din Iași se vor disputa ast
fel i azi : Ungaria-România 
(tineret), ora 17 ; R. D. 
Germană - Iugoslavia, ora 
19,20 România-U.R.S.S., ora 
19,20. Duminică : U.R.S.S.-

Romănia (tineret), ore 18.36: 
Iugoslavia-Ungaria, ora 
și Româr.ia-R. D. Germană, 
ora 18,50.

ȘAH. In sala LP.P.G. dm 
Capitală, sint programate, 
în continuare, partide din 
cadrul campionatului «pe
nai masculin de șah.

BOX. In sa.a Progresul 
din Capitală, azi, de la ora 
18 și duminică de la ora lâ, 
au Joc atractive gale cir. ca
drul „Capei Progresul* In 
memoria boxerului Puia Ni
colae.

AUTOMOBILISM. Dumi
nică, de la ora t,3' are loc 
la Brăila, pe un circuit tfc 
centrul orașului, un concurs 
de viteză la care iau parte 
automobilist! consacrați ți 
începători.

„Crosul studenților 
bucureșteni”

Comisia sportivă a U.A.S. 
din Centrul universitar 
București, organizează, as
tăzi, 25 noiembrie a.c„ ora 
16, pe terenul Institutului a- 
gronomic „Nicolae Bălces- 
cu“, un cros de masă ce se

desfășoară in cinstea celei 
de a XXV-a aniversări a 
Republicii. Au fost mobili
zați pentru participare peste 
2 OOfl de studenți de la toate 
instituțiile de invățămint su
perior din București.
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partidă, precum și o tehnică de 
realizare tină și precisă, care 
s-a manifestat, mai ales. In po
ziții aparent simple.

In ultimele 2 partide, Partoș 
a obținut două victorii „norma
le* (dar prin aceasta și mai 
prețioase) la Botariu și Wolf, 
reaXzind astfel un procentaj 
exceient = 6 pct. din 7 și in- 
stalmdu-se. din nou, singur în 
fruntea clasamentului. Intere
sant de relevat e faptul că ac
tualul lider, remarcabil jucător 
combinai.v. nu evită finalurile 
aride in care se observă insă 
cel mai ușor diferențele de va
loare dinue concurenți ! Un 
exemplu elocvent l-a constituit 
partida cu Rotariu din runda 
a 6-a. E clar că Partos țintește 
anul acesta. în mod foarte se
rios titlul de campion și după 
cum a jucat pină in prezent, el 
se prezintă ca un candidat în
dreptățit la acest înalt titlu.

Aceste prime 7 runde au re
adus in prim planul finalelor 
r.oastre pe reveiatia finalei din 
197®. M hai Ghindă. Acest ca
pricios tînăr maestru, care a 
Teeiit printr-o perioadă de 
losâ de formă sportivă — 
sa pare că s-a pregătit

ha. Steaua București
va «utilai, ia primul tur, e- 
rbips ■orvegiaaS Oppsal II- 

• CTNOSCLTVL TEN1S- 
MAN țpaaiei Manuel Oran
tes v* participa la competi
ția „Turneul campionilor", 
programată Intre 28 noiem
brie și 3 decembrie la Bar
celona. Manuel Orantes și-a 
reluat antrenamentele încă 
de săptâmîna trecută. După 
cum se știe, campionul spa
niol nu participase la ulti
mele două concursuri pentru 
„Marele Premiu — F.I.L.T.", 
fiind suferind.

CONCURSUL 
PRONOSPORT NR.

DIN 2C NOIEMBRIE

4S
1972

U.T. Arad-Steaua
Dinamo-„17“ Cluj 
C.F.R. Cluj-F. C. Argeș 
Jiul-Farul

1
1
1
1

C.S.M. Reșita-Univ. Craiova 1
Steagul roșu-S.C. Bacău 
Ataianta-Lazio 
Internazionale-Torino

1
l,x,2 
l>x

Juventus-Cagliari l,x
Lanerossi-Sampdoria l,x
Palermo-Napoli 1
Roma-Milan X

Ternana-Verona

i

*

*

foarte serios 
campionat și 
rezultatele sale _
toare ! După derbv-ul din run
da a 7-a — remiza cu V. Cio- 
cîltea — Ghindă se menține sin
gur pe locul 2, la numai 
o jumătate de punct de lider. 
Acești 2 jucători care au domi
nat, după părerea mea, pină în 
prezent această finală, sînt ur
mați in clasament de cei 2 
favoriți prezumtiv: ai întrece
rii : maeștrii internaționali Cio- 
ciltea și Ghițescu. care au acu
mulat rit 5 puncte. Personal, 
trebuie să spun că jocul lui 
Ghițescu mi-a plăcut datorită 
soluțiilor neașteptate pe care, 
a vrut să le găsească, datorită 
faptului că a jucat riscant la 
ciștig. revenind, se pare, la sti
lul care l-a consacrat. Ciocîltea. 
cu toate că „a prins plasa" li
derilor. mi-a părut puțin obosit, 
mai ales în partidele cu adver
sari de certă valoare, care au 
opus o dirză rezistență (exem
plu partidele cu Ghindă, Ghi- 
țescu. Neamțul. In lumina aces
tei situații, partida sa din runda 
a VIII-a cu noul maestru inter
național Ghizdavu, devine si 
mai interesantă...

în orice caz. se pare că acești 
4 jucători formează primul plu
ton. care conduce dar oetiiită- 
țile. O surpriză plăcută o con
stituie. de asemenea, jocul lui 
Neamțu, care se poate alătura 
oricind, liderilor. în reet. spre 
regret, mai nimic de semnalat, 
în afara jocului foarte slab pină 
acum aț lui Mozes si Follert 1

pentru acest 
pină-n prezent 
sînt convingă-

FL. GHEORGHIU

fACT om/n POSESORUL RACHETE!
CU CARE mc L-A IMIS PE CORMAN?

Participați la concursul nostru de
pronosticuri privind „Turneul campionilor”

Cine va fi cîștigătorui „Turneului campioni
lor" de la Barcelona ?

Care va fi ordinea clasării participanților ?
Reamintim, la „Turneul 

maețtrilor”, cum i se mai rpu- 
ne turneului de la Barcelo
na, care se va desfășura in
tre 28 noiembrie — 3 decem
brie 1972, vor participa pri
mii 8 clasați în „Marele Pre
miu — F.I.L.T." (Federația 
Internațională de Tenis). Iată 
lista celor opt ași ai rachetei.

rtabihtd in funcția da puncta
tul acumulat:

L Die .Ngstase 1 România > 
659 puncte, 24 turnee; 2. 
Stan Smith fS.U-A.) — 587 
p, 19 t; 3. Sfanuel Orantes 
(Spania) — 468 p, 19 t; 4. 
lan Kodej (Cehoslovacia) — 
332 p., 14 t; 5. Andres Gimeno 
(Spania) — 319 p, 20 t; 6. 
Bob Heioitt (R.S.A.) — 263

ordinea exacta în cla- 
din partea colabora-

Răspundeți la aceste întrebări și întocmiți cfa 
samentul final ai întrecerii.

p, 15 t; 7. Jimmy Connors 
(S.UA.) — 251 p, 22 t; 8. 
Tom Gorman (S.U.A.) 227
p, 19 t.

„Turneul campionilor” din 
fala Blougrana se va desfă- 
fura ristem-twneu. Au fost 
stabilite două grupe după cum 
urmează: grupa A: Năstase, 
Orantes, Hewitt, Gorman; 
grupa B: Smith, Kodes, Gi-

meno, Connors. Primii doi 
clasați în fiecare grupă vor 
juca intre ei în semifinale în
crucișate (locul unu, din gru
pa întii, cu locul doi din gru
pa a doua, ji locul doi din 
grupa întii, cu locul unu din 
grupa a doua). Învingătorii 
vor juca în finală, pentru 
locurile 1—2, iar învinșii 
pentru locurile 3—4.

Cel care va indica 
samentul final va primi, 
torului ziarului nostru, Ion Țiriac, maestru eme
rit al sportului, racheta cu care el l-a învins, în 
finala „Cupei Davis", de la București, pe ame
ricanul Tom Gorman, și încă o rachetă nouă. 
Dacă vor fi mai mulți concurenți ale căror 
pronosticuri sînt exacte, pentru departajare se 
va proceda la o tragere la sorți. Cu acest pri-

lef, pentru următorii doi care se vor stabili prin
‘. . ..” i tineretului*

va oferi, de asemenea, premii în rachete și
tragere la sorți, redacția „Scînteii

mingi de tenis-
Ultima zi în care parficipanții la concursul- 

blitz al „Scînteii tineretului" pot să expedieze 
spre redacție plicurile cu pronosticul lor, este 
luni, 27 noiembrie, dată care va trebui să fie 
indicată de ștampila poștei

/

S.UA


de peste hotare evenimente prezentate 

de comentatorii noștri

Aprecieri elogioase 
la adresa inițiativei

României
In Adunarea Generală continuă dezbaterea problemei

întăririi rolului Organizației Națiunilor Unite
• Reprezentantul S.U.A. : „Noi trebuie sâ evidențiem cu satisfac

ție modul în care s-au consultat autorii : o manieră construc
tivă de consultări cu diverse delegații, în scopul de a realiza o 
rezoluție demnă a întruni un larg sprijin".

• Reprezentantul Canadei : „România trebuie felicitată pentru 
voința sa de a se angaja într-un proiect care de multă vreme a 
fost recunoscut ca necesar".

NEW YORK 24 — Corespondentul Agerpres, Constantin Alexandroaie. transmite : în 
plenara Adunării Generale a O.N.U. s-au desfășurat, în continuare, dezbaterile asupra 
punctului de pe ordinea de zi privitor la întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața 
internațională, înscris pe agenda sesiunii din inițiativa României.

i

I 
A

i

„Ai Gumhuria“ despre România 
„ROMÂNIA ESTE TARA A CĂREI EXPERIEN
ȚĂ TREBUIE SĂ O STUDIEM ÎN CEA MAI 

MARE MĂSURĂ POSIBILĂ"

In cuvîntul său, reprezentan
tul Statelor Unite, George Bush, 
a relevat, că problema 
confruntă O.N.U. în acest dece
niu este dacă organizația poate’ 
să apere mai eficient omenirea 
de riscurile unui nou război, 
„Noi considerăm că O.N.U. 
poate face aceasta și trebuie 
perfecționată pentru realizarea 
acestei sarcini. Apreciem că or
ganizația are potențialul necesar 
pentru a face față încercărilor și 
a profita de posibilitățile dece
niului ’70, a spus în continuare 
vorbitorul. Tocmai din acest 
motiv, DELEGAȚIA STATE
LOR UNITE SPRIJINĂ INI
ȚIATIVA ROMÂNIEI, CARE A 
ADUS IN DEZBATERI PRO
BLEMA ÎNTĂRIRII ROLULUI 
O.N.U. IN VIAȚA INTERNA
ȚIONALA. Delegația mea va 
coopera cu toate delegațiile în 
identificarea de mijloace pentru 
a asigura o vigoare crescîndă 
Națiunilor Unite".

Ambasadorul S.U.A. a subli
niat, în continuare, că „este de 
datoria noastră să abordăm 
sarcina întăririi rolului O.N.U. 
cu o mai mare doză de realism. 
Trebuie să evaluăm slăbiciunile 
și realizările organizației noas
tre și, în același timp, să punem 
accentul pe necesitatea îmbună
tățirii funcționării ei“.

Vorbitorul a relevat, în conti
nuare, că „scopul O.N.U. nu 
este de a premia victoriile și 
nici de a înregistra înfrîngerile, 
ci de a servi drept for mondial 
de aplanare a disputelor inter
naționale, de afirmare a intere
selor generale în rezolvarea 
pe cale pașnică a diferen
delor, de a contribui la 
asigurarea dezvoltării economi
ce a întregii lumi. „Dar aceas
tă activitate, a subliniat vorbi
torul, continuă să fie împiedi
cată de recurgerea excesivă la 
o politică a confruntărilor. Prea 
des, în discuțiile noastre, se 
observă tendința spre dezbateri 
interminabile și prea puțin a- 
ceea a trecerii la fapte concre
te. Prea adesea rezoluțiile pe 
care le adoptăm nu reflectă 
rezultatul consultărilor și che
mărilor realiste la acțiune".

Referindu-se, în continuare, 
la proiectul de rezoluție elabo
rat de Remania, căreia i s-au 
alăturat alte 25 de state în ca
litate de coautoare. reprezen
tantul S.U.A. a subliniat : „DO
CUMENTUL AFLAT IN PRE
ZENT IN ATENȚIA NOASTRĂ 
NU REFLECTA ASEMENEA 
LIPSURI. ȘI. ADAUG. CA NOI 
TREBUIE SA EVIDENȚIEM 
CU SATISFACȚIE MODUL IN 
CARE S-AU CONSULTAT AU
TORII : O MANIERA CONS
TRUCTIVĂ DE CONSULTĂRI 
CU DIVERSE DELEGAȚII 
SCOPUL DE A REALIZA 
REZOLUȚIE DEMNĂ 
TRUNI UN LARG 
în continuare, el a arătat 
„ceea ce 
zent este 
eficientă, 
acțiuni 
cu 
care o 'confruntă*
le, reprezentantul Statelor Uni
te a citat necesitatea adoptării 
unor măsuri pentru soluționa
rea pe cale pașnică a diferen
delor, pentru înfăptuirea deco
lonizării și dezvoltării. „Pînă 
cînd nu vom demonstra voința 
politică de a adopta asemenea 
măsuri eficiente, a spus el, o- 
pinia publică mondială va con
tinua să-și exprime scepticis
mul, indiferent de declarațiile 
răsunătoare pe care le-am face. 
Statele membre trebuie să a- 
rate că abordează cu seriozita
te problema întăririi păcii și 
securității internaționale, a îm
bunătățirii vieții oamenilor pe 
întreaga noastră planetă".

în încheiere, reprezentantul 
S.U.A. s-a referit pe larg la li
nele propuneri făcute de Sta
tele Unite, privitoare la crește
rea rolului Consiliului de Secu
ritate în sistemul O.N.U., la 
Curtea internațională de justi-

se 
o 

care să 
concrete 

soluționarea

care

IN
O 

IN-A
SPRIJIN", 

că 
pre- 
mai

impune in 
organizație 

întreprindă 
în legătură 
problemelor 

printre alte-

ție, schimbul de tehnologie prin 
intermediul O.N.U., convocarea 
unei conferințe în problema le
gii mării, restructurarea Consi
liului economic și social, reor
ganizarea Programului Națiuni
lor Unite pentru dezvoltare, 
cooperarea în domeniul contro
lului stupefiantelor.

In cuvintul său, REPREZEN
TANTUL CANADEI a arătat 
că problema întăririi rolului 
O.N.U. în lumea contemporană 
este dezbătută într-un moment 
în care au loc importante evo
luții în relațiile internaționale. 
„Aceste evoluții pot marca ce
le mai mari schimbări în viața 
internațională, din 
care a trecut de la 
Națiunilor Unite, 
care vor putea, de 
să transforme și 
noastră. De aceea, DELEGAȚIA 
CANADEI APRECIAZĂ REZO
LUȚIA INIȚIATĂ DE ROMA
NIA ȘI AFLATA ACUM IN 
DEZBATERI DREPT UN PRIM 
PAS SPRE ȚELUL DE A RI
DICA O.N.U. LA ÎNĂLȚIMEA 
SARCINII DE A FACE FATA 
EVENIMENTELOR CARE SE 
PETREC ÎN PREZENT, UN 
PAS SPRE ÎNDEPĂRTAREA 
SA DE CONFRUNTĂRILE 
STERILE ȘI PENTRU APRO
PIEREA DE O -------------------
ACTIVA ȘI 
acest motiv - 
torul — noi sîntem gata să 
sprijinim proiectul de rezoluție. 
Recunoaștem și sprijinim obi
ectivele urmărite de coautorii 
acestui document și înțelegem 
dificultățile pe care le-ao avut 
în aducerea acestui vas: subi
ect în atenția noastră, într-un 
mod atit de necontroversat. De 
asemenea, apreciem dorința lor 
de a coopera cu alte delegații 
și receptivitatea’ de 
dat dovadă față de 
de vedere ale altora.
reflectă tocmai spiritul de aco
modare și cooperare de care 
avem atîta nevoie în cadrul 
Națiunilor Unite".

în continuare, reprezentantul 
Canadei a subliniat că „încer
căm să întărim roiul Organiza
ției Națiunilor Unite. întrucit 
sînlem convinși că O.N.U. poa
te fi un instrument eficace in 
obținerea obiectivelor Cartei la 
care toate guvernele noastre au 
subscris". „Sint situații în care 
O.N.U. nu numai că este cel 
mai potrivit instrument. dar 
instrumentul cboslut necesar, 
prin care comunitatea interna
țională poate acționa in mod 
concertat. Cu cit vor fi mai e- 
ficiente instituțiile si mecanis
mele O.N.U., cu atit mai bite 
va reuși să răsnundă nevoilor 
statelor membre".

Reprezentantul Canadei a 
subliniat, în continuare, că e- 
forturile făcute în trecut pen
tru sporirea rolului O.N.U. in 
viața internațională nu au dat 
rezultatele scontate, întrucit s-a 
recurs la procedee neadecvate 
pentru atingerea acestui scop, 
cum ar fi metode procedurale,

perioada 
fondarea 

schimbări 
asemenea, 

organizația

COOPERARE 
EFECTIVA. Din 
a declarat vorbi- 

gata

•sa

care au 
punctele 
Aceasta

itai

R. D. GERMANĂ 
A PRIMIT STATUTUL 

DE OBSERVATOR 
PERMANENT LA O.N-U

Printr-o hotărîre a secreta
rului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, Republicii Democra
te Germane i-a fost acordat 
statutul de observator perma
nent la Organizația Națiunilor 
Unite, anunță agențiile de pre
să. In acest sens a avut loc un 
schimb de mesaje între secre
tarul general al O.N.U. și Otto 
Winzer, ministrul afacerilor 
•externe al R.D.G.

Guvernul Republicii Demo
crate Germane a înștiințat că 
numește pe Horst Grilnert în 
postul de observator permanent 
>1 R.D.G. la O.N.U.

care au avut ca rezultat reali
zări limitate, tot de ordin pro
cedural. Cel mai adecvat proce
deu pentru întărirea rolului 
O.N.U în viața internațională, 
a arătat vorbitorul, este con
centrarea asupra problemelor 
esențiale ce confruntă astăzi 
organizația într-o încercare de 
a găsi soluțiile cele mai adec
vate. „Cu toții știm bine care 
sînt aceste probieme. Chiar și 
efectuarea unor pași modești, 
îndreptați spre găsirea unor so
luții concrete,, ne poate duce la 
întărirea comunității interna
ționale bazate pe pace și justi
ție", a arătat reprezentantul 
Canadei

Referindu-se, în continuare, 
la rezoluția inițiată de Româ
nia, vizînd întărirea rolului 
O.N.U. reprezentantul Canadei 
a subliniat că „aceasta este rea
listă pentru că propune ca sta
tele membre să inceapă prin 
identificarea acelor mijloace și 
căi esențiale pentru întărirea 
capacității de acțiune și spori
rea eficacității organizației, in 
vederea realizării idealurilor 
de pace, libertate și progres ale 
popoarelor.

în încheiere, reprezentantul 
Canadei a subliniat : ..ROMA
NȚA TREBUIE FELICITATA 
PENTRU VOINȚA SA DE X SE 
ANGAJA INTR-IN PROIECT 
CARE DE MULTA VREME X 
FOST RECUNOSCUT C X NE
CESAR DE CĂTRE MAJORI
TATEA STATELOR MEMBRE. 
IAR ASTĂZI MAI MULT 
ORICIND. Dilitorita; le 
le prezintă acest pr:;eto 
descurajat otoă si ne cei 
curajoși dintre noi ta a—t 

această sarctoă. Soe-'.’.:
înîțiaTîvi «

:epută și. credesx ’a 5

ban augur pentru ca Najî. 
Unite să poată privi cu h 
dere înainte, in sensul de a

care 
cone

pri
operări

-<S.-
:er:

.a-

Ziarul „Al Gumhuria" a publicat, sub semnătura redacto
rului său șef, Ibrahim Nawar, un articol intitulat „Două 
săptămîni în România". în articol se arată ;

„Dacă sîntem un popor care rivnește să ia permanent 
cunoștință de cele mai avansate state ale lumii, cele mai 
progresiste regimuri și cele mai nobile princip:’ si idei. în 
pofida diferenței de posibilități, după aprecierea mea, cred 
că; România este o țară a cărei experiență trebuie să o 
studiem în cea mai mare măsură posibil 
. România este o țară ale cărei condiții 
cu cele ale noastre. Generați: întregi ea 
de pe urma asupririi imperialiste. Părți 
au fost luate pentru a fi anexate altor sL 
perioadă, cercuri ie imperialiste au 
grînarul altor țări pe care sâ le 
legume și fructe. S-a încercat sâ 
industria nu are perspective pe ter

Ce se întimplă acum? Pot sâ sp 
dintre cele mai frumoase țâri ale 
foarte mult, este bogată și prosper 
creștere a producției. România a o’t 
în domeniile industriei și agricu’.t. 
citatea si experiența necesare per.: 
ce și le-a propus. Este suficient sa 
exportă din produsele sale industria - 
ale Europei, Americii. Africii si As e:, 
ofere ajutoare materiale și experiență 
în curs de dezvoltare care au r

se aseamana mult 
a avut de suferit 

din teritoriile sa’.e

K
â

ia să fie 
•u carne, 
ideea câ

Iul rLOm&z.-?..
că România este una 

a prosrosâ. 
un ritm înalt de 

iccese remarcabile 
dispune de capa- 
ifâptui obiectivele 

arătam câ România 
ir. peste CO de state 

câ este Ir. măsură să 
tehnică multor state 

. oie de această asistență"
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Camera Comunelor a adoptat
LEGEA PRIVIND ORGANIZAREA

UNUI REFERENDUM ÎN IRLANDA DE NORD
Camera Comunelor a adoptat v iacii. da*A cea de-a treia și 

ultima lectură, legea cu privire la ergeairwra aaai referendum 
in Irlanda de nord, asupra sr. torului pâlnie al provinciei.

Așa cum a precizat secretarul 
de stat britanic pentru Ulster, 
William Whitelaw, la tncepjt — 
anului viitor, cei peste 1 mili
on de cetățeni cu drept de ••a» 
din Irlanda de nord vor f: che
mați să răspundă la întrebarea 
dacă doresc unirea cu Republi
ca Irlanda sau rămînerea to 
cadrul Marii Britanii.

Votul din Camera Comune.:r 
a reținut atenția observatorilor 
politici, cu atit mai mul: cu ti: 
el coincide cu vizita în Acgl*a 
a primului ministru al P.et - 
blicii Irlanda. Jack Lyccto Jtc 
seara, acesta declarase câ pers
pectiva reunificârii Irlande, oe 
Nord cu Republica Iriaoda - a 
este o probiema de actua. ta te 
și că ea trebuie reRiemec tata 
treptat. _pe baza recsadljers

potriva eles 
dm Lister, s 
nu* său este

.ere Ia cki oa lei acți□ni-

acesc cccoexi, rezuâ:'a'tul

Edv
dir. ire □re n:

arc Hea'-* < Jaik LyTUih.
care a? «zrescEX vmen 2a
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TELEGRAMĂ
CONGRESULUI NATIONAL Al T1NERETUUR 

SOCIALIST FLAMAND DX BSȚXA

Drag: prieteni. Ai

exo

Ne face o cseoseo-to s ace'e co ia nuae'< Unu* Ti-e-et. .» 
Comunist, o' mtreguirw bnerct tc Scc -o i te
să adresăm Congresului Nrrtionai ai TmretAa Sote AS Fcisc-t 
din Belgia, dumneavoastră, po-t t po—t Io ocost congres. im 
cordial salut prietenesc —ora-'ă ca sncera «er ae succes m 
desfăsurerea lucrărilor forumului ir octrtctec pe core o
desfăsurati in vederea cucennî si cocrâ* drepCwdnr ecore—.ce 
și social-pclitice ale tiner >or, recit o-, riro'wdoi oe poce de
mocrație si progres. Ne eipnmăm coor-gerec că rade antra 
organizațiile noastre se vor dezvolta co-: -un •« iMeresuf nostru 
comun, al întăririi prieteniei și so'idcntd- uricităr1 progres st
de pretutindeni.

COMITETUL CENTRAL 
AL UNIUNI. ' XERETULUI CO

MUNIST DIN •OMAN.A

•Toi

INTERLOCUTORUL
------ NOSTRU___—

SOGLO BLAISE
secretar al Mișcării Tineretului din Dahomey

la Moscova, eu ne- 
oscilații ale mereu- 
termometre. Intr-o 
lucrărilor Intilnirii 

a tineretului munci- 
ambianța Sălii Co-

Noiembrie, 
așteptate 
rului din 
pauză a 
mondiale 
toresc, in

Ioanelor, stăm de vorbă cu SOGLO BLAISE, 
secretar al Mișcării Tineretului din Dahomey 
Ne mărturisește că-i face plăcere să acorde 
un interviu unui ziar 
amabil la întrebările

Mai întîi îl rugăm 
blou al problemelor 
homey.

— Țara mea are 
Dintre ei — peste 50

Putem, deci, vorbi de o pondere 
generației tinere in ansamblul

romănesc și răspunde 
reporterului.
să ne schițeze un ta- 
tineretului din Da-

3 000 000 de locuitori, 
la sută nu au împlinit

30 de ani. 
masivă a ... 
populației. Tineretul din Dahomey resimte, 
însă, acut ’ _
urmele unei dominații care a impus țării 
o situație de subdezvoltare. Am moștenit 
o economie suferindă de maladiile înapo
ierii. Avem puține uzine, multe din ma
teriile prime sint exportate, deoarece ne 
lipsesc mijloace pentru valorificarea lor 
superioară în interiorul țării. întreprin
derile noastre aparțin mai ales industriei 
alimentare și ușoare. In aceste condiții 
pentru tinerii noștri există posibilități re
duse de a lucra. Cei care vor să-și pună 
în valoare energiile constată deseori că 
sint prea puține șanse pentru împlinirea 
aspirațiilor lor de a avea o profesiune și 
o slujbă. La Cotonou sint 20 001) șomeri iar 
6 000 de tineri nu au avut nici o slujbă

consecințele perioadei coloniale.

Represiuni 
in Columbia
Arestarea unor lideri ai 

tineretului comunist
In ultimele zile, in Columbia 

au fost operate noi arestări in 
rindul tinerilor comuniști și 
printre studenți. Printre cei 
arestați figurează Jaime Cayce- 
do. membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist și 
al Comitetului Executiv al Tine
retului Comunist, profesor la 
Universitatea națională. La uni
versitatea „Antioquia" din Me
dellin. unde se ținea o intilnire 
națională a studenților, repre
zentanți ai tineretului comunist 
au fost atacați și brutalizați de 
către polițiști, care au deschis 
focul asupra lor.

Represiunile împotriva tinere
tului comunist trebuie plasate 
in contextul actualei evoluții 
din universitățile columbiene. 
Autoritățile columbiene răspund

prin represiuni revendicărilor 
repetate ale corpului didactic 
privind îmbunătățirea salariză
rii și elaborarea unui nou sta
tut profesional, precum și celor 
ale studenților, care, în ultimii 
ani. au demonstrat cu insistentă 
pentru democratizarea învăță- 
mintului și înfăptuirea unei re
forme profunde în universiiăți. 
Această reformă vizează acce
sul larg în facultăți al tinerilor 
din familii de muncitori și 
țărani, reducerea taxelor, mări
rea numărului de locuri în că
mine, lărgirea bazei materiale 
(săli de cursuri și laboratoare) 
ele. Statistici apărute la Bogota 
dezvăluie faptul că aproxima
tiv jumătate din numărul tine
rilor columbieni înscriși in 
invățămintul superior sînt ne- 
voiți să abandoneze pe parcurs 
studiile din cauza poverilor ma
teriale. Demonstrațiile studen
țești se succed și iau amploare, 
dar autoritățile de Ia Bogota 
recurg la forțele de represiune 
in timp ce proiectele de refor
mă a universităților zac aproa
pe doi ani în sertarele comisii
lor parlamentare.

După cum se știe, in luna 
septembrie la universitățile din 
Bogota, Medelline și Cartagina 
au avut loc ample demonstrații 
soldate cu arestări și ocuparea

de către polițfe a localurilor 
universitare.

Studenții comuniști nu s-au 
lăsat insă intimidați. Ei au ac
ționat curajos și au obținut re- 
cem organizarea unui referen
dum privind menținerea sau 
destituirea rectorului care ceru
se ocuparea localurilor univer
sitare de către trupe. La scru
tin au participat 80 la sută din 
studenți. 8.210 dintre ei s-au 
pronunțat împotriva pătrunderii 
armatei în universitate și, deci, 
l-au dezavuat pe rector, care 
nu a obținut decît... 130 de vo
turi. în aceeași seară, însă, nu
meroși militanți ai tineretului 
comunist au fost arestați. în 
rindul studenților, care imediat 
au manifestat împotriva pre
zenței forțelor de represiune în 
universități, au fost operate 200 
de arestări.

Efervescența din universitățile 
columbiene reflectă nemuițumi- 
• va maselor studențești, crește
rea combativității lor, înțelege
rea faptului că doar pe calea 
luptei ferme se poate obține sa
tisfacerea revendicărilor.

în aceste împrejurări crește 
prestigiul Tineretului Comunist, 
influența sa. Răfuiala poliție
nească cu tinerii comuniști nu 
poate diminua acest prestigiu.

GH. SPRINȚEROIU

Tensiune în

Din nou ciocniri între 
studenții spanioli 

și poliție
Universitățile spaniole cunosc 

zile frâmintate. tensiune intre 
studenți și autoritățile poliție
nești. Pentru a nu știu cita 
•ară politia a aenpat un insti- 
tnt de invățămint superior — 
de data aceasta Facultatea de 
artiteetnră din Madrid cu sco- 
pal de a împrăștia o adunare a 
scadent'lor și cadrelor didactice. 
Facultatea de drept a fost și ea 
teatrul unei demonstrații de 
forțe polițienești in urma căreia 
citeva zeci de studenți au fost 
arestați. Ei demonstraseră 'îm
potriva unor măsuri represive 
adoptate recent de autoritățile 
universitare care se prevalează 
de antidemocratica „Lege gene
rală a educației".

Iu ahe pnterniee rentre uni
versitare — Bilaao ți Barcelona

— autoritățile au suspendat 
cursurile facultăților de științe 
economice pe o durată nedefi
nită. La Barcelona ca și la Ma
drid, miercuri după-amiază 
avusese loc o adunare de soli
daritate a o mie de studenți cu 
cadrele didactice universitare 
aflate în grevă pentru satisfa
cerea cererilor lor justificate de 
a li se plăti salariile ce li se 
cuvin. Acțiunile revendicative 
ale profesorilor din invățămin- 
tul superior din Barcelona se 
bucură de sprijinul cadrelor di
dactice din alte universități 
spaniole care au organizat gre
ve in semn de solidaritate. 
Aceste acțiuni se circumscriu

luptei hotăriie a studențimii și 
cadrelor didactice spaniole pen
tru înfăptuirea unor revendică
ri majore : democratizarea și 
modernizarea sistemului de in
vățămint, participarea studenți
lor la elaborarea reformei invă- 
țămîntului, reducerea taxelor 
etc.

Observatorii politici apreciază 
că tensiunea crescîndă din uni
versitățile spaniole agravează 
situația și așa destul de explo
zivă din ultimul timp, tinzind 
să pună sub semnul incertitu
dinilor cursul normal al vieții 
universitare în acest an de in
vățămint.

DOINA TOPOR

Propunerile unor 
partide argentiniene

• Evolufia după reîntoarcerea lui Peron

• Pozifia unor forțe politice
care nu participă la convorbirile
cu fostul președinte

Remaniere 
în Uruguay

Președintele Uruguayuluî 
Juan Maria Dorbaderry, a pro
cedat la o remaniere parțială a 
cabinetului, desemnînd noi cinci 
miniștri. Printre aceștia figu
rează numirea lui Juan Carlos 
Blanco ca ministru de externe, 
Moises Cohen la economie și 
finanțe și Walter Ravanna ca 
titular la interne

Se pune astfel capăt crizei gu
vernamentale parțiale declanșa
te în urma arestării lui Jorge 
Batlle, a doua personalitate po
litică a Partidului Colorado, de 
guyernămînt, sub acuzația de a 
fi adus ofense armatei. Ca ur
mare a acestei măsuri, 4 miniș
tri aparțiiiînd fracțiunii conduse 
de Jorge Batlle au demisionat. 
Ulterior, Jorge Batlle a fost .e- 
liberat prin hotărirea unui tri
bunal militar.

Partidele politice care, 
la începutul acestei săp- 
tăniîni, au acceptat să 
aibă convorbiri cu fostul 
președinte Juan Peron, 
au hotărît să prezinte au
torităților argentiniene un 
ansamblu de propuneri 
referitoare la organizarea 
viitoarelor alegeri gene
rale, precum și la proce
sul de reinstaurare a re
gimului democratic in 
țară.

După cum a afirmat Hector 
Campora, delegat personal 1 al 
fostului președinte argentinian, 
documentul adoptat cere ridi
carea stării de urgență, demisia 
ministrului de Interne, Arturo 
Mor Roig, și anularea decretu
lui privind condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească vi
itorii candidați în alegerile pre
zidențiale. Printre altele, decre
tul prevede obligativitatea, pen
tru toți cei ce aspiră la magis
tratura supremă, de a se afla 
în țară, începînd cu 25 august 
1972, făcînd, in acest niod, im
posibilă o eventuală candidatură 
a lui Juan Peron, care s-a re
întors în Argentina abia la 17 
noiembrie.

După cum s-a anunțat, preșe
dintele Lanusse a arătat că de
cretul respectiv ar putea fi re
examinat, dar numai dacă vor 
fi primite, în acest sens cereri 
din partea tuturor grupărilor 
politice argentiniene.

Or, remarcă agențiile de pre
să, o serie de partide politice 
argentiniene (Partidul Comu
nist, . o fracțiune a Partidului 
Socialist, gruparea „Noua forță" 
care unește 'pături liberale și 
de centru ale populației argen
tiniene) nu participă la convor
birile cu fostul președinte, în 
treme ce alte formațiuni poli
tice s-au pronunțat vehement 
împotriva reîntoarcerii lui Pe
ron și a reintrării sale în viața 
politică a țării.
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Tineretul din Dahomey:
realități si

după terminarea școlii. Mulți cred că emi
grarea 
proape 
natale, 
o țară 
Exodul 
vecine 
dezamăgiți, se re 
riențe nefericite. Plantațiile de cacao din 
Coasta de Fildeș nu-i pot absorbi pe toți. 
Desigur, situația este dificilă. Ne păstrăm, 
insă, optimismul deoarece țara noastră po
sedă resurse care, exploatate rațional, in 
interesul național, vor putea să ne asigure 
depășirea dificultăților. Dispunem de ză
căminte de fier, uraniu, de ape termale, 
s-a descoperit petrol in largul coastelor 
noastre. Problema nr. 1 este aceea a sta
bilității interne, care să stimuleze investi
țiile. Există un efort în ceea ce privește 
pregătirea de cadre naționale. Este în curs 
de construire o universitate și s-au creat 
colegii in fiecare prefectură. Transformă
rile aduse in sistemul de invățămint au sti
mulat accesul la învățătură.

II rugăm pe interlocutorul nostru să ne 
vorbească despre organizația sa.

— Mișcarea Tineretului din Dahomew a 
fost creată in 1959. In acel moment purta, 
însă, un alt nume. Membrii organizației 
sint muncitori, studenți si elevi. Avem or
ganizații in fiecare prefectură și subpre- 
fectură și putem afirma că “ 
noastră crește. In Dahomey 
multe organizații de tineret 
obiective converg. Din păcate, 
zent, n-am găsit modalitatea

ar putea sâ le ofere o soluție. X- 
1M Mă camerunezi trăiesc ia strâi- 
Este un număr prea mare pentra 
de dimensiuni osiei ca Dahomey, 
se produce mai ales către statele 
dar o mare parte din emigranți. 

rc acasă după expe-

înfluența 
există mai 

ale căror 
pînă în pre- 
unității.

delatre Cotonou și București sint mii 
kilometri distanță dar Soglo Blaise sub
liniază :

— Lrmărim cu atenție și simpatie poli
tica României — politică in care deslușim 
o profundă solidaritate cu popoarele afri
cane. grija pentru promovarea unor re
lații fondate pe egalitate intre țări, pe 
dreptul lor la o dezvoltare liberă. România 
este o țară care și-a ciștigat un deosebit 
prestigiu atit prin ceea ce realizează în 
construcția sa cit și prin orientarea poli
ticii sale. Călătoria președintelui Nicolae 
Ceausescu in Africa a reprezentat un 
contact fructuos cu realitățile continen
tului nostru. Această călătorie am ur
mărit-o cu mult interes și ne-am bucurat 
ca șeful statului român — personalitate pe 
care o cunoaștem și prețuim — a vizitat 
Africa. Poporul român a cunoscut în tre- 
cutul său suferințe, a făcut sacrificii pen
tru independență și el poate înțelege po
poarele care luptă pentru aceleași idea
luri de libertate, pentru dreptul la o dez
voltare care să țină seama de tradiție și 
specific. Independența este cea mai pre
țioasă avuție a unei națiuni și ea nu poate 
fi deplină decît dacă este obținută și pe 
plan economic. Doresc, înainte de a în
cheia. să mulțumesc României pentru aju
torul acordat 
din Dahomey 
România este 
sentimente de

prin pregătirea unor tineri 
în universitățile românești, 

o țară către care privim cu 
prietenie și admirație...

EUGENIU OBREA

Convorbiri 
la Bonn

• Joi seara a luat sfirșit, 
lâ Bonn, prima rundă a con
vorbirilor dintre comisiile 
însărcinate de Partidul So
cial-Democrat și Partidul 
Liber-Democrat cu formu
larea programului noului 
guvern de coaliție P.S.D./ 
P.L.D., și analizării unor as
pecte legate de componența 
acestuia. Comisiile au fost 
conduse de președinții celor 
două partide, Willy Brândt 
și Walter Scheel. Nu au fost 
comunicate amănunte cu 
privire la conținutul acestui 
prim schimb de păreri. Mar
țea viitoare, cele două co
misii urmează să-și continue 
convorbirile.

Șomajul în rîndul 
tineretului 

vest-european
Conferința internațională de 

la Roma dezvăluie proporțiile șo
majului printre tinerii din Europa 

occidentală
ROMA 24 (Agerpres). - Sub egida Consiliului Europei, la 

Roma, a început joi o conferință internațională, ia care participă 
miniștrii muncii și. problemelor sociale din țările membre.

Problemele principale înscrise pe ordinea de zi a conferinței, 
ale cărei lucrări vor dura trei zile, vizează situația muncitorilor 
migranți și folosirea forței de muncă a tineretului.

A fost prezentat, din partea, 
Consiliului Europei, un rapo/t 
cu privire la sporirea șomajului 
în rîndul tineretului și la efec
tul nociv al acestui flagel asu
pra moralului și atitudinii tineri
lor față de societate, in docu
ment se subliniază că în majo
ritatea țărilor membre ale Con
siliului Europei șomajul afec
tează o mare parte a absolven
ților învățămintului superior. Po
trivit cifrelor oficiale citate în 
raport, din cei peste 700 mii 
de șomeri italieni, 300.000 sint 
cu studii superioare, numărul a- 
cestora din urmă crescînd, în 
fiecare an, cu 20 la sută. O si
tuație similară se înregistrează 
în Franța și Danemarca. Rapor
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tul face o serie de recomandări 
vizînd îmbunătățirea învățămin
tului superior, sugerînd, printre 
altele, ca periodic, profesorii 
universitari să lucreze în între
prinderi industriale pentru a fi 
la curent cu adevăratele pro
bleme ale producției.

Participanții Io reuniune vor 
dezbate, de asemenea, situația 
celor 6 milioane de muncitori 
migranți și a familiilor lor.

★
Consiliul Europei, cu sediul la 

Strasbourg, a luat -ființă în mai 
1949: Din acest organism occi
dental fac parte 17 țări, printre 
care Anglia, Franța, R.F.G., Ita
lia, Norvegia, Austria, Suedia, 
Turcia fi Țările Beneluxului.


