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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

INTERVIULLa Leordeni, în lunca Arge
șului, tinerii au lucrat ieri 
la plantarea vișinilor pe cele 
șaptezeci de jhectare plani- 

..____ •!

Zeci de mii de tineri au participat ieri la acțiunile 
inițiate de organizațiile U. T. C. în prima zi a 

„Decadei plantării și îngrijirii pomilor" sub deviza:

^acordat de președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania,

NICOLAE CEAUȘESCU,
SĂ FACEM ȚARA

0 GRĂDINĂ!
feri a fost o zi de primăvara adevărată. Iar oamenii au ținut s-o folosească din plin. Răspunzind 

prin fapte îndemnului patriotic de a contribui la extinderea patrimoniului pomicol și sporirea pro
ducției de fructe, organizațiile U.T.C. se inscriu cu acțiuni de mare amploare. Aproape câ n-a existat 
localitate în eare tinerii, să nu fi participat, în cadrul decadei plantărilor, la sădirea puieților în livezile 
unităților agricole, in ogrăzi sau de-a lungul drumurilor, in parcuri și in masivele forestiere. S-a 
lucrat cu hărnicie și entuziasm, cu gîndul la angajamentul utecist formulat in cadrul întrecerii : „Tine
retul — factor activ in îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate", de a face totul pentru ca 
în această primăvară întîrzîăfă rămîneriîe în urmă să fie recuperate. Iclr în ordinea urgențelor, plan-,_ 
tarea puieților este lucrarea cea mai stringentă.

Din această campanie a pomilor prezentăm cîteva secvențe.

DOLJ : 46 000 de 
neri și de cinci ori 
atîția pomi.

ți
pe

Campania de primăvară 
plantării pomilor fructiferi, 
namentali si din esențele stabi
lite pentru masivele județului 
Dolj a polarizat acțiunile orga- 
nizațiildr U.T.C. și eforturile a 
46 000 de tineri. „Record de 
participare'*, după cum aprecia 
tovarășa Victoria Bistriceanu, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean al U.T.C. Record, pentru 
că practic, o treime din efecti
vul organizației județene sem
nează în cartea muncii patrio
tice. La Terpezița, Pleșoi, Băr
boi, Botoșești-Paia și Dobromir 
s-a lucrat în masivele pomicole. 
Terenuri improprii cultivării cu 
cereale și erodate au devenit 
șantiere. Tinerii, alăturându-și 
eforturile celorlalți cooperatori, 
le terasează și le plantează cu 
pomi fructiferi. Munca e dură, 
se avansează anevoios dar cu 
fiecare zi alte hectare dobîn- 
desc aspectul de livadă. Sîmbătă 
și duminică cei peste două mii 
de tineri participant! la acțiu
nile patriotice au pregătit peste

a 
or

douăzeci de hectare, au săpat 
gropi și au plantat meri, peri și 
pruni.

în același timp, în parcul Cor- 
nițoiu din Craiova, uteciștii au 
plantat peste 15 000 de arbori și 
arbuști ornamentali ; la Stațiu
nea experimentală de la îșal- 
nița tinerii din comunele înve
cinate și elevii Grupului școlar 
auto și ai școlii de șoferi și-au 
asumat răspunderea înființării 
unei perdele de protecție, să
dind nu mai puțin de 32 mii de 
puieți din cele mai diverse e- 
sențe ; la Valea Standului ute
ciștii au plantat în parcul comu
nei 500 de arbori ornamentali 
si au întreținut în pepinieră 
zece mii de arbuști, iar la Bra- 
rtovoiești o sută cincizeci de ti
neri au plantat salcimi ornamen
tali, de-a lungul șoselei, pe pa
tru kilometri. Totodată, la Ce
tate tinerii au plantat o sută de 
salcîmi ornamentali și o mie de 
trandafiri, la Gîngiova, două 
sute de u-teciștî au sădit peste 
o mie- de plopi canadieni iar în 
raza ocoalelor silvice Melinești,

Mecanizatorii au participat 
și ei Ia intensificarea ritmu
lui de plantare a pomilor 
fructiferi, păstrînd în con
tinuă funcționare frezele 

pentru săparea gropilor.

IMPORTANTE REGLEMENTĂRI LEGALE
MENITE SĂ CONTRIBUIE LA
DEZVOLTAREA UNUI

DE ÎNALTĂ
GH. FECIORU 

Foto: GH. CUCU

(Continuare in pag. a ll-a)

BUCUREȘTI : Primele plantări în Drumul 
Taberei.

Cîteva mii de tineri au lucrat ieri Ia amenajarea parcului 
din centrul civic al cartierului Drumul Taberei. De la toate în
treprinderile amplasate în sectorul VII, din școli și facultăți 
și-au dat aici întîlnire băieți și fete care au participat la plan
tarea a 360 de arbori și peste 6 000 de puieți din cele mai di
verse esențe. A fost prima duminică a muncii patriotice des
fășurată în perimetrul celor 12 hectare pe cît se întinde parcul 
unde vor fi plantați peste 100 000 de pomi. Și se amenajează un 
lac și un ștrand. Dintre numeroșii evidențiați am reținut nu
mele tinerilor Paul Dănescu, Marin Ciobanu, Mircea lancu, 
Nicolae Marin, Gheorghe Alecu...

Partidul nostru, afirmînd cu 
consecvență necesitatea perfec
ționării continue. a relațiilor 
sociale, a așezării lor tot mai 
trainice pe principiile eticii și 
echității socialiste, face totul 
pentru a transpune în viață a- 
ceste principii, astfel incit ele 
să guverneze efectiv toate do
meniile de activitate. în acest 
sens, este elocventă preocupa
rea majoră a partidului și sta
tului pentru necontenita îmbu
nătățire a organizării, conduce
rii și planificării economice și 
sociale, în deplină concordanță 
cu exigențele dezvoltării țării, 
cu cerințele ridicării nivelului 
de trai al întregului popor. 
Sînt. toate acestea, adevăruri 
cu care ne confruntăm zilnic, 
izvoare nesecate de noi ener
gii care propulsează mersul

înainte al societății noastre so
cialiste.

Pentru cine s-a aflat joi și 
vineri în sala dezbaterilor Ma
rii Adunări Naționale, pentru 
toți cei care au urmărit la ra
dio, la televiziune sau în pre
să lucrările înaltului for legi
slativ. aceste adevăruri au re
levat încă o dată grija atentă 
pe care societatea noastră so
cialistă o manifestă față de toți 
membrii săi, eforturile deosebi
te pe care le face partidul pen
tru întărirea democrației socia
liste, pentru asigurarea unei 
tot mai largi participări a cla
sei muncitoare, a țărănimii și 
intelectualității la conducerea 
treburilor statului. Forul su
prem al puterii de stat a fost 
chemat să dezbată și să adopte 
o serie de legi de importanță 
fundamentală pentru perfecțio-

revistei italiene „L’Europeo**
Așa cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceausescu a primit pe publicistul italian Valerio 

Ceausescu a acordat un interviu pentru revistaPellizzari. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
„L’Europeo".

ÎNTREBARE : Realizările României din 
ultimii 25 de ani au suscitat un larg interes. 
V-aș fi recunoscător, domnule președinte, 
dacă ne-ați putea vorbi despre problemele 
cele mai urgente pe care societatea româ
nească trebuie să le rezolve astăzi.

de însemnătate 
la sută din 

lichidat 
prezent 
de zece 
găsește,

RĂSPUNS : Este adevărat că. în anii -con
strucției socialiste, România a obținut rezultate 
remarcabile în dezvoltarea sa economică și so
cială. Nu aș menționa decît faptul că în acest 
an producția industrială este de peste 20 de ori 
mai mare decît cea din 1938, anul cu producția 
cea mai mare a României din trecut. A crescut 
simțitor venitul național, precum și nivelul de 
trai al poporului, care constituie de altfel preo
cuparea centrală a politicii noastre. în dome
niul științei, învățămîntului și culturii s-au ob
ținut, de asemenea, rezultate
deosebită. în trecut, aproape 40 
populație era neștiutoare de carte. Am 
de mult această stare de lucruri, iar în 
avem introdus Învățământul obligatoriu 
ani. învățămîntul nostru superior se
din punct de vedere al numărului studenților, 
la nivelul țărilor dezvoltate. Practic. în institu
tele de învățămînt din România, asigurăm între
gul necesar <je cadre pentru toate sectoarele de 
activitate. Mai mult chiar, în România învață 
cîteva mii de tineri din țările în curs de dez
voltare. Nu mai mă refer la dezvoltarea acti
vității culturale și științifice, care constituie o 
preocupare permanentă a întregii noastre poli
tici, considerînd că știința 
baza întregii dezvoltări a

In ce privește problemele 
care trebuie să le rezolve 
românească în viitor, ele
rînd în a lichida decalajul care ne mai desparte 
de țările dezvoltate din punct de vedere indus
trial și 
punem 
ținut a 
gricole
teritoriul țării a noilor forțe de producție, a 
industriei și altor instituții.

O altă preocupare este aceea a organizării 
dezvoltării orașelor și satelor prin crearea de

noi centre orășenești și ridicarea nivelului de 
organizare și a condițiilor de viață în centre
le urbane existente, considerînd că aceasta are 
o deosebită importanță pentru dezvoltarea vi
itoare a țării.

Desigur, pornind de la aceste preocupări, pe 
prim plan se pune problema formării cadrelor 
necesare pentru toate domeniile de activitate, 
ca o condiție de bază a progresului genera] al 
societății.

Trebuie să menționez că în dezvoltarea între
gii noastre activități pornim de la introducerea 
în industrie, agricultură și în alte domenii a 
cuceririlor științei și tehnicii cele mai avansate 
spre a ține astfel pasul cu transformările mari 
produse în lume de revoluția tehnico-științi- 
fică contemporană.

în sfîrșit, ne preocupăm continuu de îmbu
nătățirea condițiilor de viață materiale și spi
rituale ale întregului popor. Am în vedere atît 
preocuparea pentru creșterea veniturilor popu
lației, pentru dezvoltarea construcției de lo
cuințe, pentru îmbunătățirea asistenței sani
tare. cît și alte preocupări legate de îmbunătă
țirea cit mai rapidă a condițiilor de trai.

CLIMAT
SOCIALISTĂ
narea conducerii întregii vieți 
economico-sociale, pentru pro
gresul patriei noastre. Potrivit 
practicii încetățenite în viața 
social-politică a României soci
aliste, toate aceste legi au fost 
în prealabil supuse, în faza de 
proiect, unei largi dezbateri pu
blice. Primite cu interes de toți 
cetățenii, dar în mod deosebit 
de tineri, proiectele de legi pu
blicate în presă au făcut obi
ectul unor profunde și mature 
discuții, fiind îmbunătățite prin- 
tr-o prețioasă contribuție a mii 
și mii de participant 
tere. Este important 
niat că toate aceste 
au relevat adeziunea 
oamenilor muncii, a

ia dezba- 
de subli- 
dezbateri 

deplină a 
generației

A. VASILESCU

(Continuare tn pag. a ll-a)

trebuie să stea la 
societății.

cele mai urgente pe 
societatea socialistă 
constau în primul

Î1VTREBARE ; Din anul 1965 vă aflafi ri 
fruntea Partidului Comunist Român. Rezul
tatele de astăzi — fără îndoială rodul unei 
activități foarte complexe — au presupus și 
eliminarea unor obstacole. Ne-ați putea 
spune, domnule președinte, ce dificultăți ați 
intimpinat în acești ani?

economic, în general. Pornind de aici, 
pe prim plan dezvoltarea în ritm sus- 
industriei, modernizarea producției a- 
și, totodjată, amplasarea rațională pe

RĂSPUNS : Fără îndoială că in toată aceas
tă perioadă — inclusiv după 1965 — a trebuit ss 
facem fată unor probleme foarte complexe, să 
învingem b serie de 
tive, legate de stadiul 
tele subiective, legate 
de partid și de stat,
acum despre greutățile 
este de înțeles că nivelul scăzut al industriei ș: 
agriculturii creează multe greutăți în dezvol
tarea unei țări.

greutăți — unele obiec- 
de dezvoltare a tării, al
de activitatea organelor 

Nu aș vrea să vorbesc 
obiective, pentru

(Continuare în pas. a IV-a)

ASTAZI LA POSTURILE DE 
RADIO Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, posturile noastre 
de radio și televiziune vor 
transmite direct de la aero
portul Otopeni sosirea pre
ședintelui Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Mo
hammed El Nimeiry, îm
preună cu soția, care, la in
vitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, va face o 
vizită oficială în țara noas
tră.

Transmisia va începe în 
jurul orei 15,00.

Bun venit președintelui

Gaafar Mohammed
El Nimeiry!

' Remarcabil eveniment' 
| în viața școlară

| și artistică a țării |

I Festivalul I
1 tinerilor I
j muzicieni j

CRONICA T.V.

i ACTUALIÎATtA I
I PENTRU TIMPUL I 

| D-VOASTRĂ I
I LIBER |

Pb'gina a 2-a,

ÎN LUMINA HOTĂRÎRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE

LA DEZVOLTAREA CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

Organizației U. T. C. 
ii revin sarcini 

considerabil sporite
în recenta Hotărîre a Plena

rei C.C. al P.C.R., document 
programatic de mare însemnă
tate, se subliniază că educația 
fizică și sportul, parte compo
nentă a educației comuniste, 
este chemată să contribuie tot 
mai mult la formarea multila
terală a tinerei generații, la în
tărirea și călirea fizică, la dez
voltarea armonioasă, educarea 
în spiritul disciplinei și ordinii, 
la creșterea capacității de mun
că a tineretului. Organele și or
ganizațiile U.T.C., în spiritul

de TITUS DEAC
șeful secției sport, turism și 

pregătire pentru apărarea 
patriei a C.C. al U.T.C.

Hotărîrii, trebuie să privească, 
deci, această activitate nu nu
mai ca pe ceva care umple 
timpul liber al tinerilor, ci ca 
3 parte integrantă a amplului 
proces de educare comunistă.

In acest context, și în spiritul 
Hotărîrii, organizația noastră 
revoluționară își propune să 
realizeze o serie de obiective, 
care să conducă, în final, la 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului nostru în acest do
meniu.

Obiectivul fundamental este 
acela de a asigura cuprinderea 
tuturor uteciștilor, a întregului 
tineret, în activități sportive, 
turistice, recreative. în al doi-

(Continuare in pag. a lll-a)

I
Astăzi, sosește la București 

președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Mo
hammed El Nimeiry, împreună 
cu soția, Buseina Nimeiry, 
care, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena 
Ceaușescu, va face 
o vizită oficială în 
țara noastră. în- 
scriindu-se în
cursul ascendent al 
relațiilor dintre 
țările noastre, vi
zita președintelui 
Nimeiry marchează 
un moment im
portant în dezvol
tarea colaborării 
prietenești, reciproc 
avantajoase, con
tribuind la afirma
rea năzuințelor de 
pace și înțelegere 
care animă cele 
două popoare.

Gaafar Moha
mmed El Nimeiry 
s-a născut la 1 
ianuarie 1930, în 
localitatea Omdur- 
man, de lingă ca
pitala țării Khar
tum, într-o familie 
de intelectuali. 
După absolvirea, îi: 
anul 1952, a Aca
demiei Militare din Khartum, 
se cqnsacră carierei militare. 
Pentru ideile sale novatoare și 
spiritul său critic a fost tran

sferat în diverse garnizoane, : 
în anul 1957, exclus provizoi 
din armată.

După lovitura de stat mi 
tară a mareșalului Abbud. 
fost reintegrat in armată, s 
presiunea corpului ofițerilor, 
transferat la Juba, în su<

țării, iar după aproape trei 
este rechemat la Khartum.

(Continuare in puț. a ll-a,
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Fărcașu, Golești. Perișor, Giu- 
bega si Râdovanu brigăzile de 
muncă patriotică ale tinerilor au 
plantat salcîmi. stejari, salcie și 
plopi pe 13 hectare în total.

Bilanțul acțiunilor desfășurate 
simbâtă și duminică : 369 mii de 
puieți plantați in masivele pomi
cole și silvice, în parcuri și în 
perdelele de protecție, redă eloc
vent hărnicia și entuziasmul ti
nerilor din satele și orașele Dol
iului, participarea lor plenară a- 
colo unde se înfăptuiesc sarcinile 
trasate de partid.

MUREȘ : „F iecare tî- 
năr sâ planteze cel pu
țin cinci puieți".

Chemarea a fost lansată de 
către tinerii de la I.A.S. Reghin

pepinieră. în pădurile din preajma Bucureștiului.

festivalul tinerilor muzicieni
Aș

SImbătâ 31 martie. Dumi
nică 1 aprilie. Conservatorul 
bucu.-eș:earT „Gecrge

zonală a Fw- 
•’ivalului-Concurs al elevi
lor din școlile și liceele de 
muzică, arte plastice si core
grafie organizat de Ministe
rul Educației și Invățăniin- 
tului, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist și Consiliul Culturii si 
Educației Socialiste.

Tn fața a sute de profesori 
și iubitori de artă, în fața 
unui juriu alcătuit din re
prezentanți de seamă ai acti
vității muzicale și pedago
gice se prezintă zeci de elevi 
ai liceelor de muzică din 
Municipiul București, ju
dețele Constanța, Tulcea, 
Ialomița, Ilfov, Brașov.

Peste o săptămînă cei mai 
buni dintre ci se vor con
frunta în faza republicană 
a acestui festival și concurs.

Printre profesori îl zăresc 
pe dirijorul Nicolae Nicu- 
lescu, directorul Liceului 
de muzică nr. 1. din Capi
tală, pedagog de prestigiu, 
muzician de mulți ani pre
ocupat de destinele învăță- 
mîntuiui artistic liceal.

într-o pauză, într-un 
succint colocviu, primesc 
cîteva răspunsuri edificatoa
re per.tru sensurile eveni
mentului.

— Ce loc ocupă acest 
„coneurs-festival" în viața 
școlară a țării ?

— Prin tradiție, festivalul 
tinerelor talente din școlile 
și liceele de artă, reprezintă 
un. eveniment remarcabil nu 

• numai în viața școlară mu
zicală, ci pot spune în viața 
artistică a țării.

Festivalul reprezintă o 
amplă qbr.fruntare pedago
gică, un' prilej de a scoate 

’ la iveală și a dărui vieții 
artistice a țării, valori in
dividuale de excepție, un 
prilej de a realiza un trainic 
schimb de experiență, un 
mijloc de a stimula activita
tea fiecărui elev, fiecărui 
profesor, fiecărei școli de 
muzică.

— Ați urmărit îndeaproape 
evoluția etapelor de pînă

I
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COLIER PENTRU IUBITA 

MEA ; rulează la Central (orele 
10: 12; 14; 16; 18; 20).

UCIDEȚI OAIA NEAGRĂ : ru
lează la Lumina (orele 13.30; 16; 
18,30: 20,45).

TARA SĂLBATICĂ : rulează la 
Scala (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30: 21) ; București (orele 8,30; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21).

. NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : rulează la Luceafărul 
(orele 8,45: 11; 13.30; 16; 18,30;
21) ; Festival (orele 8.45; 11.15;
13.30; 16: 18.30; 21).

CU MIINILE CURATE : rulea
ză la Doina (orele 11: 13,15; 15,30; 
17,45; 20,15). La ora 9,30 program 
de desene animate pentru copii.

COWBOY : rulează la Capitol 
(orele 8.30: 11: 13,30; 16: 18.30; 2f); 
Feroviar (orele 8.30; 11: 13,30: 1-6: 
13.30: 21): Excelsior (orele 8.45; 
11 : 13,30: 16: 18.30: 21): Melodia 
(orele. 8.30; 11 : 13,30: 16: 18,30;
21): Modern (orele 8.30: 11; 13.30; 
16: 18.20; 21).

IAKOV BOGOMOLOV : rulează 
ia Viitorul (orele 15,30: 18; 20.15).

PB ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză ia Șala Palatului (orele 151

a 30 mii de puieți, pre- 
pregătirea altor cîteva 
hectare în vederea exe- 
plantărilor. Succese de- 
au obținut tinerii de la

?i în numai cîteva zile a făcut 
înconjurul județului. Iar dumi
nică, în prima zi a săptămînii 
plantărilor, rezultatele partici
pării pe acest front al muncii 
patriotice sînt fieosebit de sem
nificative. Depusă sub impulsul 
angajamentului făcut cunoscut 
și a sarcinilor mari ce-i revin 
județului pe planul extinderii 
plantațiilor în livezi și în fon
dul silvic, munca ' celor peste 
șapte mii de tineri a însemnat 
sădirea 
cum și 
zeci de 
cutării 
osebite_ _ ___
I.A.S. Reghin care participă la 
realizarea unei plantații inten
sive de meri pe o suprafață de 
o sută de hectare. Ei au fasonat 
zece mii de puieți, au săpat trei 
mii de gropi și au plantat tot 
atâția puieți respectând toate 
regulile agrotehnice. Numai can-

acum. Aș vrea sâ ne spuneți 
cîteva lucruri în legătură cu 
o chestiune esențialăt re
pertoriul atacat de elevi, 

enjarca din acest 
_ vedere, ponderea 

deosebită pe care o deține 
in acest festival creația mu
zicală românească. în ager- 
da manifestărilor întâlnim 
lucrări de maximă impor
tanță ale școlii componistice
românești.

Să vă dau cîteva exempie 
din programul formațiilor 
elevilor liceului nostru. în 
concertul orchestrei de ca
meră a fost programat Con
certul pentru orchestră de 
coarde de Paul Constanti- 
nescu, Cvintetul nostru de 
suflători și-a propus sâ tăl
măcească o reearcabilă pa
gină a lui Vasile Jianu. An
samblul coral al claselor 
IX-XII și-a fixat în pro
gram Baiada „Gheorghe 
Doja“ de Constantin Palade.

Concursul și festivalul au 
devenit astfel o tribună a 
muzicii naționale ; o com
petiție artistică care-i va 
îndemna și pe mai târziu, 
pe toți concurenții, să se 
apropie de cele mai semni
ficative valori ale creației 
naționale.

în al doilea rînd aș sem
nala din acest punct de ve
dere prezența unui reperto
riu solistic de performanța.

Gîndiți-vă că întâlnim pe 
estrada Festivalului copii in 
vîrstă de 12-14 ani interpre
tând Concertul în Re Major 
de Paganini sau Concertul 
nr. 1 de Franz Liszt

...La ora cînd trimitem la 
tipar aceste rînduri concur
sul este în toi.

Sala de concerte a Con
servatorului este învăluită 
de acordurile marii muzici. 
Tineri de 14—16—18 ani 
abordează lucrări capitale 
ale repertoriului instrumen
ta], vocal, orchestral, coral, 
demonstrează o adîncă în
țelegere a sensurilor unor 
partituri, o muzicalitate 
deosebită, cultură a stiluri
lor, un înalt nivel tehnic.

IOSIF SAVA

la Arta

RĂZBU- 
înfrățirea

19,45) ; Patria (orele 10; 14,30;
19.15) .

ATENTATUL : rulează la Favo
rit (orele 10; 12.30; 15.30; 18;
20.30) ; Gloria (orele 8,45; 11,15;
13.30; 16; 18.30; 20.45).

O ANCHETA DIFICILA : rulea
ză la Ferentari (orele 15.30; 18;
20.15) ; Giulești (orele 15,30; 18;
20.15) .

CLOVNII : rulează
(orele 15,30; 18; 20,15).

GRĂSUNA : rulează la Moșilor 
(orele 15.30: 18: 20,15).

ORGANIZAȚIA : rulează la Gri- 
vița (orele 9: 11.15: 13.30: 15.45;
18.15; 20,30); Volga (orele 9: 11,15; 
13.30: 15.45: 18.15: 20.30) —
(orele 9; 11,15; 13,30;
20.30) .

LUPUL MARILOR ;
NAREA : rulează la
(orele 15.30; 19)

COPILUL SĂLBATIC : 
la Miorița (orele 9; 11,15 
13.45: 18 : 20.30).

FATA CARE 
rulează la 
18; 20.30).

ALFRED
Ia Aurora 
18: 20.30): 
15-30: 18; 20.30).

LOGODNICA 

; Flamura
16; 18.15:

rulează
13.30:

VINDE FLORI :
Buzești (orele 15.30:

CEL MARE : rulează 
(orele 9.15: 11,45; 15,30; 
Tomis (orele 9,30: 12;

FRUMOSULUI

titățile de îngrășăminte organice 
folosite depășesc trei sute de 
tone. De asemenea, la Sighișoa
ra, Sîngiorgiu de Pădure, Glin- 
dari. Miercurea Nirajului, Rîciu 
și Sărmașu. la Îndemnul organi
zațiilor U.T.C. și sub îndruma
rea specialiștilor, tinerii și-au 
suflecat mînecile executind lu
crări de importanță pentru rea
lizarea exemplară a planului de 
plantări j 250 hectare cu pomi 
fructiferi în cooperativele agri
cole și o sută de hectare în în
treprinderile de stat, a peste 
două mii de hectare în fondul 
silvic și în pădurile comunale. 
Iar duminica cje ieri a consti
tuit doar prima dintre cele zece 
zile, în care cel puțin șapte mii 
de tineri vor lucra la sădireade tineri vor 
pomilor.

Mîndria de 
„pomul a-

BIHOR :
a afirma : 
cesta eu l-am plantat

Sosită mult mai devreme, pri
măvara a permis celor de pe 
Crișuri să pornească încă de a- 
cum zece zile campania plantă
rilor. Așa se și explică faptul 
că angajamentele sînt, unele a- 
proape îndeplinite, iar altele eu 
mult depășite. în pădurile jude
țului uteciștii au plantat cu pu- 
ieți de brad, stejar, arțar și sal- 
cîtn peste 75 de hectare din cele 
110 angajament; de-a lungul 
drumurilor au sădit 7 200 plopi 
față de zece mii cîți și-au pro
pus, iar față de 40 000 pomi fruc
tiferi au plantat încă pe atîția. 
Cu toate succesele dobîndite, 
mîndria de a afirma : „pomul 
acesta eu I-am plantat" — cum 
remarca tovarășul Ion Vulturar, 
prim secretar ai Comitetului ju
dețean U.T.C.. a atras duminică 
pe acest gen de șantiere parti
ciparea a aproape zece mii de 
tineri. La Ineul de Criș. peste 
o mie două sute de tineri din 
localitate si din municipiul O- 
radea au participat la lucrările 
ele combatere a eroziunii solului 
si la plantarea a peste zece hec
tare cu puieți de salcîm șî sal
cie. De asemenea, la Teiuș, Mar- 
ghita, Dobrești, Ținea, Teica, 
Valea lui Mihai și în localitățile 
de pe cursurile Crișurilor, tine
rii s-au întrecut în muncă, ra- 

importante reglementări legale
(Urmare din pag. I)

își

tinere a patriei la politica pro
movată de partid pentru perfec
ționarea relațiilor sociale soci
aliste, pentru crearea unui cli
mat de înaltă echitate socială. 
Se poate afirma cu deplin temei 
că votul reprezentanților aleși 
ai poporului a fost dublat 
votul miilor de participant! la 
ampla dezbatere publică.

Această unanimă aprobare 
are izvorul în valoarea deose
bită a proiectelor de legi supu
se votului Marii Adunări Na
ționale. Ce reprezintă ele ? Tn 
primul rind deputății și-au spus 
cuvtntui privind crearea, orga
nizarea și funcționarea unor 
organisme menite să se înscrie 
cu atribuții importante și bine 
precizate în contextul măsuri
lor generale pentru perfecțio
narea întregii noastre vieți e- 
conomîco-socîale. oentru dez
voltarea caracterului științific 
al activității de partid și de stat 
în aceste domenii, pentru întă
rirea controlului șî răspunderii 
în gospodărirea avuției națio
nale și a venitului național. A- 
ceste măsuri, elaborate pe baza 
hotărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului din iulie 1972. 
vizează reglementări menite să 
asigure cu precădere o confrun
tare democratică, în spiritul 
politicii partidului nostru, asu
pra direcțiilor, căilor și solu
țiilor de dezvoltare economico- 
socialâ a patriei. pentru 
prevederile prognozelor si 
planului național unic să 
prezinte năzuințele maselor 
populare, interesele fundamen
tale ale națiunii noastre socia
liste (legea referitoare la Con
siliul Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale); exercita
rea unui control exigent asupra 
activității organelor centrale 
ale administrației de stat, pre
cum și a unor acțiuni jurisdic- 
ționale în domeniul stabilirii 
răspunderii pentru prejudiciile 
aduse avutului obștesc de către

de

ca
ale
re-

DRAGON : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

BAMBI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18 în continuare).

ZESTREA : rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE i rulează la 
Dacia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30: 20,45).

EXPLOZIA : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 18; 20,15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Bucegi (orele 15,30; 18; 20,30), 
Drumul Sării (orele 15,30; 13;
20,15).

SALVAREA : rulează Ia Vitan 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MARIA STUART : rulează 
Pacea (orele 15,30; 18; 20,30).

DRUM IN PENUMBRA : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20,13).

ADIO, ARME ! : rulează la Flo- 
reasca (orele 15,30: 19).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Progresul (orele 15,30: 
18: 20,15).

PESCĂRUȘUL : rulează la Uni
rea (ora 20,15).

VACANȚĂ LA ROMA î rulează 
la Unirea (orele 15,30: 18).

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Munca (orele 16; 18: 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 19). 

la

î
M

portînd obținerea unor succese 
de prestigiu i sădirea a peste 
zece mii de pomi fructiferi pre
cum și a puieților de salcîmi și 
salcie pe 32 de hectare. Ritmul 
de lucru atins în această zi dă 
garanția că numărul de puieți 
pe care tinerii bihoreni s-au 
angajat să-i planteze în această 
primăvară — un milion și jumă
tate — va fi sădit pînă cel mai 
târziu 5 aprilie față de sfîrșitul 
primei decade cum se propu
sese inițial. Este un merit al în
tregii organizații județene Bihor 
a U.T.C. dar mai ales al tineri
lor din unitățile economice și 
din școlile municipiului Oradea 
și ale orașelor Marghita. Sa- 
lonta și Beiuș, din comunele 
Biharia, Valea lui Mihai, Mădă- 
raș, Dobrești, Ținea și Diosig.

MARAMUREȘ : 27 de
șantiere ale tineretului.

„Duminică a fost declanșată 
decada muncii patriotice la 
plantări — ne-a dat amănunte 
președintele Consiliului tineret 
sătesc. Peste opt mii de tineri au 
participat în această zi pe cele 
27 de șantiere de împăduriri și 
de plantare a pomilor fructi
feri". Iar concretul eforturilor 
depuse a constat in cei 12 580 de 
puieți plantați. Cele mai semni
ficative rezultate au fost obți
nute de către tinerii din Săsar, 
Mocira, Rus. Remetea Chioaru- 
lui, Ariniș. Cănaș, Coruieni și 
Sălsig. Tn același timp, utecis- 
tii au transportat în plantațiile 
pomicole peste 23 mii de tone 
îngrășăminte organice, fertili- 
zînd toată suprafața de 1210 
hectare — cît este prevăzut să 
se planteze în această primăva
ră ; iar echipe special constituite 
din cei mai pricepuți uteciști au 
participat la executarea tăierilor 
de formare a coroanei și de fruc
tificare. Numai duminică ei au 
efectuat această lucrare Ia 3 250 
de pomi. Și toate lucrările exe
cutate de către tineri au fost re
cepționate cu calificativ maxim 
de către specialiștii din unități 
deși condițiile de muncă au fost 
dintre cele mai grele. Ea C.A.P. 
Mocira, de pildă, cele 7 hectare 
plantate în sistem intensiv au 
pretins mai întîi terasarea și e- 

persoane din conducerea minis
terelor și a altor organe cen
trale și locale, care nu sînt su
puse jurisdicției Codului Mun
cii (legea referitoare la Curtea 
Supremă de Control Financiar) : 
organizarea economico-socială, 
perfecționarea continuă a struc
turilor organizatorice potrivit 
condițiilor și cerințelor fiecărei 
etape de dezvoltare a țării (le
gea referitoare la Consiliul Or
ganizării Economico-Sociale).

De o importanță majoră pen
tru întreaga populație, dar în 
mod deosebit pentru tineret, 
sînt cele două legi votate de 
Marea Adunare Națională pri
vind dezvoltarea construcției 
de locuințe, vînzarea de locuin
țe din fondul de stat către 
populație, precum și adminis
trarea fondului locativ, regle
mentarea raporturilor dintre 
proprietar și chiriaș. Pe margi
nea proiectelor supuse dezbate
rii s-au primit peste 9 000 de 
scrisori. Și ziarul nostru a pri
mit numeroase mesaje în care 
tineri de diferite profesii, ex- 
primîndu-și recunoștința pen^ 
tru grija ce Ie-o arata și de a- 
ceasta dată partidul și statul, 
au subliniat că sînt pe deplin 
de acord cu politica P.C.R. de 
îmbunătățire a condițiilor de 
locuit ale populației. în esență, 
cele doua legi sprijină realiza
rea integrală a uriașului plan 
de investiții privind construc
ția de locuințe, o mai raționa
lă gospodărire a fondului loca
tiv și ridicarea pe o treaptă 
superioară a relațiilor sociale 
din acest domeniu, în concor
danță cu principiile eticii și e- 
chității socialiste. Reglementă
rile legale pe care le cuprind 
se încadrează firesc într-un cli
mat favorabil realizării lor t be
neficiind de sprijinul statului, 
în ultimii ani peste 150 000 de 
cetățeni din orașe și-au con
struit locuințe proprietate per
sonală, din care 50 la sută sînt 
muncitori. Zeci și zeci de mii 
de alți cetățeni s-au adresat 
organelor de resort cerînd spri-

PROGRAMUL I

In jurul orei 15,00 transmi
sie directă de Ia aeroportul 
Otopeni, de la sosirea preșe
dintelui Republicii Democratice 
Sudan, Gaafar Mohammed EI 
Nimeiry, împreună cu soția, 
care la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, va face 
o vizită oficială în țara noas- 

| tră.

15,45 Hochei pe gheață. Suedia— 
Cehoslovacia. (Campionatul mon
dial — grupa A). Transmisiune 
directă de la Moscova. 17.15 Pu
blicitate. 17,30 Curs de limba 
franceză. Lecția a 48-a (reluare). 
18,00 Telex. 18,05 La ordinea zilei. 
Azi județul Sălaj. 18,20 Căminul. 

x ecu tarea unor lucrări de artă 
complexe menite să stăvilească 
eroziunea solului de către cei 
douăzeci șl șapte de torenți ce se 
formau primăvara și toamna, în 
urma fiecărei ploi repezi de vară* 
O contribuție însemnată și-au a- 
dus aici și mecanizatorii secției 
ce deservesc cooperativa agricolă 
din localitate precum și un grup 
de specialiști de la Grupul școlar 
minier. Succesul înregistrat în 
cadrul acțiunilor desfășurate ieri 
dă garanția că angajamentul de 
a încheia plantația pe cele două
zeci și unu de hectare planificate 
duminica viitoare, va fi îndepli
nit chiar mai devreme.

ARGEȘ
108 000".

„Acțiunea

Toate forțele sînt concentrate 
acum la plantarea pomilor fruc
tiferi. Cu mic cu mare săteni 
și-au dat ieri, în prima zi a lunii 
aprilie, întîlnire acolo unde au 
stabilit să planteze meri și peri 
vișini și pruni. Dealurile au fost 
luate cu asalt, larma muncii sim- 
țindu-se încă din zorii zilei. Me
canizatorii au deschis drum cu 
tractoarele grele pentru terasare, 
iar cooperatorii și tinerii unități
lor economice și ai instituțiilor 
din apropiere, ce le-au venit în 
ajutor, au săpat la casma gropile 
și au plantat puieții. La Boteni, 
Galeș, Botești, Topoloveni, Ma- 
reșul, Săpata de sus, Săpata de 
jos. Gherghița. Lipănești, Go
lești ori Leordeni, peste tot mii 
de tineri s-au întrecut ieri în 
cadrul „acțiunii 108 000" — cum 
a fost intitulată aici campania 
de primăvară pentru plantarea

BRĂILA : Zece mii
biective în 
piu, la 
Lacul Sărat, 
cui Monument, 
șoseaua națională, 
precum și în cele 
din comunele Ian
ca, Grădiștea, în
surăței, Bărăganul 
și altele, tinerii au 
reușit să efectueze 
pînă ieri peste 
15 000 de gropi și să 
scoată din pepinie
re peste 10 000 de 
puieți, să planteze 
o suprafață de 70 
hectare în fond sil
vic, să întrețină 
plantații tinere pe 
200 hectare. Un a- 
port deosebit ia 
obținerea acestor 
rezultate l-au adus 
organizațiile U.T.C. 
de la C.E.I.L., I.I.L. 
Nr. 1, Cooperativa 
„Arta populară".

Răspunzînd che
mării organizații
lor U.T.C., peste 
15 000 de tineri 
din județul Brăila 
au inaugurat zilele 
trecute decada să
dirii și îngrijirii 
pomilor, sub gene
ricul căreia au loc 
ample acțiuni de 
muncă voluntar- 
patriotică care nu
mai în această pe
rioadă se vor con
cretiza prin sădi
rea a peste 48 000 
de pomi fructiferi 
și ornamentali, 
împădurirea unei 
suprafețe de peste 
200 hectare în fond 
silvic, sădirea a 
peste 40 hectare de 
arbuști. Bine or
ganizați pe șantie
re locale șî reparti
zați precis pe o-

jin în vederea construirii unor 
locuințe proprietate personală. 

Consemnăm că textele adop
tate de Marea Adunare Națio
nală conțin importante preve
deri orin care vin în sprijinul 
tinerilor. Legea prevede expres 
că in primii cinci ani de la an
gajare în muncă sau de la căsă
torie, tinerii beneficiază de 
dreptuj de a li se închiria lo
cuințe din fondul de stat, in
diferent de mărimea venitului. 
Cîteva cifre sînt în acest sens 
edificatoare. în cursul cincina
lului 1966—1971 școlile patriei 
au pregătit și au dat industriei 
460 000 de absolvenți. în acest 
cincinal numărul lor sporește 
considerabil. Numai în actualul 
an școlar au intrat în învăță- 
mîntul profesional 145 000 de 
tineri, care vor absolvi peste 3 
ani. De asemenea, pentru gene
ralizarea schimburilor II și III, 
în anul școlar 1972—1973 numă
rul muncitorilor pregătiți la 
cursurile de calificare de scur
tă durată se va ridica la 260 000, 
față de 180 000 în anul trecut. 
Se estimează că numărul de 
student! care vor absolvi în ur
mătorii 5 ani învățâmîntul su
perior este peste 140 000. Iată, 
așadar, cît de numeros este a- 
cest detașament de tineri ai 
patriei pentru care cele două 
legi prevăd condiții deosebit de 
avantajoase, in spiritul grijii 
permanente pe care partidul o 
poartă tinerei generații. Adău
găm aici faptul că. totodată, se 
pune capăt speculei de locuințe 
care greva considerabil bugetul 
multor tineri și se intensifica 
construcția de cămine muncito
rești.

Tn fine, alte legi votate la re-; 
centa sesiune a Marii Adunări 
Naționale sînt menite să îmbu
nătățească legislația penală, mai 
cu seamă în sensul sporirii ro- 
lqlui educativ al sancțiunii pe
nale. Legile privind modifica
rea Codului penal, a Codului 
de procedură penală șî a Legii 
23 din 1969 prevăd schimbări 
necesare și posibile în condiții- 

19,00 Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen — cauză a 
întregului Dopor. 20,00 Cin tecul 
săptămînii. „Țara mea cu viers 
de foc" d« Aurel Giroveanu. In
terpretează Anca Agemolu. 20,05 
Mai aveți o întrebare ? Mari pro
iecte pentru rezolvarea poluării. 
20,45 Roman foileton. „Cîntec la 
apusul soarelui". Episodul III : 
„Brazde". 21.30 Revista literar-ar- 
tîstică TV. Competiția valorilor în 
literatură. 22,30 „24 de ore". 22.50 
Luminile rampei.

PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră. 20,05 Film 
serial pentru copii. „Delfinul 
Flipper" (reluare). 20,30 Dans și 
muzică de pretutindeni. Ansam
blul „Veriowka" din Kiev. 21,00 
Film artistic. „Feriga de aur".

Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 20: Studioul de 
teatru al l.A.T.C. : CYMBELINE
— ora 20: Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE 
CUVTNTUI» — ora 19.30; Circul 
„GlObUS" : FRAȚII LUI FLIPPER
- orele 17,30; 19.30.

I
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pomilor. La Lipănești, inginera 
Tana Dănilă, utecistă, șefă de 
fermă, a supravegheat activita
tea celor 40 de tineri ce s-au 
angajat să realizeze plantația 
intensivă de peri. 600 de pomi 
au fost plantați ieri de către 
Silvia Ungureaniu Petnuța Io- 
nesou, Alexandrina Scarlat, E- 
lena Marcu, Gheorghe Bogdan, 

/ Ion Sandu și de către ceilalți 
partioipanți. De asemenea la Le
ordeni, în punctul Cîrciumărești, 
aproape 100 de tineri au parti
cipat ieri la acțiunea de plan
tare a vișinilor pe cele 70 de 
hectare planificate. Inginerul 
Ion Iordănescu supraveghea pi
chetarea terenului și plantarea 
pomilor iar președintele unită
ții, tovarășul Radu Trică — po- 
micultor cu experiență — rea
liza personal fasonarea puiețj- 
lor. Avîndu-i printre ei pe Ilie 
Nicolae, secretarul Comitetului 
Comunal U.T.C.. Viorica Fîntî- 
nelu secretara Comitetului 
U.T.C. din cooperativă și Vero
nica Popelca. instructoare a Co
mitetului județean Argeș al 
U.T.C. tinerii au lucrat 9 ore 
plantând o mie de puieți. S-au 
evidențiat Elena Georgescu, Ion 
Tomescu, Georgeta Vînătoru, 
Paulina Filip, Mihai Breazu, Ion 
și Gheorghița Despa și Ana 
Puiu.

Peste zece mii de tineri din. 
județul Argeș au participat ieri 
la plantarea pomilor. Circa 
15 000 de puieți au fost plantați 
în cele mai bune condiții. în 
felul acesta aproape jumătate 
din angajamentul formulat a 
fost deja realizat. Și aceasta o 
dovadă a hărniciei șî entuzias
mului cu care se lucrează.

de puieți plantați.
munici- 
pădurea 

Par

Fabrica de confec
ții, școlile profe
sionale UCECOM, 
forestieră, Ianca, 
Liceul agricol, pre
cum și cele din co
munele Bărăganul, 
Grădiștea șî însu
răței. Aceste acțiuni 
vor continua și în 
zilele următoare și 
ele vor cuprinde și 
întreținerea pășu
nilor, amenajarea și 
întreținerea baze
lor sportive și tu
ristice, colectarea 
metalelor vechi și 
a deșeurilor. Orga
nizațiile U.T.C. ca
re vor obține cele 
mai bune rezultate 
vor fi stimulate cu 
diploma de onoare 
a comitetului jude
țean U.T.C. și ma
teriale pentru ac
tivități cultural- 
sportive.

le etapei actuale de dezvoltare 
a societății noastre, dintre care 
cea mai importantă este aceea 
referitoare la executarea pe
depsei închisorii, în cazul unor 
anumite infracțiuni, prin mun
că, în organizații socialiste. Es
te clar că această prevedere le
gală ține seamă de o realitate 
a societății noastre î creșterea 
forței educative a colectivelor’ 
de muncă din unitățile și orga
nizațiile socialiste.

Legile votate recent de Ma
rea adunare Națională au ro
lul de a contribui, prin mijloa
ce specifice, deosebit de efici
ente, Ia perfecționarea relații
lor sociale socialiste din patria 
noastră, la efortul intens și 
continuu al întregului nostru 
popor pentru dezvoltarea unul 
climat de înaltă echitate soci
ală.

ACTUALITATEA
în strădania tot mai cuprin

zătoare a televiziunii noastre 
de a consemna cu promptitudi
ne firească și specifică actua
litatea — actualitatea politica, 
actualitatea socială, actualitatea 
culturală —, programul pentru 
tineret ocupă un loc modest. 
Revine, desigur, televiziunii în 
ansamblul ei și pe măsura po
sibilităților sale de mijloc de 
comunicare în masă oarecum 
particular printre celelalte mij
loace de comunicare în masă, 
să fie martoră activă și astfel 
definitorie pentru semnificația 
unuia sau altuia din momentele 
actualității. Nu ne putem plîn- 
ge de o actualitate monotona 
sau lineară în evoluția sa 
(chestiunea se pune la fel și 
pentru programul pentru tine
ret). în fiecare zi se întâmplă 
ceva și în fiecare zi ochiul 
scormonitor al televiziunii pri
vește înaintea noastră sau in 
același timp cu noi. obișnuin- 
du-ne sau lămurindu-ne că ac
tualitatea cuprinde nenumărate 
evenimente într-o ierarhie 
strictă și necesară, pe care 
pagina de ziar sau radioul nu 
ajung totdeauna să le dezvălu
ie pînă la dimensiunile lor re
ale. Televiziunea cunoaște de
terminări aparte în raporturile 
sale cu actualitatea, cu eveni
mentele mari sau mici ale a- 
cestui concret politic, social, 
cultural, iar consecința fericită 
a pătrunderii televiziunii dinco
lo de crusta informativă a eve
nimentelor șî de sensul lor ge
neral (atunci cînd așa ceva se 
și întâmplă) se naște tocmai 
din constituirea celeilalte părți, 
a publicului, drept cadru sever 
de referință și de atitudine. 
Faptul că televiziunea proble
matizează actualitatea (șî asta 
cînd se întâmplă) îi dă un sens 
precis și-i adaugă de cele mai 
multe ori, deși nu chiar mereu 
cînd este cazul, fascinația ima
ginii mișcate, adevărate, „de 
acolo", „de atunci", se explică 
mult prin complicitatea inevi
tabilă cu publicul : o complici
tate dintre cele mai nevinova
te. dar șî mai plină de surpri
ze și dezamăgiri. Mă feresc de 
a continua cu o analiză a stă
rii șî nevoilor publicului, ob
serv numai că actualitatea la

Bun venit președintelui
Republicii Democratice Sudan,
Gaafar Mohammed El Wimeiry!

(Urmare din pag. I)

21 octombrie 1964, participă 
împreună cu batalionul garni
zoanei din Khartum, al cărui 
comandant era, la revolta 
populară care a răsturnat re
gimul mareșalului Abbud.

în mai 1969. Gaafar Mo
hammed El Nimeiry devine 
general-maior și ocupă funcția 
de președinte al Consiliului Re
voluției, comandant-șef al for
țelor armate sudaneze, deținînd, 
totodată, și portofoliul apărării, 
iar de la 28 octombrie 1969 a 
devenit și prim-ministru, În 
urma unei hotărîri a Consiliu
lui Revoluției.

Consiliul Revoluției îl nu
mește, în 1971, pe Gaafar Mo
hammed El Nimeiry șef al 
statului. La 12 octombrie 1971, 
este instalat oficial în înalta 
funcție de președinte al Repu
blicii Democratice Sudan, în 
urma unui referendum național. 
De asemenea, în calitatea sa de 
șef al statului. Gaafar Mo
hammed El Nimeiry este și 
președinte al Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste Suda
neze.

Președintele Nimeiry a făcut 
cunoscută hotărîrea guvernu
lui său de a depune eforturi 
susținute pentru dezvoltarea 
economică a țării, de a înfăptui 
Un vast program de transfor
mări economice și sociale pro
gresiste.

După, cum sublinia președin
tele Nimeiry, poporul sudanez, 
hotărît să lupte împotriva im
perialismului, să înfăptuiască 
progresul social, să lupte pen
tru întărirea păcii, ca obiectiv 
al năzuințelor sale, nu precu
pețește nici un efort în ve
derea atingerii înaltelor sale 
țeluri.

Animat de sentimente de 
prietenie și solidaritate față de 
tinerele state independente, față 
de mișcările de eliberare na
țională, poporul român a urmă
rit cu caldă simpatie lupta 
poporului sudanez pentru cuce
rirea și consolidarea indepen
denței patriei sale. între Re-

Tovarfeul NICOLAE CEALȘESCC, secreUr general al rarii- 
dului Comunist Român, a trimis tovarășului GERHARD Dl- 
NELIUS, președintele Partidului Socialist Unit din Berlinul 
occidental, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Danelius,
Mă alătur cu plăcere celor care vâ adresează, cu prilejul 

împlinirii vîrstei de 60 de ani, cele mai calde felicitări si urări 
de sănătate, de noi succese în activitatea ce o desfășurâți pen
tru interesele fundamentale ale clasei muncitoare si ale popu
lației din Berlinul occidental, pentru triumful idealurilor pă
cii, democrației și socialismului.

CRONICA U.T.C.
Delegația Tinerilor De

mocrat din R.F. Germania, 
formată din I. Schimkowsky, 
O. Desch, membri ai Prezi
diului Federal și W. Kulds- 
chun, membru al Comisiei 
internaționale, a părăsit ieri

televiziune rămîne o simplă a- 
lăturare de informații în absen
ța considerării publicului ca 
parte implicată cu toate drep
turile și îndatoririle. Destul de 
complicat, fără îndoială, să se 
găsească totdeauna modalitățile 
cele mai eficiente, economicoa
se și plăcute de realizare a u- 
nui dialog fructuos cu publicul 
dornic și obligat din multe și 
știute motive să fie la curent 
cu ceea ce se petrece la 
sau aiurea ; implicarea 
înainte de orice, morală, 
pot să-mi dau seama dacă 
televiziunea noastră există 
semenea preocupări, de ani_
zile, cu rare excepții (în situa
ții impuse de evenimente ma
jore) lucrurile fiind cam sea
ră de seară, din acest punct de 
vedere, asemănătoare.

Săptămîna trecută a fost o 
săptămînă în care actualitatea 

de

CRONICA

imediată a dominat prima par
te a programelor zilnice. Dez
baterile din Marea Adunare Na
țională, reorganizarea între
prinderilor și instituțiilor con
form recentelor hotărîri ale 
conducerii de partid și de stat, 
măsurile și eforturile de a pre
întâmpina sau îndepărta urmă
rile inundațiilor din unele regi
uni ale țării, succesele în în
deplinirea sarcinilor și angaja
mentelor de a realiza cincina
lul înainte de termen — iată 
numai cîteva din evenimentele 
actualității la care televiziunea 
a fost martoră de-a lungul u- 
nei săptămîni : după cum se 
bagă de seamă chiar și din 
succinta enumerare, o actualita
te în care publicul este părtaș 
deplin...

Dar ce se întâmplă cu pro
gramul pentru tineret? Struc
tura sa, la care s-a ajuns de 
mai multă vreme și nu sînt 
semne că s-ar căuta altceva — 
„Seară pentru tineret" și „Ti
nerii despre ei înșiși", emisiuni 
structurate fiecare în parte și 
la rîndu] lor tot atît de infle
xibil și fără perspectivă ca în- 

publica Socialistă România și 
Republica Democratică Sudan 
s-au stabilit și se dezvoltă rela
ții de colaborare pe multiple 
planuri, concretizate printr-o 
serie de acorduri și înțelegeri.

Un. moment de o deosebită 
însemnătate în evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-suda- 
neze l-au constituit vizita în 
Sudan, în primăvara anului 
1972, a președintelui Consiliului 
de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. convorbirile 
avute cu președintele Gaafar 
Mohammed El Nimeiry. Decla
rația comună româno-sudaneză 
subliniază că vizita oficială a 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
în Republica Democratică Su
dan și convorbirile purtate cu 
acest prilej reprezintă o con
tribuție importantă la dezvol
tarea relațiilor de prietenie 
româno-sudaneze. la înfăptuirea 
unei atmosfere de pace și co
operare internațională. Cele 
două părți au convenit să diver
sifice pe mai departe formele 
de cooperare dintre ele, pe 
baze reciproc avantajoase .

Dialogul româno-sudanez a 
continuat prir.tr-o multiplicare 
a contactelor — între care se 
înscriu vizita unei delegații a 
Marii Adunări Naționale la 
Khartum, a unei delegații eco
nomice sudaneze la București, 
precum și recenta vizită în 
țara noastră a unei delagații a 
Uniunii Socialiste Sudaneze.

Vizita președintelui Gaafar 
Mohammed El Nimeiry îH 
România va oferi inalților oas
peți posibilitatea unei mai bune 
cunoașteri a eforturilor și re
zultatelor poporului român în 
dezvoltarea economiei, științei 
șî culturii, va deschide noi per
spective colaborării reciproce, 
in interesul ambelor țări și al 
cauzei cooperării internaționale.

Intîmpinîndu-1 cu cordiali
tate pe înaltul oaspete, opinia 
publică din țara noastră îi 
adresează tradiționala urare 
„Bun venit pe pămîntul Re
publicii Socialiste România"!

Capitala îndreptîndu-se spre 
patrie.

La plecare, pe aeroportul 
international București-Oto- 
peni, delegația a fost salu
tată de Ion Popescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

ei 
tinere, 

de a- 
loc cea 
Uniunii 
Comu-

tregul program — permite doar 
accidental consemnarea actuali
tății din viața si munca tineri
lor ; și atunci, inevitabil, cu 
rezerva comentariilor în inten
ție menite unor generalizări 
care, se bănuiește, pare-se, vor 
duce în cele din urmă Ia o ima
gine gingașă a părții bune 
la locul ei a generației 
Astfel, nu mai departe 
cum cîteva zile a avut 
de a IX-a Conferință a 
Asociațiilor Studenților... .....
niști din România. Programul 
pentru tineret a rezervat aces
tui eveniment politic definito
riu pentru viața tineretului u- 
niversitar o emisiune nu mai 
mult decît agreabilă, și, evi
dent, conform uzanțelor, cu cî
teva considerații și schimburi 
de cuvinte despre calitățile 
studenților noștri în general 
(„Seară pentru tineret* comen
tată și în trecuta cronică), iar 
după sfîrșitul Conferinței. încă 
două emisiuni repartizate pen
tru cele două seri ale săptămî
nii trecute i marți — „Tn actu
alitate : Conferința a IX-a a 
U.A.S.C.R." §i joi reportajul-an- 
chetă „A fi student comunist’". 
Mari diferențe între cele două 
emisiuni nu s-au arătat a fi. Ba, 
dimpotrivă, ceea ce le așează 
sub aceeași falsă actualitate 
este din nou păcatul mai vechi 
al culegerii de simple adeziuni 
la idei și exigențe care au de
venit de suficient timp ideile și 
exigențele generației tinere, 
ideile și_ exigențele studenților 
noștri. Nu spun că adeziunile 
ca formă a democrației vieții 
de asociație n-ar fi trebuit în
registrate. spun însă că a punp 
cele trei emisiuni sub semnul 
actualității, cum cu evidență s-a 
dat de înțeles. înseamnă a co
cheta stângaci într-un dialog ne 
care tinerii spectatori ai pro
gramului oferit lor îl gîndesc 
ca pornind de la viața si mun
ca lor și întoreîndu-se la viața 
și la munca lor. Este momentul 
ca și programul pentru tineret 
să capete deprinderea proble
matizării actualității asupra că
reia din cînd în cînd se o- 
prește.

CONSTANTIN STOICIU
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Mii de tineri pe traseele sportului de masă

XVIII etapa echipelor in deplasare
in Campionatul mondial

de hochei pe gheață

CLASAMENT(grupa B)
Comportare

FOTBALCrosul primăverii
Sportul Studențesc și C.S.M. Reșița 

acumulează puncte prețioase

Prima zi de aprilie a debutat 
cu o suită de acțiuni și compe
tiții de amploare ale tineretului, 
prilejuind dispute atractive, în
cheiate, în cele mai dese cazuri, 
cu rezultate bune. Așadar, noul 
sezon al întrecerilor de masă în 
aer liber a început sub auspi
cii promițătoare, bucurîndu-se 
de o splendidă zi de primăvară.

Din bogatul program sportiv 
de ieri dimineața, pe prim plan 
s-au situat tradiționalele con
cursuri de alergări pe teren va
riat, crosurile de masă, reunind 
la start mii de tineri din între
prinderi, elevi și studenți. O a- 
nimație deosebită a cunoscut, 
ieri dimineața, Stadionul „Tine
retului" din Capitală, unde și-au 
dat întllnire sute de tineri at
leți, aparținînd asociațiilor spor
tive din sectorul I. Ei aveau să 
se întreacă în cadrul unor pa
sionante curse de fond dotate 
cu trofeul „Crosul Primăverii". 
Pe foile de concurs s-au înscris 
peste 700 de alergători, dintre 
care mare parte se aflau la pri
mele întreceri pe distante mal 
lungi. Am notat numele tineri
lor Gabriel Nicolae (Tehnome- 
tal), Ion Constantin (F.C.T.B.), 
Constantin Bașa (C.P.B.), Gh. 
Bobin (Telefoane), al tinerelor 
Elena Alexia (C.P.B.), Juliana 
Radu și Ileana Răcescu (Tele
foane). care și-au disputat șan
sele cu ardoare, iar în final au 
urcat pe podiumul învingători
lor.

întrecerile au început cu pro
ba de junioare II (14—16 ani), 
desfășurată pe distanța de 600 
m. și în care victoria a revenit 
tinerei Elena Alexia. La băieți, 
pe primele trei locuri t>-au cla
sat : Francisc Albosî, Ion Con- 
stamiin și Gabriel Nicolae. Au 
urmat cursele de fond rezervate 
juniorilor mari (17—19 ani) și 
seniorilor, cîștigate de G. Năs- 
tase și, respectiv, Zoltan Filip. 
La fete, pe primele locuri s-au 

Gonczi Borboc și Ileana 
Răcescu.

Un frumos succeg a cunoscut 
ț și concursul de cros desfășurat 

Zeri dimineața în parcul sportiv 
Ao-inamo, unde au evoluat ntime- 
Toșî tineri de la cluburile și a-

sociațiile sportive Progresul, Vi
itorul, Olimpia, Dinamo, C.S.O. 
Pitești, precum și de la Liceul 
nr. 35. In mod deosebit au re
ținut atenția probele de juniori 
I și II, desfășurate pe distanțele 
de 2 000 m. și, respectiv. 3 000 m. 
Prima cursă a fost dominată de 
tinerii atleți piteșteni Nicolae 
Stan si Mircea Marin, care au 
ocupat primele două locuri. 
Proba de junioare I a fost câști
gate de Doina Pricop (Dinamo).

• Peste 1 000 de tineri și ti
nere din sectorul 7 au participat 
pe stadionul Electra din Capi
tală, la întrecerile „Crosului 
primăverii". La categoria 17— 
18 ani (băieți), pe primul loc s-a 
clasat Nicolae Voicu (Școala 
profesională a Uzinei de mașini 
electrice București). întrecerea 
rezervată fetelor între 14 și 15 
ani a fost câștigată de lulia Gher- 
ga (Școala profesională Semănă
toarea). Cursa masculină (peste 19 
ani) s-a încheiat cu victoria luî 
Vasile Nicolae (I.P.R.O.M.E.T.)

• CLUJ, — 4 000 de tineri 
muncitori și funcționari, stu- 
denți și elevi din Cluj au par
ticipat sâmbătă la „Crosul pri
măverii". Programul competiției 
a cuprins probe de alergări va
riind între 500 și 2 000 m, după 
grupe de vîrstă. Primii 50 sosiți 
au primit cupe, diplome și dife
rite materiale sportive.

• LA TIMIȘOARA, s-a des
fășurat „Crasul de primăvară** 
al studenților, manifestare ti
nerească a sportului de masă, 
care a reunit la startul întrece
rii peste 3 000 de concurehți din 
toate institutele de învățămînt 
superior din. această parte a 
țării.

După disputarea probelor de 
800 m, rezervată fetelor, și de 
1200 m, pentru băieți, primele 
locuri în clasamentul general 
au revenit reprezentativelor stu
dentelor și studenților de la Fa
cultățile de Educație Fizică, de 
Studii Economice și de Con
strucții.

Câștigătorii crosului au fost 
premiați cu frumoase diplome, 
cupe și obiecte sportive și de 
turism.

meritorie
Sîmbătă, în ultima zi a 

C.M. de hochei pe gheață 
(Grupa B) de la Graz, se
lecționata României a întfl- 
nit, într-un joc decisiv, pen
tru ocuparea locului trei, 
reprezentativa Iugoslaviei. 
Jocul s-a încheiat, cum se 
știe, cu un just rezultat de 
egalitate 2—2 (1—0 ; 0—2 ;
1—0). Obținînd un punct da
torită acestui meci egal e- 
chipa Iugoslaviei a ocupat 
locul trei. Echipa României 
s-a clasat pe locul 4. în pri
ma grupă a C.M. a promo
vat selecționata R.D. Ger
mane, cîștigătoarea competi
ției de la Graz. în alt joc 
selecționata Japoniei a în
vins cu scorul de 5—3 echi
pa Italiei care a retrogra
dat în grupa C. Meciul 
Austria — Elveția, s-a în
cheiat cu scorul de 8—4 în

HOCHEI

• Finala probei de simplu din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Valencia se va disputa între jucătorul spaniol 
Manuel Orantes si italianul Adriano Panatta. în semifinale. 
Orantes l-a întredfft cu 6—2, 6—3, 6—0 pe compatriotul său An
tonio Munbz, iar. Panatta a dispus cu 6—1, 1—6. 6—3. 6—1 ne 
francezul Patrick Proisy.

• Turneul internațional feminin de baschet de la Sao Paulo 
s-a încheiat cu victoria selecționatei secunde a Cehoslovaciei, 
care a terminat neînvinsă competiția, totalizî.nd 6 puncte.

• în cadrul concursului internațional atletic, desfășurat la 
Portland (Oregon), în prezența a peste 8 000 de spectatori, spor
tivul american Henry Hines a cîștigat proba de săritură in lun
gime cu performanța de 8,09 m.

favoarea sportivilor aus
trieci.

în ultimul meci echipa 
R.D. Germane, care a ter
minat neînvinsă competi
ția, a dispus cu scorul de 
12—2 de selecționata Aus
triei.

Deși locul patru nu spune 
prea mult, nu ne încadrează 
pe o treaptă valorică supe
rioară în ierarhia hocheiu
lui internațional, este de 
menționat faptul că Ia Graz 
echipa română a evoluat la 
un nivel superior în compa
rație cu precedentele ediții 
alo „mondialelor**.

Apreciem că ea a avut o 
comportare mai mult decît 
meritorie. Chiar dacă re
gretăm că nu a dobîndit me
dalia de bronz, că n-a putut 
trece de adversarii cei* mai 
puternici — echipele R. D. 
Germane și S.U.A. —, men
ționăm progresul făcut în 
ce privește creșterea vite
zei de joc, capacitatea teh- 
niCO-tactică și, de aici. a 
nivelului spectacular. Să lă
udăm eforturile tuturor, ju
cători și antrenori, pentru 
această comportare bună.

HANDBAL STEAUA RUGBI

După o comportare
slabă a echipei noastre

Univ. Timișoara- 
Spartak Kiev: 8-17

Cea de-a 12-a ediție a 
„Cupei campionilor euro
peni" Ia handbal feminin 
s-a încheiat cu victoria e- 
chipei Spartak Kiev, care 
cucerește pentru a patra oa- 
'A consecutiv trofeul.

în partida finală, Z__L. 
șurată la Bratislava, hand
balistele sovietice au învins

, CU scorul de 17—8 (8—3) for
mația Universitatea Timi- 

; șoara. Golurile echipei ro- 
j mâne au fost marcate de 

Rigo (4), Ibadula (3 — toate 
din Invi+nri la 7 mV ci

desfă-

din lovituri de la 7 m) și 
Damian. Din formația în
vingătoare s-au evidențiat 
cunoscutele internaționale 
Turcina, Litoșenko și Bo
brus.

lider autoritar
Am optat per.tru vizionarea 

meciului GRIVIȚA ROȘIE— 
SPORTUL STUDENȚESC des
fășurat pe terenul din Parcul 
Copilului, pe considerentul că, 
adevăratul derby al etapei 
dintre STEAUA și DINAMO, 
indiferent de. rezultat, va 
menține în continuare pe mili
tari în fruntea clasamentului.

Mizînd pe greșelile adversaru
lui, încă din primele minute, 
Grivița roșie beneficiază de o 
lovitură de pedeapsă, transfor
mată excelent de Simion. Va fi 
apoi rîndul lui Cîrciumărescu 
să aducă egalarea celor de la 
Sportul. Partida șe echilibrea
ză, studenții reușind să scoată 
baloanele din grămezile ordo
nate, dar nu sînt atenți atunci 
cind încearcă să joace la mîr*ă. 
Țibuleac, reușește în minutul 
14 să transforme o nouă lovi
tură de pedeapsă (6—3 pentru, 
Grivița). Din acest minut, 
iureșul studențesc pune la grea, 
încercare. pe grivițeni care se 
apără însă atent. Cu un minut 
înainte de sfîrșitul 
prize, „bătrînuj" 
fructifică o mingie 
mirabil de toata

primei re- 
libuleac, 

lucrată ad- 
înaintarea

Griviței, înscriind lîngă fanion, 
una din cele mai frumoase în
cercări ale sezonului. Repriza 
a doua, a fost de fapt o cursă 
de urmărire a studenților, fără 
rezultat, în timp ce Grivița 
roșie ' s-a apărat exact și efi
cace...

Este a treia victorie conse
cutivă a elevilor antrenorilor 
Moraru și Demian în acest se
zon, astfel că se întrezărește o 
revenire și o situare mai bună 
a grivițenilor în primul eșalon 
al diviziei A. De la studenți 
ne-a plăcut activitatea laborioa
să a lui Fugigi și jocul bun a 
lui Atanasiu. Păcat că nu toți 
jucătorii au respectat indicațiile 
tactice ale antrenorului Radu
lescu, echipa acționînd cam 
haotic. A arbitrat foarte bine 
Al. Lcmneanu.

Alte rezultate : Vulcan—
Gloria 17—16 ; Steaua—Dina
mo 20—3 ; C.S.M. Suceava— 
Știința Petroșeni 0—0 ; Politeh
nica Iași—C.S.M. Sibiu 4—4 ; 
Precizia Săcele—Universitatea 
Timișoara 0—4. Partida Rul
mentul Bîrlad—Farul a fost 
amînatâ.

GABRIEL FLOREA

Organizației U.T.C
sarcini sporite

(Urmare din pa& I) 
lea rînd să asigure un carac
ter permanent, sistematic ace
stor activități. înfăptuirea a- 
cestor obiective se va realiza 
prin adoptarea unor forme și 
modalități simple, “larg accesi
bile masei tineretului.

In școală, organele și orga
nizațiile U.T.C. vor orienta, în 
viitor, activitatea spre organi
zarea cu regularitate, în afara 
orelor de învățămînt, la sfîrșit 
de săptămînă. a unor activități 
sportive simple, variate și a- 
tractive, desfășurate în aer li
ber, potrivit vîrstei, sexului, 
aptitudinilor și dorințelor ele
vilor. Este vorba de concursuri 
la diferite ramuri de sport, în
treceri interclase, crosuri de 
masă, drumeții și excursii, ser
bări și demonstrații sportive. 
La nivelul șcdlilor preconizăm 
să instituim „Ziua sportului" 
care urmează să se desfășoare 
săptămînal, de regulă dumini
ca, pe toate bazele sportive 
școlare, ale internatelor, cămi
nelor și pe terenurile de sport, 
aparținînd cluburilor și asocia
țiilor sportive. în vederea dez
voltării prioritare a unor ra
muri de sport, precum și pen-

tru depistarea elevilor cu apti
tudini pentru sportul de perfor
manță, în toate școlile se vor 
organiza, permanent începînd 
cu etapa pe clasă, „campionatul 
școlii" la atletism, gimnastică, 
tir, handbal, volei, baschet, fot
bal, tenis de cîmp, șah, tenis 
de masă, sanie, patinaj etc. In 
scopul dezvoltării atletismului 
școlar, se va urmări ca absolut 
fiecare elev să participe la în
trecerile din cadrul „Pentatlo
nului atletic școlar", la „Crosul 
tineretului" și „Crosul de toam
nă al elevilor" ; la nivelul șco
lii se vor organiza „Concursul 
de ștafete al elevilor" și între
ceri pentru stabilirea și corec
tarea recordurilor atletice, pen
tru desemnarea campionilor pe 
clase, școală etc. : la nivelul lo
calităților vor fi extinse con
cursurile atletice pentru obți
nerea „Cercurilor olimpice". De 
asemenea, în vederea dezvoltă
rii gimnasticii, cu sprijinul ca
drelor didactice de specialitate,, 
în fiecare școală se vor consti
tui ansambluri de gimnastică. 
pentru elevi și de gimnastică 
artistică pentru eleve, care vor 
evolua în cadrul serbărilor șco
lare, al unor întreceri între

școli sau la nivelul localități
lor. Organizațiile U.T.C., aso
ciațiile sportive ale elevilor, eu 
concursul profesorilor de edu
cație fizică, vor organiza și răs
punde de întreaga activitate 
sportivă din internatele și că
minele școlare, care, cu spriji
nul conducerilor școlilor, vor fi 
dotate cu materiale sportive. 
Cu ocazia serbărilor tradițio
nale, a zilelor festive, a des
chiderii și încheierii anului șco
lar. în școli și la nivel de ‘lo
calități se vor organiza demon
strații și parăzi sportive, cro
suri de masă, întreceri și com
petiții sportive. In toate tabe
rele școlare activitățile de că- 

,.lire fizică, sportive și turistice, 
vor ,fi predominante ; totodată, 
se vor asigura condiții ca în 
fiecare tabără școlară, indife
rent de profil, toți participanții 
să se inițieze într-un sport a- 
plicativ : înot, schi, orientare 
turistică, ciclism, etc.

U.T.C. are răspunderi mari în 
ceea ce privește organizarea ac
tivității sportive de masă în 
mediul rural. Aici, un accent 
deosebit se va pune pe culti
varea la toți tinerii săteni a in
teresului și pasiunii pentru

REZULTATE CU PLUS ■ CU MINUS âg

• RAPID — „U"- 
CLUJ 0—1 (0—0)

A marcat Mureșan din- 
tr-o excelentă pasă a iui 
Lică.

Evoluția mai lucidă a echipei studenților clu
jeni în repriza secundă. Cele 2 puncte pe care 
le-au cucerit pot să însemne, pentru ei, salva
rea sigură. într-un meci slab, anost putem să 
evidențiem, totuși, pe Lică, Mureșan, Anca, Mi- 
hăilă, Solomon.

Rar am vizionat o partidă în care ambele 
echipe să le vezi cum se ehinuie să treacă 
timpul fără fapte demne de consemnat. Rapid 
ne-a arătat că nu poate traversa o perioadă atît 
de „bogată" în accidentări. Echipa din Giulești 
pare suferindă și prea... vîrstnică. De ce stau 
rezervele tinere pe tușă ?

• S.C. BACĂU — PE
TROLUL 2—0 (1—0)

Au marcat : Dembrovski, 
din penalty (min. 7) și Mioc.

Meciul, așa cum s-a văzut pe micul ecran, nu 
ne-a oferit motive de satisfacție. Prin urmare, 
nu notăm, la pozitiv, decît victoria în sine a 
gazdelor. Și fiind vorba de victorie, menționăm 
aportul în atac al fundașului Mioc care a adus 
ofensivei băcăoane un plus de angajare și de
cizie, și de aici, și de eficacitate.

Partida nu și-a justificat, prin calitatea ei, ale
gerea pentru a fi televizată. Dembrovschi, pe 
care-I urmărim pentru a vedea dacă mai poate 
da „o mină de ajutor" naționalei, a dezamăgit. 
Gândurile de remiză ale lui Ilie Oană s-au nă
ruit mult prea ușor.

• A.S.A. TG. MU
REȘ — F. C. CONS
TANȚA 4—3 (2—2)

Au marcat î Antonescu 
(min. 15. autogol) Fazekaș 
(min. 19) Szollosy (min. 56, 
din 11 metri), Hajnal (min. 
54) pentru gazde ; Tufan (min.. 
36), Mihu (min, 40) Radules
cu (min. 75) pentru oaspeți.

F.C. Constanța are meritul de a fi remontat 
un handicap de două goluri, egalînd la 2-2, după 
un start nefavorabil, în care Antonescu a în
scris în propria poarta ! Destinația celor două 
puncte puse în joc a stat sub semnul incerti
tudinii pînă la fluierul final al arbitrului Ni
colae Petriceanu, care a condus partida foarte 
bine.

Neplăcute protestele și vociferările constăn- 
țenilor la lovitura de la 11 metri, acordată în 
mod just de arbitru. Deși a marcat trei goluri 
în deplasare, F.C. Constanța a manifestat și la 
Tg. Mureș o formă slabă. Antrenorul Bone con
tinuă să nu fie receptiv la solicitarea antreno
rului naționalei, Valentin Stănescu de a-1 folosi 
pe Hajnal pe postul de fundaș lateral stingă.

• JIUL — STEAUA 
0—1 (0—1)

A marcat: Pantea (min. 
41) dintr-o pasă a Iui Ștefă- 
nescu.

Echipa militară anunță un reviriment de for
mă. Ambiționată de atîtea critici venite din toa
te direcțiile, iată că încearcă să ne convingă 
că își pune candidatura la titlu pe baze reale. 
Atît apărarea, care n-a lăsat nici o speranță 
zburdalnicei ofensive locale, cît și înaintarea, 
cu contraatacuri periculoase, cu acțiuni clare, 
decise — și notați bine, fără Iordănescu, acci
dentat — au fost la înălțime. Două puncte în 
deplasare uneori pot cîntări cît un titlu.

Cu atacuri haotice, fără clarviziune» și tena
citatea cu care ne obișnuise, Jiul, echipă cu o 
constanță de metronom, a suferit o înfrângere, 
într-un derbi (locul cinci, cu liderul) care nu
mai prin jocul oaspeților și-a mai onorat, în
trucâtva, firma. Chiar cu unele indisponibilități, 
Jiul nu prea are explicații pentru acest eșec pe 
care cred că nici suporterii steliști nu-1 înire- 
vedeau.

• DINAMO — U.T.A. 
2-1 (1-1)

Au marcat: Florian Dumi; 
trescu (min. 17), Broșovschi 
(min. 23) și Radu Nunweiller.

Un meci în nota obișnuită a acestui început 
de campionat, cu un fotbal care-și caută încă 
modalitățile de exprimare. Cu această victorie 
dir.amoviștii rămân «pe poziția a doua, La egali
tate de puncte cu liderul — Steaua. Remarcăm 
reintrarea promițătoare a lui Lucescu și evo
luția mai convingătoare a Iui Dumitrache. 
Probabil că de la acest meci Valentin Stănescu 
a plecat ceva mai vesel de cît de la cel de 
pe Republicii.

Arădenii n-au venit, în mod sigur, ca să 
obțină victoria sau să realizeze un rezultat 
egal, cum o făceau altădată, cu ușurință. în
frângerea chiar și la limită, este înfrângere. 
U.T.A. a mai coborât două trepte spre subsolul 
clasamentului. Ea se află pe locul 13, un loc 
prevestitor de zile grele. In jocul echipei din 
Arad nu mai strălucesc nici măcar stelete 
„vechi", necum altele noi...

• C.F.R. CLUJ — 
C.S.M. REȘIȚA 1—1 
(1-0)

Au Înscris: Tegean (min.
19) respectiv Roșea (min. 63)

1. Excelenta dispoziție de joc a lui Beldeanu, 
care a acoperit o mare zonă din teren și care 
i-a dat o pasă ideală debutantului Roșea, din 
care acesta a înscris golul egalizator. 2. Curajul 
și inspirația antrenorului Ion Reinhardt care 
l-a titularizat pe juniorul Roșea într-un meci 
ce se anunța foarte dificil. 3. Jocul simplu, o- 
rientat spre poartă al echipei reșițene. 4. Ini
țiativa organizatorilor de a oferi înaintea și în 
pauza meciului un program muzical.

Apatia și indiferența manifestate in joc de 
localnici. Petrescu, nesprijinit de coechipieri, 
nu a reușit singur să destrame defenniva din 
fața porții apărată de Ilieș.

• STEAGUL ROȘU 
— SPORTUL STU
DENȚESC 1—1 (0—1)

Au marcat: Moldoveanu 
(min. 2.) și Pescaru (min. 52)

Studenții bucureșten.i au confirmat, plusul 
de forță și ambiție, cu care au intrat in retur. 
Moldoveanu a demonstrat o vervă deosebită de 
joc. înscriind un gol frumos și adueîndu-și 
echipa în avantaj chiar la începutul partidei, 
el a consolidat un moral de pe platforma căruia 
coechipierii și-au anunțat intențiile de a obține 
o remiză. Și cu aceasta și dorința de a ramîne 
în prima divizie.

Cuperman a ratat, în min. 47 un penalty, 
care ar fi putut rotunji scorul la 2—0. 
Gazdele au dominat și au controlat jocul mai 
mut. dar acțiunile lor ofensive, mai puțin clare 
și decise, au întâlnit o apărare elastică, îndâr
jită, pusă pe fapte mari, Suciu, a fost acciden
tat. Nu se poate să fie meci fără accidentări ?

• F. C. ARGEȘ — 
UNIV. CRAIOVA
2-0 (1—0)

Au marcat : Mustățea (min. 
31) și Marian Popescu din 
penalty (min. 78)

O evoluție neașteptat de bună a avut echipa 
gazdă, care pornise împotriva celei mai în for
mă echipe — Univ. Craiova, neînvinsă din eta
pa a 7-a — cu handicapul provocat de absența 
a doi titulari de bază : Dobrin și Olteanu. 20.000 
de spectatori au venit, parcă, să suplinească 
aceste goluri, purtîndu-și echipa favorită spre 
victorie.

Insuccesul studenților craiovenî se datorează, 
în principal, bâlbâielilor apărării și lipsei de 
orientare și forță de pătrundere a atacului. De 
condamnat gestul reprobabil al jucătorului Ni- 
culescu de la Univ. Craiova care, într-un mo
ment când meciul era întrerupt, l-a lovit pe 
piteșteanul Roșu, Arbitrul a procedat just eli- 
minîndu-1.

Steaua 18 9 5 4 29—14 23
Dinamo 18 10 3 5 28—18 23
Univ. Craiova 18 7 7 4 30—25 21
C.F.R. Cluj 18 7 7 4 21—16 21
S.C. Bacău 18 8 5 5 23—21 21
Jiul 18 8 4 6 23—21 20
F.C. Argeș 18 8 3 7 27—17 19
F.C. Petrolul 18 7 5 6 15—16 19
Steagul roșu 18 6 5 7 23—14 17
A.S.A.
Tg. Mureș 18 8 1 9 26—30 17
Rapid 18 5 6 7 20—19 16
„U*‘ Cluj 18 6 4 8 17—29 16
U.T. Arad 18 4 7 7 19—23 15
F.C. C-ța 18 5 4 9 13—24 14
C.S.M. Reșița 18 3 8 7 16—27 14
Sp. studențesc 18 3 6 9 17—33 12

ETAPA VIITOARE
Steaua—Rapid. F. C. Constan

ța—F. C. Argeș. „U" Cluj— 
A.S.A. Tg. Mureș, C.S.M. Reși
ța—Jiul, U.T.A.—Steagul roșu, 
Dinamo—Sportul studențesc, U- 
niversitatea Craiova—S. C. Ba- 

" F. C. Petrolul—C.F.R. Cluj.cău,

REZULTATELE
DIVIZIEI B

SERIA I. Delta Tuloea-Chi- 
mia Rm. Vîlcea 2—1 ; Progresul 
Bu-curești—C.S.U. Galați 1—2 ! ; 
Metalul Plopeni — Progresul 
Brăila 2—0 ; F. C. Galați — 
C.F.R. Pașcani 3—3 I ; Gloria 
Buzău — Ș. N. Oltenița 1—0 ; 
Ceahlăul Piatra Neamț — Știin
ța Bacău 0—0 : C. S. Tîrgoviș- 
te— Metalul București 1—1 ; 
Dunărea Giurgiu — Politehni
ca Iași 1—0.

în clasament, după 17 etape, 
conduce Politehnica Iași, cu 25 
de puncte, urmată de Metalul 
București (22 p).

SERIA a Ii-a. Electroputere 
Craiova — Corvinul Hunedoara 
4—0 ; Minerul Anina — Meta
lurgistul Cugi-r 1—0 ; Olimpia 
Oradea — Nitramonia Făgăraș 
4—1 ; C.F.R. Timișoara — Olim
pia Satu Mare 0—0 ; Metalul 
Drobcta Turnu Severin — Po
litehnica Timișoara 2—1 ; Me- 
trom Brașov — Minerul Baia 
Mare 1—0 ; C.F.R. Arad 
Bihor 0—0 ; Gloria 
C.S.M. Sibiu 1—0 ; 
Timișoara se află 
clasamentului, cu 23 
Pe locul II 
puncte.

— F. C.
Bistrița — 
Politehnica 
în fruntea 
de puncte.

F. C. Bihor — 21

Prezentarea etapei

VASILE CABULEA

Echipele fruntașe au partici
pat, sîmbătă și ieri dimineața, 
la penultimul act al returului 
diviziei A, care a programat o 
serie de jocuri importante pen
tru configurația clasamentelor 
(feminin și masculin). Din 
cate, însă’ acestea au dat 
ține satisfacții, fiind de un 
nivel tehnic și spectacular, 
pa a debutat cu un meci 
tradiție, Steaua — Rapid, 
fășurat în sala Floreasca. 
acest derbi a dezamăgit 
spectatori. Cu o evoluție foarte 
modestă, feroviarii au dat po
sibilitate voleibaliștilor mili
tari să cîștige mai ușor decît se 
așteptau, cu 3—1. Și partida 
Electra — C.S.U. Galați, cîști- 
gată de gălățeni cu 3—1 s-a 
situat pe aceeași linie. Mai

ÎN NOTA OBIȘNUITA

pă-

Eta- 
de 

des- 
Dar 

pe

atractivă și echilibrată a fost 
confruntarea dintre formațiile 
masculine I.E.F.S. — „U*‘ Cluj, 
încheiată cu un rezultat surpri
ză. Gazdele au cîștigat detașat 
setul I și se părea că vor ree
dita victoria la scor din toamnă

VOLEI
(3—0 la Cluj). Insă, studenții 
clujeni au avut o puternică re
venire în seturile următoare și 
au terminat învingători cu 3—i. 
în sala Dinamo, campionii au 
obținut o victorie netă în fața 
Universității Craiova ; 3—0
(15—6, 15—11, 15—9). Tot cu 3—0 
a cîștigat și Viitorul Bacău în

fața ultimei clasate, Voința 
Arad.

Voleibalistele de la Rapid, 
neînvinse în acest sezon, și-au 
continuat seria victoriilor, în- 
trecînd cu 3—1 pe l.E.F.S. Fos
ta campioană, Penicilina Iași, 
a cunoscut, ieri, un nou eșec. 
Jucînd din nou în Capitală a 
pierdut cu 1—3 în fața tinerei 
echipe Constructorul, Cu un scor 
strîns s-a încheiat întrecerea 
dintre formațiile feminine Di
namo — Medicina : 3—2. Mai 
consemnăm : C.S.M. Sibiu a 
întrecut cu 3—0 pe Univ. Bucu
rești, iar Farul Constanța și 
Univ. Timișoara au cîștigat cu 
un scor identic, 3—1, jocurile 
cu „U“ Cluj și, respectiv, Ceah
lăul Piatra Neamț.

M. LERESCU

4*

La juniori România-Grecia 2-2 (2-0)

Calificarea se va decide

La pauză, cind .tabela de mar
caj a stadionului Politehnica a- 
fișa scorul de 2—0 în favoarea 
echipei noastre toată lumea era 
convinsă, desigur, că problema 
calificării în turneul U.E.F.A. a 
fost deja tranșată. Multi spec
tatori au părăsit atunci stadio
nul, îndreptîndu-se, grăbiți, epre 
stadionul „Republicii**, pentru 
a nu pierde lovitura de începere 
a meciului Rapid-,,U“ Cluj.

practicarea exercițiilor fizice și 
a sporturilor, în special a ce
lor tradiționale. Cu sprijinul 
organelor locale U.N.C.A.P.. 
organizațiile U.T.C. șl asocia
țiile sportive vor desfășura 
acțiuni simple, organizate, de 
regulă, săptămînal și cu prile
jul zilelor festive și al 
sărbătorilor locale tradițio
nale, precum și a celor le
gate de aniversarea satului, a 
comunei, a C.A.P. .etc. Se va 
extinde organizarea duminicilor 
și festivalurilor cultural-sporti
ve în fiecare comună ; vor fi 
generalizate întrecerile pentru 
desemnarea celor mai buni 
sportivi la diferite ramuri și 
probe, organizate în cadrul 
competițiilor tradiționale : „Cu
pa tineretului de la sate", 
„Cupa recoltei", „Cupa mecani
zatorului", „Cupa zootehnistu
lui** ș.a. Competiția tradițională 
a tinerilor din mediul rural 
„Cupa tineretului de la sate" 
se va organiza cu ediții de vară 
și iarnă, la atletism, trîntă, ci
clism, oină, volei, handbal, fot
bal, schi, sanie, tenis de masă, 
popice și șah, cu etape anuale 
la nivelul . satului, comunei, 
centrelor de comune și județe
lor, iar din doi în doi ani, cu 
etape finale pe țară. Etapa pe 
sat și comună a „Cupei tine
retului de la sate" se va desfă
șură sub forma „Campionatului 
comunal" competiția sportivă 
de bază în mediul rural : la ni
velul centrelor de comune în
trecerile vor continua în cadrul 
„Campionatului inter-comunal". 
Pentru a veni în sprijinul spor
tului de performanță comitetele 
județene ale U.T.C. și C.J.E.F.S., 
cu sprijinul inspectoratelor

școlare, vor organiza, anual, ac
țiuni speciale pentru depistarea 
de elemente cu calități fizice 
deosebite pentru lupte și anu
mite probe atletice, precum și 
pentru alte sporturi.

Obiective și sarcini precise 
s-au stabilit și în ceea ce pri
vește activitatea sportivă de ma
să în rindui studenților, unde la 
nivelul anilor de studiu și al 
facultăților e prevăzut, printre 
altele, ca săptămînal, în după 
amiaza liberă, rezervată activi
tății sportive, să fie organizate 
acțiuni simple, accesibile, de 
regulă în aer liber, întreceri în-, 
tre grupe și ani de studiu, între 
facultăți, iar la sfîrșitul săptă- 
mînii, drumeții, excursii, ser
bări cîmpenești, concursuri de 
orientare turistică, crosuri, în
treceri sportive la diferite dis
cipline etc. Vor fi, totodată, ex
tinse și diversificate, la nivelul 
facultăților și institutelor cercu
rile de inițiere și practicarea 
sporturilor preferate, după cum 
în fiecare complex studențesc 
se vor înființa puncte sporti
ve amenajate într-o cameră sau 
alt spațiu și înzestrate cu ma
teriale sportive de folosință ge
nerală.

Nu scăpăm, apoi din vedere 
nici activitatea sportivă de 
masă în rîndul tinerilor din în
treprinderi și instituții unde or
ganele și organizațiile U.T.C., 
în strînsă conlucrare cu sindica
tele, vor pune accent deosebit pe 
extinderea practicării exerci- 
țiilor fizice în forme colective 
și individuale, a unor ramuri 
de sport ca: înot, schi, pati
naj, tenis de masă și de cîmp, 
popice, tir, fotbal, volei,, a tu
rismului sub forma drumețiilor,

excursiilor, cicloturismului, baza 
activităților constituind-o ate
lierul, secția, sectorul.

Pe baza hotărîrii conducerii 
partidului, C.N.E.F.S., împreună 
cu C.C. al U.T.C. și celelalte 
organizații de stat și obștești cu 
atribuții în. domeniul sportului, 
vor organiza complexul sportiv 
„Sport și sănătate", în cadrul 
căruia la trecerea normelor va 
fi cuprins, anual, întregul tine
ret al țării. In acest scop se 
vor organiza acțiuni speciale 
la nivelul claselor, școlilor, ani
lor de studiu și facultăților, a- 
telierelor, secțiilor, satelor, co
munelor și localităților.

Avem, apoi, la dispoziție po
sibilități și mijloace importante 
ca în cadrul programului de 
pregătire pentru apărarea pa
triei să asigurăm călirea și o 
bună pregătire fizică generală a 
tinerilor, însușirea unor deprin
deri practice, aplicative. în a- 
cest scop vom acorda o atenție 
mai mare creșterii ponderii 
unor astfel de activități cum 
sînt, concursurile „Ținta? de 
elită" și „Pentru patrie" și pe 
care le vom reuni într-un com
plex aplicativ „Pentru apărarea 
patriei" care să adauge noi 
forme și activități cu caracter 
aplicativ, prevăzîndu-se norme 
obligatorii de îndeplinit pentru 
toate categoriile de tineri cu
prinse în activitatea de pregă
tire pentru apărarea patriei.

In spiritul Hotărîrii vom pro
ceda la o reconsiderare a pro
gramelor pentru vacanțe și con
cedii în sensul că U.T.C. va or
ganiza activități sportive, turis
tice, recreative din cele mai di
verse și cu caracter permanent, 
aoordîndu-se prioritate sportu

rilor de sezon, astfel Incit, în 
perspectivă, să nu existe țînăr 
care să nu știe să înoate și să 
schieze.

Un loc central în preocupări
le și activitatea organelor și 
organizațiilor U.T.C. îl va de
ține dezvoltarea bazei materia
le a sportului de masă. Alături 
de folosirea intensivă a tuturor 
bazelor sportive existente, co
mitetele județene, municipale și 
orășenești ale U.T.C. vor acțio
na în vederea amenajării, prin 
muncă patriotică, în fiecare lo
calitate, a unor baze simple sau 
complexe sportive și de agre
ment pentru tineret.

Un obiectiv de prim ordin al 
muncii organelor și organizații
lor U.T.C. în domeniul sportu
lui îl reprezintă educarea tutu
ror sportivilor în spiritul înal
telor principii ale moralei co
muniste. ale normelor cetățe
nești și eticii sportive, a răspun
derii pentru reprezentarea cu 
cinste a colectivului și organi
zației din care fac parte, a cu
lorilor țării, educarea patrioti
că și internationalists a sporti
vilor de performanță. Organele 
și organizațiile U.T.C. vor ur
mări, în permanență, activita
tea de pregătire și competițio- 
nalâ a sportivilor, participarea 
cu regularitate a acestora la 
toate activitățile specifice ale 
U.T.C., la învățămîntul politico- 
ideologic, la întreaga viață de 
organizație, vor lua atitudine 
fermă^ împotriva oricăror ma
nifestări care contravin eticii 
socialiste și normelor de con
duită cetățenească, vieții spor
tive. stabilind măsuri de îm
bunătățire a muncii educative 
în rîndul tinerilor sportivi.

Printre acești neinspirați spec
tatori numărîndu-se actori-.Co
lea Răutu și Horia Căciwpscu 
care erau de părere că : „soarta 
partidei este pecetluită, grecii 
nu joacă slab, au chiar un cuplu 
de atacanți centrali de clasă, 
dar România — cu excelentul 
dribleur Răducanu — este azi 
irezistibilă". Și a început repri
za a doua. Cu acțiuni viguroa
se, bine articulate, ale oaspeți
lor, care și-au impus o superio
ritate netă toate planurile : 
tehnic, tactic, forță, viteză, am
biție. Jucătorii noștri acționau 
de parcă erau legați la ochi : 
confuz, fără vlagă. Avantajul 
acumulat de ei — cu trudă și... 
șansă •— în prima repriză a fost 
anulat de golurile juniorilor 
greci, goluri care puteau fi e- 
vitate dacă apărătorii noștri ar 
fi fost mai atenți și mai ’calmi. 
La primul gol, Hurloi, s-a pri
pit, a șutat mingea in Arditzog- 
1OU și de aici... in plasă ; al doi
lea goi al oaspeților a fost în- 
schs de fundașul nostru Lucuță 
(I), care a prelungit, cu capul, 
în poarta lui Ciurea un balon 
șutat de Kandoulis. La 2—2, gre
cii au avut o ocazie uriașă de 
a marca dar portarul Ciurea. 
cel mai bun jucător român, a 
sesizat traiectoria balonului ex
pediat de Mavrog, scăpat singur 
în careu, și a respins, salvîndu- 
și formația de la un gol ce pă
rea iminent. Am afirmat că 
„ll“-le României și-a înscris în 
prima repriză un avans de două 
goluri — rod al trudei și ai șan
sei. De ce șansă ? Pentru că 
scorul a fost deschis împotriva 
cursului jocului la o gafă a apă
rării elene (a fructificat Stoica). 
La 0—1, grecii și-au ieșit din 
ritm, s-au demobilizat, au avut 
un moment de cădere speculat 
prompt de noi, prin. înscrierea 
unui nou gol, la o acțiune con
cepută de Răducanu și finali
zată de Negruțiu. De-abia la 
pauză grecii și-au revenit din 
uluiala care-i stăpînise și au 
jucat, în următoarele 40 de mi
nute, la adevărata lor valoare. 
Verdictul în grupă va fi dat la 
Belgrad unde — la 15 aprilie — 
se vor întîlni echipele Iugosla
viei și României.

D. VIȘAN
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în primul rind. aceea câ nu am 
avut asigurate, pentru toate sec
toarele, cadrele necesare care 
sâ poată face fată De deplin ce
rințelor impuse de ritmul în^It 
de dezvoltare a societății.

în al doilea rind. s-au mani
festat o serie de tendințe dogma
tice — ca să spun așa — rigide 
în abordarea unor probleme ale 
dezvoltării societății, generate, 
în primul rînd, de neînțelege
rea unor legități obiective, a for
melor cele mai potrivite de 
aplicare a lor la condițiile rea
le ale societății românești.

Desigur, aceste fenomene s-au 
manifestat mai cu seamă într-o 
anumită perioadă — si multe din 
ele au fost In mare parte depă
șite. S-au manifestat, și mai 
există încă din păcate unele ten
dințe birocratice. A existat si 
tendința unui centralism exce
siv Dar, multe din aceste stări 
de lucruri au fost în cea mai 
mare parte înlăturate. De alt
fel, masurile luate in direcția 
periecționării conducerii și pla
nificării economiei au avut toc
mai sensul de a lichida aceste 
stări de lucruri, de a îmbuna
tă u situația și crea noi condiții 
favorabile pentru dezvoltarea 
întregii societăți.

După cum știți, printre preo
cupările noastre este si aceea de 
a defini cit mai bine rolul parti
dului in societate - pornind le 
la concepția că el este forța 
conaucaioare — de a-i găsi locul 
cel mai potrivit Totodată, ne 
preocupăm de a găsi și perfecțio
na continuu formele organiza
torice de participare a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, a tuturor forțelor so
ciale la conducerea activități; 
economice și sociale și. in gene
rai, la conducerea statului — 
ceea ce presupune dezvoliarta 
democrației socialiste, creșterea 
rolului maselor populare în con
ducerea întregii societăți.

Iată cîteva aspecte ale proble
melor complexe carora a trebuit 
sa le facem față, precum si di
recțiile în care am acționat ș? 
acționăm pentru soluționarea 
lor.

ÎNTREBARE : România se 
află pe calea înfăptuirii unui 
intens program de industria
lizare. Va duce oare aceasta 
transformare la accentuarea 
unor contradicții sau la apa
riția altora noi ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr Ro
mânia se află Intr-un proces 
de intensă dezvoltare a indus
triei. Trebuie să spun că și în 
următoarele planuri cincinale, 
pinâ in 1990, avem in vedere 
ca să contin'iăm în. mod intens 
industrializarea țării. Pe această 
bază vrem să lichidăm in cea 
mai mare parte decalajul exis
tent si să ne apropiem de ță
rile dezvoltate din punct de ve
dere industrial și economic» în 
general.

Fără îndoială că realizarea 
acestor transformări din eco
nomie. industrializarea țârii 
vor duce la schimbări radicale 
în structura socială a întregii 
societăți. Spre exemplu, ime
diat după Eliberare țărănimea 
reprezenta circa 75 la suta din 
populație. Astăzi, peste 5o la 
sută din forța activă a țării lu
crează în industrie și alte sec
toare. Avem în vedere ca în 
1990 să ajungem ca țărănimea 
să reprezinte numai 10—12 la 
sută, iar restul populației să 
fie ocupată în industrie și ce
lelalte sectoare.

Desigur că aceasta va duce 
la eliminarea unor contradicții 
din societatea noastră. Am în 
vedere, in primul rind, contra
dicțiile dintre sat și oraș, con
tradicțiile chiar dintre munca 
din agricultură și cea din in
dustrie, în general dintre mun
ca fizică și munca intelectuală. 
Aceste contradicții vor dispare 
sau se vor aplatiza foarte mult.

ÎNTREBARE: în lumea 
contemporană asistăm la con* 
turarea unor contraste tot 
mai evidente între clasa mun
citoare din industrie in spe
cial și administrație. Pornind 
de la aceste considerente, aș 
întreba dacă această proble
mă se pune, ca o chestiune 
presantă și in fața țării dum
neavoastră și, în orice caz, 
cum prevedeți că va evolua : 
va deveni un conflict din ce 
în ce mai agravat, cum ve
dem că se întimplă în so
cietatea de consum, sau va 
evolua spre o fază de înțele
gere ?

RĂSPUNS : Situația cred
că trebuie privită în mod dife
rențiat. Una este situația în 
țările capitaliste dezvoltate și 
alta in țările socialiste și chiar 
în țările în curs de dezvoltare. 
Faptul că in țările capitaliste 
între muncitorii industriali și 
aparatul administrativ există și 
se manifestă o anumită deose
bire este în primul rînd. un 
rezultat al existenței claselor 
deosebite al claselor antago
niste - adică a capitalismului 
si clasei muncitoare. In condi
țiile acestea, funcționarii din 
aparatul administrativ reprezin
tă - vrind. nevrind — in fața 
muncitorilor, pe proprietari. De 
aici rezultă aceas’ă contradicție 
care va persista atita timp cit 
în societatea capitalistă se vor 
menține relațiile de producție 
existente. Aceasta este cauza 
esențială Cît timp tn țările ca
pitaliste se vor menține relații
le de proprietate asupra mij

loacelor de producție. acest 
antagonism va dăinui, el putînd 
lua diferite forme.

In ce privește România și alte 
țări socialiste unde au dispărut 
cauzele fundamentale ale aces
tor antagonisme, intre muncitori 
și funcționari nu mai pot exista 
în mod real asemenea contra
dicții Cu toate acestea poate 
exista birocratism. De aceea 
manifestăm o preocupare con
tinuă pentru a atrage la condu
cere masele populare, în așa 
fel incit aparatul de conducere 
sâ se contopească în fond cu 
clasa muncitoare, cu producă
torii u*?iși. m felul acesta, 
funcționarul, inclusiv directo
rul, sâ spun așa. iși va inueplmi 
funcția sa socială in procesul 
de producție nu ca fâcind par
te dintr-un aparat rupt de pro
ducție și afiat deasupra pro 
ducket, deși exista și aceasta 
tendință Preocuparea noastră, 
a societății socialiste, este toc
mai de a împiedica acest lucru, 
dezvoltînd democrația, asigu- 
rind participarea maselor popu
lare la toate verigile de condu 
cere

ÎNTREBARE : Presa occi
dentală a comentat in mod 
diferit recentele schimbări 
am structura de partid și de 
stat din România. în legă
tură cu acestea ați binevoi 
sa explicați „conceptul ro- 
târir* ?

RĂSPUNS ; In primul rînd, 
doresc sa ară» că toate măsu
rile luate in ultimii ani — in
clusiv recentele masuri — au ca 
scop sâ asigure o mai bună re
partizare a forțelor de care 
dispune astăzi partidul și socie
tatea noastră, in sectoarele lio
tă ritoare ale activității spre a 
putea soluționa cît mai bine și 
mai direct proolemeie. In al 
doilea rind, aceste măsuri se 
înscriu in preocuparea de a 
face bă dispară o serie de ve
rigi intermediare care generea
ză birocrat.sm. de a apropia 
conducerea de problemele de 
bază. Desigur, ne gindim să 
găsim in continuare forme cit 
mai simple in acest sens. De 
altfel, vreau să arăt că înain
te in conducerea țării existau, 
de exemplu, următoarele ve
rigi î conducerea centrală de 
stat, regiunea, raionul și comu
na sau orașul. Am desființat 
complet raioanele, am reorgani
zat regiunile și am creat 40 de 
județe care lucrează direct cu 
comunele și orașele.

In acest fel au dispărut veri
gile intermediare, avind acum 
județeie și baza — comunele. 
Deci, intră în preocuparea ge
nerală de a simplifica relații
le, de a apropia conducerea 
de unitățile de bază Pe măsu
ră ce vom introduce mijloace 
moderne în conducerea activi
tății vom putea face probabil 
și alte simplificări.

Toate aceste măsuri sînt le
gate de preocuparea de a asi
gura o conducere cît mai efi
cientă și operativă în toate 
domeniile de activitate. Orice 
speculații pe seama acestor 
măsuri nu au nici un fel de 
bază.

In ce privește rotarea ca
drelor. Problemele conducerii 
sînt multiple și foarte diverse. 
Pentru ca oamenii să poată 
face fată acestei multitudini 
de probleme, ei trebuie să cu
noască cît mai multe as
pecte ale activității sociale. De 
aceea considerăm că este bine 
ca. periodic, oamenii să poată 
trece de la o muncă la alta.

In al doilea rind, această 
problemă este legată și de fap
tul că. în conformitate cu le
gile obiective, fiziologice — 
ca să spun așa — și oamenii 
au perioade de creștere, de 
avînt, de stagnare și, desigur, 
de cădere. Este ’ firesc, deci, 
să se aibă în vedere perma
nent necesitatea de a se asi
gura si promovarea continuă 
a noilor forte. Acesta este un 
lucru normal, pe care natura 
însăși l-a reglementat. Intr-a
devăr, nu întotdeauna oamenii 
țin seama de acest lucru, dar 
este cu atît mai rău pentru 
dezvoltarea societății.

ÎNTREBARE; In legătură 
cu actuala reuniune de la 
Helsinki, vă rugăm, domnule 
președinte, să subliniați cite- 
va aspecte ale poziției Româ
niei in problema securității 
europene.

RĂSPUNS: După cît se știe. 
România s-a pronunțat întot
deauna în mod ferm pentru 
conferința general-europeanâ. 
S-a ajuns acum la începerea 
convorbirilor pregătitoare de 
la Helsinki care au menirea 
de a stabili ordinea de zi si 
măsurile organizatorice nece
sare pentru ținerea conferin
ței general-europene propriu- 
zise.

Noi apreciem că discuțiile 
de pînă acum au dus la rezul
tate pozitive, că ele au contu
rat o serie de direcții de care 
trebuie să se țină seama în 
organizarea si desfășurarea 
conferinței general-europene. 
Desigur, după părerea mea. 
este necesar ca toti participan- 
tii să depună eforturi pentru 
a se ajunge la un numitor co
mun — ca să spun a$a — în 
ce privește problemele de 
ba2â. In primul rînd. România 
consideră câ trebuie să se 
ajungă la un acord cu privire 
la ordinea de zi. Desigur, tre
buie să avem In vedere câ 
conferința europeană trebuie 
să dezbată principiile privind 

relațiile dintre statele europe
ne. Noi considerăm că acestea 
trebuie să pornească de la ega
litatea în drepturi, respectul 
independentei și suveranității 
naționale, neamestecul în tre
burile interne, avantajul re
ciproc. In același timp, este 
necesar sâ se ajungă la adop
tarea unei poziții comune cu 
privire la renunțarea la forță 
și la amenințarea cu forța în 
relațiile dintre state. Deci, sâ 
se creeze condiții ca fiecare 
tară europeană să-si poată a^l 
gura dezvoltarea economiuu- 
socială corespunzător voinței 
sale, fără nici un amestec din 
afară.

In al doilea rînd. trebuie 
avută în vedere crearea con
dițiilor pentru o mai bună co
laborare economică, tehnico 
științifică, lărgirea schimburi
lor de informații, turistice si 
de altă natură între statele 
europene.

în fine, noi așteptăm, dorim 
ca La conferința general-euro- 
peanâ să se adopte documente 
corespunzătoare in această di
recție și să se hotărască crearea 
unui organism permanent care 
să asigure atît menținerea con
tactelor între statele europen-? 
cit și solutionarea diferitelor 
probleme care se pot ivi. sau 
pregătirea unor noi reuniuni 
cu participarea tuturor state
lor. Desigur, sînt si unele pr> 
bleme organizatorice, dar nu 
doresc să mă opresc acum 
asupra îor-

Noi vom acționa ca la He.- 
sinki să se ajungă la o înțele
gere intr-un timp ci: mai scurt, 
pentru a se putea trece la or
ganizarea conferinței propriu- 
zise.

ÎNTREBARE : Pnn urma
re, Europa caută un nou echi
libru. Care este, in acest con 
text, importanta cooperâ-ii 
balcanice ?

RĂSPUNS : Desigur ca reali
zarea unor succese in dezvolta
rea securității europene și în a- 
firmarea relațiilor noi dintre 
state va exercita o influență po
zitivă și pe plan regional — și, 
în acest context, și in ce pri
vește colaborarea dintre țările 
din Balcani. De aceea, noi a- 
preciem că realizarea unei cola
borări intre țările balcanice care 
să excludă din această zona ba
zele militare străine și arma 
mentele nucleare va fi. la rîndul 
ei. de o mare importanță nu nu
mai pentru Balcani, dar și pen
tru pacea in Europa și chiar, 
mai larg, in întreaga viață in
ternațională.

Sin.em convinși câ există reale 
posibilități ca țările balcanice să 
ajungă la o înțelegere și la o 
mai bună coiaborarc intre ele. 
De altfel, s-au și obținut o serie 
de rezultate pozitive in această 
direcție. Considerăm că trebuie 
să depunem eforturi in continu
are pentru a se ajunge in Bal
cani Ia crearea unei colaborări pe 
baze not

In ce o privește. România are 
relații deosebit de bune cu 
toate statele din Balcani.

ÎNTREBARE : Care va fi, 
după părerea dumneavoastră, 
ponderea Asiei tn evoluții 
politicii internaționale ?

RĂSPUNS: In ce privește 
ponderea Asiei in evoluția poli
ticii internaționale, trebuie por
nit, desigur, de la faptul că Asia 
reprezintă aproape 50 la sută din 
populația lumii, că aici se află 
un număr mare de state — mari 
și mici —, că unele din ele au un 
rol foarte activ in viața interna
țională.

Este de înțeles că nu se poate 
concepe in nici un fel soluționa
rea problemelor complexe ale 
vieții internaționale — cum sînt 
cele privind dezarmarea și. in 
primul rind. dezarmarea nu
cleară, promovarea unor relații 
noi în lume — fără ca Asia, țări
le acestui continent să-și spună 
cuvîntul lor. Și trebuie să arăt 
că, în viitor, in raport cu pon
derea populației și cu dezvolta
rea economică a acestor țări, se 
va accentua și rolul lor la viața 
internațională.

ÎNTREBARE: Ați vrea, 
domnule președinte, să ne 
spuneți ceva despre apropiata 
dumneavoastră vizită in Ita
lia?

RĂSPUNS ; Am acceptat cu 
multă plăcere invitația preșe
dintelui Leone de a vizita Italia.

Doresc ca. intr-adevăr, vizita 
să ducă la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor dintre țările 
noastre — și sper că. din acest 
punct de vedere, ea să fie o vi
zită cu rezultate bune.

Trebuie să menționez că rela
țiile dintre România și Italia — 
atît in domeniul economic, ști
ințific. cultural, cit și pe țâri mul 
colaborării internaționale — sint 
bune și cunosc un progres conti
nuu. După cum se știe, nu de 
mult ministrul de externe al Ita
liei a fost in România- In cursul 
convorbirilor pe care le-am avut, 
am constatat cu multă satisfac
ție acest curs ascendent al rela
țiilor noastre. De aceea, nu pot 
decit să-mi exprim convingerea 
că, colaborarea româno-italiană 
se va dezvolta, că ea va fi un 
factor pozitiv in promovarea 
mai largă a colaborării în Eu
ropa și in lume.

Doresc, in încheiere, să urez 
cititorilor revistei dumneavoastră 
și poporului italian — prin in
termediul revistei — cele mai 
mari succese în dezvoltarea eco- 
nomioo-socială, multă fericire și 
pace.

0 contribuție importantă 

la dezvoltarea relațiilor
-> 

sudanezo-române
OPINIA PUBLICĂ DIN SUDAN ACORDĂ O 
DEOSEBITĂ SEMNIFICAȚIE VIZITEI PREȘE

DINTELUI NIMEIRY ÎN ROMÂNIA

KHARTUM I. — Trimisul special Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite : Presa, radioteleviziunea, reprezentanții vieții poli
tice și economice din Khartum acordă o atenție deosebită vi
zitei președintelui Gaafar Mohammed El Nimeiry la București, 
exprimîndu-și convingerea că ea va contribui la dezvoltarea 
colaborării dintre Sudan și România, la evoluția ascendentă 
a relațiilor dintre cele două țări.

..îmi amintesc cu multă plăcere de București — ne-a de
clarat Kamel Mahgoub, membru al Biroului Politic al Uniunii 
Socialiste Sudaneze, care a vizitat de curind țara noastră. Pre
tutindeni am fost intimpinați cu multă căldură și simpatie. 
O impresie deosebită ne-a lăsat primirea la președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. Aceste manifestări de prie
tenie — a arătat în continuare Kamel Mahgoub — sînt, fără 
îndoială, încă o davdă a bunelor relații existente între țările 
noastre, relații care au înregistrat un puternic avînt după vizita 
președintelui Ceaușescu la Khartum și vor cunoaște, desigur, 
o nouă dezvoltare în urma vizitei la București a președintelui 
Nimeiry*.

La rîndul lor, ziarele „AL SAHAFA", „AL AYAM", „THE 
SUDAN STANDARD" și „NILE MIRROR" consacră numeroase 
articole și informații vizitei șefului statului sudanez la Bucu
rești. „Sîntem convinși — scrie cotidianul „AL AYAM" — că 
această vizită, care are loc ca răspuns la vizita întreprinsă de 
președintele Nicolae Ceaușescu, anul trecut, va da, fără îndo
ială, roade în întărirea cooperării și a bunelor relații dintre 
cele două țări, în avantajul reciproc. Nu este o coincidență, 
continuă ziarul, că o delegație română se află în aceste zile la 
Khartum pentru a studia și discuta o serie de proiecte eco
nomice care vor fi transpuse în realitate".

întreaga presă din Khartum pune un accent deosebit pe 
cooperarea economică dintre cele două țări. Astfel, se sub
liniază câ experții români au descoperit, pentru prima dată, 
exis:ența gazului natural, in Sudan, că România participă la 
realizarea unor proiecte sudaneze în diferite domenii econo
mice Largi referiri pe aceasta temă au fost făcute de Abdallah 
Fatlalla, subsecretar de stat la Ministerul Industriei, care a 
apreciat că „rezultatele obținute pînă acum pe linia cooperării 
economice cu România sint deosebit de încurajatoare".

• •••••••••••••••
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• LA AMSTERDAM, sub 
egida Ministerului Turismului, 
s-a inaugurat „Festivalul româ
nesc" — manifestare complexa 
de prezentare a specificului ță
rii noastre sub aspect folcloric. 
La festivitatea de desch dere au 
fost de față George Elian, am
basadorul țării noastre in O- 
landa, și Ilie Voicu, prim-ad- 
junct al ministrului turismului, 
reprezentanți ai organizațiilor 
olandeze de turism, ziariști.

• LA BEIRUT S-AU ÎN
CHEIAT lucrările reuniunii 
Secretariatului general al Frorv- 
tuîui Popular Arab de spriji
nire a rezistenței palestiniene, 
informează agenția France 
Presse. în ședința de închidere, 
S? retariatul a adoptat o rezo
luție care prevede înființarea, 
în termen de șase luni, a unor 
comitete naționale de sprijin 
In țările arabe.

• PREȘEDINTELE ALES AL 
ARGENTINEI. Hector Campo- 
ra, și-a încheiat, sîmbătă sea
ra. turneul european, de șase 
zile, plecfnd spre Buenos Aires.

Tn capitala Italiei, Campora a 
avut întrevederi cu oficialități
le italiene, a fost primit de 
Papa Paul al VI-lea. și a con
ferit cu fostul președinte al Ar
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TABLOU SUDAW
Sudanul este, cu cei 2 505 813 km.p., țara cea 

mai vastă a continentului african. Călătorul pe 
aceste meleaguri descoperă fertile cîmpii do
minate de albul bumbacului ca și ariditatea 
copleșitoare a deșertului, păduri ecuatoriale 
cu esențe prețioase, munți aspri în adîncurile 
cărora se găsesc imense resurse ca și mlaștini 
în care mișună înfricoșătoare animale. Un pei
saj de o rară varietate se oferă privirilor, pei
saj în care Nilul înseamnă darul cel mai pre
țios al naturii, pentru că de el se leagă speran
țele în rodnicia ogoarelor, biruința asupra unei 
călduri sufocante.

S
udanezii (în număr 
de aproximativ 
16 000 000 pe un te
ritoriu egal cu cel 
al Angliei, Franței, 
Italiei, Belgiei, 
Norvegiei. Suediei Danemarcei, 

Spaniei și Portugaliei la un lcc) 
au cunoscut grelele încercări ale 
istoriei, ale nesfîrșitelor bătălii 
pentru independență și afirma
rea dreptului la o existență eli
berată de dominația străină. Mo
mentul victoriei în această luptă 
care a cerut nenumărate sacri
ficii il reprezintă 1 ianuarie 1956 
cind Sudanul devine republică 
independenta. Un gest simbolic 
avea să urmeze începutului de 
istorie nouă : statuia generalului 
venit de pe malurile Tamisei 
pentru a însîngera pămintul su
danez este trimisă, fără întîr- 
ziere, către insulele învăluite 
de cețuri.

Sudanul este preocupat de 
dezvoltarea sa economică, de 
depășirea consecințelor unei în

gentinei, Juan Peron, aflat de 
asemenea, la Roma.

• PRIN DECRET PREZIDEN
ȚIAL, Aziz Sedki și Sayed Ma- 
rei au fost numiți asistenți ai 
președintelui Republicii Arabe 
Egipt, anunță agențiile FRANCE 
PRESSE și REUTER, citind pos
tul de radio Cairo.

înainte de formarea noului 
guvern egiptean, care acum este 
condus de președintele Sadat, 
Aziz Sedki deținuse funcția de 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, iar Sayed Marei funcția 
de prim-secretar al C.C. al U- 
niunii Socialiste Arabe.

Misiunea lui „Pioneer-ll"
Sonda spațială „Pioneer-ll" va fi gata joi 5 aprilie, pentru 

iansare, programată, o zi mai tîrziu, in direcția planetei Jupiter, 
în cursul misiunii sale, care va dura 22 de luni, nava va par
curge un traseu de aproximativ un miliard de kilometrii, stră
bătut deja de „Pioneer-10“, lansat cu peste un an în urmă și 
care a devenit, în cursul lunii februarie a.c., primul obiect pla
netar realizat de om care a trecut cu succes prin centura de 
asteroizi aflată în drumul său spre Jupiter.

„Pioneer-ll" va avea misiunea de a studia o altă regiune 
a lui Jupiter, la începutul anului 1975, cind va trece prin apro
pierea planetei. Ambele nave spațiale americane iși vor con
tinua zborul, după îndeplinirea misiunii, pătrunzînd în spațiul 
interplanetar. Ele vor fi, astfel, primele obiecte terestre care 
vor părăsi sistemul nostru solar.

delungate stăpîniri străine. Un 
amplu efort constructiv carac
terizează prezentul sudanez. Se 
încearcă, în mod coordonat, să 
se valorifice resursele de care 
dispune țara, să se înlăture sis
tematic ceea ce înseamnă moș
tenirea trecutului în materie de 
economie, adică rămînerea în 
urmă în domeniul industriei și 
agriculturii. întrucît 80 la sută 
din populație trăiește în mediul 
rural este firesc ca accentul 
principal să cadă pe agricultură. 
Sectorul agrar contribuie cu 
peste 40 la sută la fermarea 
produsului intern brut. Efortul 
esențial este îndreptat către ex
tinderea culturilor de bumbac 
care au condiții prielnice în ro- 
ditoarea vale a Nilului.

Sudanul furnizează 30 la sută 
din producția mondială de bum
bac. Gezira, regiune dintre Ni
lul Albastru și Nilul Alb, a de
venit bine cunoscută datorită 
acestei bogății pe care oamenii 
au smuls-o naturii. Apariția

Munca de 
reconstrucție 

înR.D. Vietnam
La Hanoi a fost dat publici

tății, duminică, un comunicat 
cu privire Ia reuniunea Consi
liului de Miniștri al R.D. Viet
nam, reuniune prezidată de pri
mul ministru, Fam Van Dong. 
Consiliul de Miniștri, relevă 
comunicatul, difuzat de agenția 
V.N.A., a trecut în revistă si
tuația actuală în activitatea de 
refacere și dezvoltare a econo
miei și culturii

Totodată, s-a subliniat că, în 
prezent, cele mai urgente sar
cini sînt: lichidarea promptă a 
consecințelor războiului, stabi
lizarea și intensificare produc
ției într-un termen cît mai 
scurt, readucerea vieții oameni
lor muncii la un curs normal, 
îndeplinirea în bune condiții a 
planului de stat pe 1973 pentru 
a asigura o dezvoltare impe
tuoasă în anii următori.

Cooperarea 
româno- 
algeriană

La plecarea din Alger, pe 
aeroportul Dar El Beida, mi
nistrul român Bujor Almășan 
a declarat unui redactor al A- 
genției algeriene de presă — 
A.P.S. : „Am făcut o vizită 
scurtă, dar foarte bogată, lu- 
înd cunoștință de importantele 
realizări ale statului și guver
nului algerian pe calea dezvol
tării economice. Discuțiile avu
te cu omologul meu, ca și cu 
specialiștii români și algerieni 
pe șantiere ale cooperării ro- 
mâno-algeriene pe care le-am 
vizitat, mi-au creat convingerea 
că relațiile economice dintre ță
rile noastre, care stau pe o 
bază solidă, se vor dezvolta în 
continuare".

La rîndul său, ministrul al
gerian al industriei și energiei. 
Belaid Abdesselam. a declarat 
corespondentului Agerpres că 
relațiile de cooperare algeria- 
no-române se desfășoară foarte 
bine, conform programului sta
bilit.

• OFICIALITĂȚILE ALGE
RIENE au hotărît să procedeze 
la efectuarea unui recensământ 
al populației din localitățile a- 
fectate de gravele inundații care 
au devastat estul țării și, înde
osebi, regiunea Annaba, pentru 
a putea stabili numărul persoa
nelor dispărute, în urma calami
tății. între timp, operațiunile de 
salvare continuă, locuitorii a nu
meroase localități complet aco
perite de apă fiind evacuați cu 
ajutorul elicopterelor sau al am
barcațiunilor.

bumbacului cu fir lung de la 
Gezira aparține începutului de 
secol. Cind primele plantații au 
prins rădăcini în această zonă 
pămintul era vlăguit, pirjolit de 
arșița nemiloasă. Dar, în pre
zent, cei ce privesc Gezira de la 
bordul unei „păsări metalice" 
descoperă un nesfîrșit covor 
verzui pe care canalele de iri
gație schițează o stranie geome- 
metrie. La Gezira omul s-a do- 
dit mai puternic decit astrul 
incandescent și pustietatea a 
trebuit să bată în retragere. 
Trei sferturi din producția de 
bumbac a Sudanului se reali
zează pe pămînturile irigate de 
la Gezira (12 la sută din totalul 
suprafeței cultivate din țară). 
Dar tot în acest colț de țară se 
obține și 50 la sută din produc
ția de grîu a țării, 15 la sută din 
cea de arahide și 12 la sută din 
cea de sorg. Pe planul resurse
lor destinate exportului un loc 
aparte ocupă „guma arabică" 
(80—85 la sută din consumul 
mondial este asigurat de Sudan).

Proiectele de dezvoltare eco
nomică preconizează efectuarea 
unor ample lucrări de irigații : 
pe 280 000 hectare pină în 1975. 
„Bătălia pentru apă" reprezintă 
un obiectiv esențial. Apa este 
legată de fertilizarea unor~ noi 
suprafețe, ceea ce va îngădui, 
printre altele, diversificarea 
producției agricole. Capitolul a- 
gricol trebuie completat cu sub
linierea existenței unui consi
derabil șeptel (7 000 000 bovine, 
7 400 000 ovine, 6 200 000 caprine 
și nu mai puțin de... 2 400 000 că
mile). Agricultura beneficiază, în 
această perioadă, de investiții ce 
ating 80 milioane lire sudaneze.

Sudanul năzuiește la progrese 
rapide pe drumul industrializării. 
In această privință, existența u-

Vizita delegației Uniunii 
Tineretului Muncitor

„Ho Și Min" din R.D. Vietnam
în țara noastră

n cadrul vizitei pe 
Iff care o efectuează 
|B în țara noastră, de
ja legația Uniunii Ti
ll neretului Muncitor 

„Ho Și Min" din 
R.D. Vietnam, condusă de to
varășul Dinh Van Nam, mem
bru al C.C. al U.T.M. „Ho Și 
Min“, a avut sîmbătă, 31 martie 
a.c., convorbiri la C.C. ai 
U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R.

O primire caldă, tovărășeas
că a fost făcuta solilor tinere
tului vietnamez de către ute- 
ciștii din municipiul Ploiești, 
ce lucrează și învață la Grupul 
industrial petrochimic. într-o 
atmosferă prietenească s-a re
alizat un schimb de păreri in 
legătură cu principalele aspec
te ale activității în rîndul tine
retului, ale modului în care 
acționează organizația U.T.C. 
în vederea mobilizării tinerilor 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
revin acestui important obiec
tiv economic în realizarea cin
cinalului înainte de termen.

Aceeași atmosferă caldă a do
minat și mitingul de prietenie 
și solidaritate cu poporul și ti
neretul vietnamez, organizat, în. 
după-amiaza aceleiași zile, la 
Casa de cultura a sindicatelor 
din Ploiești, unde au participat 
numeroși tineri muncitori, elevi 
și studenți din acest municipiu.

Salutînd cu deosebită bucurie 
prezența solilor tineretului 
vietnamez în mijlocul tineretu
lui prahovean, tovarășul Corio- 
lan Voinea, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C., prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Prahova al U.T C., a transmis 
membrilor delegației și, prin ei, 
întregului tineret din Republica 
Democrată Vietnam, un căldu
ros mesaj de solidaritate inte’rna- 
ționalistă, subliniind că această 
vizită reprezintă o nouă și eloc
ventă expresie a bunelor relații 
statornicite intre tineretul ro
mân și vietnamez, o contribuție 
importantă La adâncirea continuă 
a raporturilor cte colaborare în
tre U.T.C și U.T.M. „Ho Și 
Min".

„Bucuria noastră — a continuat 
vorbitorul — este cu atit mai 
mare, cu cît aceasta vizită are 
loc intr-un context deosebit, du
pă încheierea acordului de înce
tare a războiului și restabilirea 
păcii In Vietnam și semnarea 
actului final al Conferinței in
ternaționale asupra Vietnamului, 
care, sperăm, vor permite po
porului vietnamez, celorlalte po
poare din Indochina, să-și con
sacre forțele dezvoltării lor e- 
cdhomice și sociale, să-și solu
ționeze problemele corespunză
tor voinței și hotărîrii lor, fără 
nici un amestec din afară. înce
tarea războiului și restabilirea 
păcii în patria dv. reprezintă o 
victorie de cea mai mare impor
tanță pentru poporul vietnamez, 
pentru toate forțele antiimperia- 
liste".

Apreciind că această întâlnire 
reprezintă un bun prilej de a a- 
dresa, în numele tuturor tineri
lor din județul Prahova, calde 
felicitări Uniunii Tineretului 
Muncitor cu prilejul sărbătoririi 
celei de-a 42-a aniversări a cre
ării sale, tovarășul Coriolan Vci- 
nea a adăugat : „în decursul 
existenței sale, de peste patru 
decenii, organizația revoluționa
ră a tineretului frate vietnamez 
s-a dovedit a fi în permanență 
un factor activ în lupta dusă de 
poporul vietnamez pentru elibe
rare națională, independență și 
progres social".

Subliniind că tineretul român 
nutrește sentimente de profundă 
admirație pentru lupta eroică a 
poporului și tineretului vietna
mez, vorbitorul a exprimat ho- 
tărîrea tinerei generații din pa

nor surse de materii prime cre
ează posibilități sporite pentru 
formarea și extinderea unor sec
toare industriale. In prezent, in
dustria este reprezentată mai ales 
prin filaturi de bumbac, între
prinderi producătoare de încăl
țăminte etc. După informații din 
Khartum, fabricile de textile e- 
xistente în Sudan valorifică 
130 000 tone din totalul de 200 000 
tone cît reprezintă producția de 
bumbac a țării. Sudanul dorește 
să fie nu numai un exportator 
de materie primă, ci și de pro
duse finite.

Programul economic sudanez 
prevede construirea în anii vii
tori (pînă în 1975) a 20 de uzine, 
modernizarea întreprinderilor e- 
xistente etc.

Desigur, drumul dezvoltării nu 
este lipsit de dificultăți dar po
porul sudanez își consacră toate 
energiile asigurării unui ritm ra

tria noastră de a sprijini, în con
tinuare, eforturile poporului 
frate vietnamez de refacere a 
economiei, de reunificare a pa
triei.

Aceeași solidaritate militantă 
și profundă satisfacție pentru 
victoria poporului și tineretului 
vietnamez in lupta eroică pe 
care, ani de-a rîndul, au dus-o 
pentru apărarea ființei națio
nale, pentru libertate și indepen
dență au exprimat și Sorin Hor- 
goș, elev la Liceul nr. 2, Ma- 
rieta Ionescu, studentă la In
stitutul de Petrol și Ion Tîrîlă, 
muncitor la Grupul industrial 
petrochimic — Brazi.

în cuvîntul său, tovarășul 
Dinh Van Nam, conducătorul 
delegației U.T.M. „Ho Și Min" 
și-a exprimat satisfacția de a 
cunoaște preocupările tinere
tului din patria noastră, efor
turile pe care acesta le depune 
alături de întregul popor pen
tru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen. „Tinerelul 
și poporul vietnamez — a spus 
oaspetele — urmăresc îndea
proape și se bucură sincer de 
succesele poporului și tineretu
lui din România în opera de 
edificare a socialismului, sub 
conducerea P.C.R., în frunte cu 
secretarul general, Nicolae 
Ceaușescu".

Referindu-se la victoria ob
ținută de poporul vietnamez în. 
lupta dusă pentru apărarea 
ființei sale naționale, tovarășul 
Dinh Van Nam a reliefat a- 
portul tinerilor vietnamezi la 
acțiunea de reunificare pașnică 
a țării și menținerea păcii, la 
opera de refacere și reconstruc
ție a obiectivelor economice ce 
au avut de suferit de p£ urma 
războiului. Totodată, el a sub
liniat ideile cuprinse în recen
ta declarație a M.A.E. al R. D. 
Vietnam.

în continuare, vorbitorul ă 
adresat mulțumiri PariLlct 
Comunist Român, poporului și 
tineretului român pentru spri
jinul activ-material, moral, l po
litic și diplomatic acoâdat 
Vietnamului, exprimind“-și 
convingerea că această vizită 
va contribui la consolidarea pe 
mai departe a prieteniei și so
lidarității dintre poporul și ti
neretul român și vietnamez

în încheiere, participanții la 
miting au adoptat o moțiune în 
care tineretul prahovean, în
tregul tineret al României so
cialiste, se pronunță pentru res
pectarea și aplicarea întocmai 
a Acordului de la Paris privind 
încetarea războiului și restabi
lirea păcii în Vietnam.

Vizita la C.A.P. ,.Ho Și Min“ 
din comuna Dor Mărunt, efec
tuată duminică, a oferit oas
peților posibilitatea să cunoască 
activitatea tinerilor ce lucrează 
pe ogoarele patriei noastre, 
sentimentele lor de stimă și 
solidaritate față de tineretul și 
poporul vietnamez.

Salutîndu-i pe oaspeți la A- 
teneul Tineretului, tovarășul 
George Ghenoiu, prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., a transmis ti
neretului și poporului vietna
mez asigurarea că și în viitor 
tînăra generație din patria 
noastră va sprijini aspirațiile 
naționale ale poporului vietna
mez și a exprimat convingerea 
că relațiile de prietenie și co
laborare frățească dintre tine
retul român și vietnamez vor 
cunoaște o dezvoltare și întă
rire continuă, în interesul uni
tății forțelor antiimperialnste, al 
cauzei păcii, socialismului și 
progresului în lume.

GH. SPRINȚEROIU

pid de creștere economică, ex
plorării și exploatării bogatelor 
resurse de care țara dispune, di
versificării economiei prin mo
dernizarea agriculturii și crea
rea unei puternice industrii.

Punînd pe prim plan eforturile 
proprii pentru dezvoltarea eco
nomiei, Sudanul acordă impor
tanță legăturilor cu diferite sta
te pe o bază reciproc avantajoa
să. In acest context, relațiile 
dintre România și Sudan cunosc 
o evoluție ascendentă, stimulată 
de aspirațiile comune ale celor 
două popoare.

Sudanul parcurge o etapă în
semnată a istoriei sale — cea 
a consolidării independenței po
litice și economice, a asigurării 
propășirii țării printr-o amplă 
și multilaterală activitate con
structivă.

M. RAMURA
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