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PRIN DECRET PREZIDENȚIAL

Au fost acordate titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste’* 

și alte înalte distincții 
unor constructori ai drumului 

transfăgărășan

Continuindu-și vizita de lucru in județul Sibiu,

rodnicul dialog cu oamenii muncii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A INAUGURAT IER
O GRANDIOASA CONSTRUCȚIE: „TOANSFAGARASANOL

„Bun venit*-, oaspeți dragi 1 Noua magistrala a Fâgărașilor

• Tăiată în stîncă, la mari 
înălțimi, o nouă și mo
dernă cale peste culmile 
Carpaților.

• La Cisnădie: felicitări 
talentafilor textiliști, re
comandări pentru rezul
tate și mai bune.

• Fiecare moment al vizitei, 
o puternică manifestare a 
unității poporului în jurul 
partidului, al secretarului 
său general.

Cu vin ta rea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă adresa 
dumneavoastră, celor prezenți la 
această adunare, tuturor oameni
lor muncii din județele Argeș și 
Sibiu un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului, 
a guvernului, precum și a mea 
personal. (Aplauze puternice, u- 
ralc).

Această adunare, ținută aici, în 
vîrful munților, este consacrată 
inaugurării oficiale a noului drum 
național transfăgărășan, cel mai 
înalt drum — situat la peste 2 000 
de metri — care leagă Muntenia 
și Transilvania. Acest drum con
stituie o realizare măreață a oa
menilor muncii din patria noastră, 
demonstrează forța și capacitatea 
creatoare ale unui popor liber, stă- 
pîn pe destinele sale, care își fău
rește viitorul așa cum dorește. 
(Aplauze puternice, prelungite).

La realizarea acestui drum de 
importanță națională au lucrat mii 
de oameni. Au lucrat, în primul 
rind, militarii forțelor armate, uni
tățile de geniști, care și-au de
monstrat capacitatea inginerească

și de lucru, dîrzenia și hotărîrea de 
a infringe orice greutăți. De aceea, 
doresc să adresez tuturor militari
lor care au lucrat aici cele mai 
calde felicitări și urări de noi ți 
noi succese în activitatea lor 
(Aplauze; se scandează: „Ceaușescu 
și poporul !'*, „Ceaușescu-P.C.R. !“).

La realizarea drumului au parti
cipat, de asemenea, unități de con
strucții din Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, din Mi
nisterul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, pre
cum și unități ale Ministerului 
Energiei Electrice. Doresc să adre
sez calde felicitări tuturor con
structorilor civili care, împreuna 
cu unitățile militare, au adus o în
semnată contribuție la realizarea 
acestei lucrări de importanță na
țională. (Aplauze puternice : se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R. !“).

La rindul lor, oamenii muncii 
din județele Sibiu și Argeș. îm
preună cu unitățile militare și uni
tățile de constructori, au executat 
lucrări importante și au adus un 
aport de seamă la realizarea în 
termen a acestui obiectiv. Un rol 
important în această activitate au

avut organizațiile de partid, comi
tetele de partid județene, organi
zațiile de partid din comunele și 
orașele apropiate, care au asigurat 
buna desfășurare a muncii, înfăp
tuirea în bune condiții a uriașei 
opere constructive pe care o inau
gurăm astăzi. De aceea, doresc să 
adresez felicitări tuturor oamenilor 
muncii. întregului tineret care a 
muncit voluntar aici, organizațiilor 
de partid — și să le urez noi și noi 
succese in activitatea viitoare ! 
(Aplauze puternice, uralc).

Dragi tovarăși.

Construcția drumului a început 
odată cu trecerea la noua etapă 
de dezvoltare a țării noastre — 
etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România. 
Realizarea sa in circa 4 ani de
monstrează că sarcinile Congresu
lui al X-lea al partidului se înde
plinesc cu succes în toate domenii
le de activitate. Am putea spune 
că acest drum face parte din obiec
tivele prin care am început fău
rirea societății socialiste multilate-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Printr-un decret prezidențial, pen
tru contribuția deosebită «dusa la 
construirea drumului de importanță 
națională peste munții Făgăraș, au 
fo.t conferite titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste" si medalia de aur „Se
cera si Ciocanul" tovarășilor: Gheor- 
ghe Tordachc. ș -f de brigadă betoane 
la Trustul de construcții hidroener
getice. crupul de șantiere Argeș— 
Olt. tunelul Capra—Bîlea, colonel Ni
colae Mazilu, Ministerul Apărării 
Naționale, comandantul detașamen
tului pentru construirea drumului, 
maior inginer Florca Nerula. Mi
nisterul Apărării Naționale, inginer 
In detașamentul pentru construirea 
drumului, maior inginer Constantin 
Vână. Ministerul Apărării Naționale, 
inginer-scf al detașamentului pentru 
construirea drumului. Ion Gh. Zâvo- 
ianu. directorul grupului de șantiere 
pentru construcții forestiere Rimnicu- 
Vilcea.

„Oi 
dinul Muncii" clasa I tovarășilor : 
general-locotenent Vasile Șlicarlu. 
Ministerul Apărării Naționale, gc- 
neral-maior Emil Andrieseu, Minis- 
terul Apărării Naționale. ÎL colonel 
Ștefan Bodiu. Ministerul Apărării 
Naționale, Gheorghe Constantineseu, 
directorul general al Centralei do 
exploatare a lemnului București, 
Dumitru Ducaru, șeful ian t ierului

Bilca-Nord, Trustul de construcții 
pentru economia forestieră <i mate
rialelor de construcții Brașov, Teo
dor Gutu. inginer proiectant principal 
TI la Institutul de cercetări 51 
proiectări pentru industria lemnu
lui. Mihai Ion eseu. Inginer proiec
tant principal II la Institutul de cer
cetări si proiectări pentru industria 
lemnului București, Viorel Romul 
Popov 1 ci u. dirc--torul Tj-ustului d® 
construcții pentru economia fores
tieră și materialelor do construcții 
Brașov. Ștefan Sasu, șef de secție a 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului București, 
Aurel Ungur, directorul general al 
Trustului de construcții pentru eco
nomia forestieră și materialelor d® 
construcții Brașov. Vasile Mohan, 
prim-se;'r<ăa.r al Comitetului orășe
nesc Curtea de Argeș al P.C.R., 
Constantin Voiclulescu. arhitect, șei 
atelier arhitectură la Centrul jude- 
țean de proiectări Sibiu.

Prin același decret prezidențial au 
mai fost conferite ordine și medalii 
alr Republicii Socialiste România 
unui număr de 553 de muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri. cadre 
militare și militari in termen din 
Ministerul Apărării Naționale, care 
nu contribuit la realizarea drumului 
de importanță națională peste mun
ții Făgăraș.

Marea întrecere

socialistă 

în cinstea 

Congresului

in întreaga țără
noi și remarcabile 
rezultate în muncă

Au îndeplinit planul
pe patru ani

BUCUREȘTI (Corespondentul 
„Santeii", Dumitru Tircob). — ku, 
întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice din București a a- 
nunțat îndeplinirea sarcinilor pre
văzute pentru 4 ani ai cincinalu
lui. Ea se adaugă, in l’elul acesta, 
altor 12 întreprinderi din sectorul 
3 ale căror colective, puternic 
angajate in întrecerea socialistă 
în cinstea Congresului al XI- 
lea al partidului, au obținut 
mai înainte un atare succes. Intre 
acestea se numără întreprinderea 
cie mecanică fină, Filatura de lină 
pieptănată. ,.Electroaparataj,‘. „Ne- 
feral". Filatura românească de 
bumbac, întreprinderea de casete 
radio și televizoare și altele.

MIERCUREA CIUC (Corespon
dentul „Scinteii". Istvan Bartu- 
nck). — Muncitorii, tehnicienii si 
inginerii din unitățile economice ale 
Odorheiului Secuiesc raportează în
deplinirea sarcinilor de plan la pro
ducția globală pe patru ani ai cin-

ai cincinalului
cinalului. S-au evidențiat tn mod 
deosebit întreprinderea forestieră 
pentru exploatare și transport, fa
brica de mobilă și cooperația meș
teșugărească. Avansul înregistrat 
față de cincinal se ridică la 130 
de z:le, prefigurindu-se obținerea 
unei producții suplimentare in va
loare de peste 250 milioane lei 
pină la finele cincinalului.

ILFOV (Corespondentul ..Scin
teii'. Alexandru Brad). — Pi.iă la 
începutul acestei luni, mai multe 
colective de unități din industria 
județului Ilfov și-au onorat sar
cinile de plan pe patru ani ai cin
cinalului. Acestora li s-a alăturat 
recent și tinărul colectiv al filatu
rii din Oltenița, care, printr-o buna 
organizare a producției si a mun
cii, prin folosirea cu un randament 
sporit a mașinilor și a timpului de 
lucru, a realizat, la 17 septembrie, 
indicatorii de plan pe patru ani 
din actualul cincinal.

La uzina cocsochimică 
a Combinatului siderurgic Galați 

a început sâ producă a treia baterie de cocs
GALAȚI (Corespondentul „Scin

teii Dan Plăeșu). Vineri. 20 sep
tembrie a.c.. a inceput să producă 
cea de-a treia baterie de cocs a 
uzinei coc-sochimice din cadrul 
Combinatului siderurgic Galați. O- 
biectivul — dat in funcțiune cu 10 
zile mai devreme — a fost construit 
de întreprinderea de construcții si 
montaje siderurgice Galați. Noua 
baterie are o capacitate anuală de 
producție de 330 000 tone cocs me
talurgic ; de asemenea, ea va de
termina obținerea, in aceeași pe
rioadă, a altor subproduse : 18 000 
tone gudron. 12 000 tone benzen, 
sulfat de amoniu, ană amoniacală 
concentrată etc. Evident, cantitățile 
de mai sus 6e adaugă celor ce se

realizează deia la celelalte două 
baterii, capacitatea actuală a uzi
nei cocsochimice ajungind la circa 
un milion tone cocs metalurgic 
pe an.

Acest succes însemnat este în
chinat Congresului al XI-lea al 
partidului, el alăturindu-se altor 
realizări de prestigiu obținute in 
întrecerea socialistă de toate colec
tivele Platformei siderurgice eălăte- 
ne. Reamintim doar că întreprinde
rea de construcții si montaje side
rurgice Galați si-a realizat sarcinile 
inițiale ale cincinalului încă de la 
18 august a.c. iar cocsarii. de pildă, 
au dat peste plan de la începutul 
anului si pină in prezent peste 
33 000 tone cocs metalurgic.
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Lo CiBnâo'ie. in fața mochetei întreprinderii, un rodnic dialog de lucru

Omagiul plin de dragoste șl recunoștință al celor mai tineri cetățeni din Cisnădie

în mijlocul muncitorilor 
de la Cisnădie

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
șl-a continuat, in cursul dimineții de vineri, vizita de lucru In județul 
Sibiu. Secretarul general al partidului este însoțit in această vizită dc 
tovarășul Manea Mâncscu. cu soția, Emil Bobu și Gheorghe Oprea.

De data aceasta, cadrul in care s-a desfășurat dialogul de lucru al 
tovarășului N’icolae Ceaușescu l-a constituit cunoscuta întreprindere 
textilă din Cisnădie, al cărei colectiv a sărbătorit de curind o sută 
de ani de la înființarea unității.

Zed de mii de cetățeni al orașului,
r mani și maghiari, copii.
tine:■i si virsstnici, au ținut să fie de
î
Sibii

la plecarea inalților oaspeți din

Tovarășui Nicolae Ceauș-'■cu și
tovarâșa Elena Ceaușescu iau loc in-
tl-0 mașină deschisă. în aci amațiile

înalta prețuire unei grandioase opere 

și bravilor ei făuritori

entuziaste ale mulțimii, coloana de 
mașini străbate bulevardele orașului, 
indreptindu-se spre frumosul parc al 
Dumbrăvii și orașul textilistelor.

De-a lungul întregului traseu, lo
cuitorii municipiului Sibiu și ai ora
șului Cisnădie. formind un adevărat 
culoar viu. fac o călduroasă mani- 
f-stare de dragoste secretarului ge
neral al partidului. Se scandează 
,.Ceaușescu-P.C.R.“. „Ceaușescu si 
p porul". Fanfarele școlare intonează 
cintece patriotice și' folclorice. cetă
țenii adresează călduroase urări de 
bun venit, dind glas, in această at
mosferă insuflețitoare. bucuriei lor 
nemărginite de a avea ca oaspeți pe 
tovarășul N’icolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, adeziunii lor 
depline la Întreaga politică a parti
dului. hotărârii ferme de a Înfăptui 
exemplar mobilizatoarele prevede ri 
ele proiectelor Programului partidu
lui și Directivelor Congresului al 
XI-lea, de a contribui cu toată cner- 
g;a și priceperea lor la Drogresul 
multilateral al patriei socialiste.

La intrarea In incinta fabricii, un 
grup de copii de la grădinița între
prinderii urează, in cor, bun venit.

Mulțumind, in numele Întregului 
colectiv. pentru cinstea pe care le-o 
fare vlzltlnd întreprinderea, pentru 
distincțiile acordat? cu prilejul săr
bătoririi unui veac de existență a in
dustriei textile In Cisnădie, tovarășa 
Eleonora Nilca. directoarea unității, 
prezintă secretarului general coordo
natele dezvoltării acestui centru in
dustrial. care in ultimii ani a bene
ficiat de însemnate fonduri de inves
ti’ii. întreprinderea continuă azi Ia 
scafa industriei moderne, o tradiție 
meșteșugărească cu certe atribut-- ar
tistice. realizlnd covoare si țesături 
e'.e căror calități rint apreciate in 
zeci de țări ale lumii.

Urmlnd o indicație a secretarului 
general al partidului — arată gaz
dele — întreprinderea a trecut la va
lorificarea deșeurilor textile. în acest 
scop a frtst creat un centru de sor
tare și prelucrare a deșeurilor, dotat 
cu utilaje moderne, de fabrica
ție românească. Tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceauș*. s-u 
apreciază elogios calitatea superioara, 
varietatea și frumusețea stofe'or fr e 
car» te realizează prin metamorfoza 

industrială pe care o suferă aici res
turile textile care au devenit astfel 
o prețioasă materie primă. Secreta
rul general al partidului recomandă 
să se extindă procesul de valorificare 
a deșeurilor.

Vizitind noua filatură de fire piep
tănate, unde apreciază modul judi
cios in care a fost organizată pro
ducția și se interesează de măsurile 
aplicate pentru ușurarea muncii fe
meilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere să se îmbunătățească sistemul 
constructiv al halei prin realizarea 
unor luminatoare care să ofere con
diții mai bune de lucru.

Secretarul general al partidului re
comandă, totodată, conducerii între
prinderii să extindă sistemul de lucru 
la domiciliu, care oferă, pe lingă alte 
avantaje, și pe acela al continuării 
tradițiilor meșteșugărești care au dus 
departe in lume faima hărniciei 
priceperii localnicelor.

Tema discuției pe care o poartă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
mul secretar al comitetului județean 
de partid, Richard Winter, cu minis
trul industriei ușoare, Gheorghe Ca
zan, și factorii de decizie din orga
nele de resort se axează pe perspec
tivele de dezvoltare a întreprinderii, 
aie cărei produse sini tot mai soli
citate in țâră și peste hotare. în vii
torul cincinal se prevăd extinderea 
filaturii de fire pieptănate și a spă
lătoriei de lină, înființarea unei uni
tă',! profilate pe producția de utl- 
laje-unicat pentru industria textilă, 
care va crea, totodată, și condițiile 
peniru valorificarea priceperii tehni
ce și a experienței acumulate in acest 
domeniu de muncitorii fi specialiștii 
din Cisnădie.

La secția de covoare, care consti
tuie ultimul obiectiv vizitat, este 
abordată fi problema sporirii capaci
tății acestui obiectiv. Gazdele îl in
formează pe secretarul general al 
partidului că • și fost elaborat un 
proiect care preconizează Înlocuirea 
unor războaie vechi șl montarea, in 
spațiile existente, a unor utilaje mo
derne de inaltă productivitate, ceea 
c” ar asigura creșterea de pe*>te trei 
ori a producției fizice pină in anul 
1930, fără alte investiții suplimentare 
pentru construcții și fără sporirea 
numărului de muncitori.

Secretarul general al partidului a- 
preciază caracterul judicios al măsu
rilor preconizate șl recomandă în
făptuirea lor grabnică.

Tovarășului N’icolae Ceaușescu si 
tovarășei Elena Ceaușescu le tint 
prezentate, Intr-o mică expoziție, 
citeva din produsele asimilate in fa

bricație la indicația secretarului ge
neral al partidului. Apreciind frumu
sețea și varietatea modelelor, calita
tea țesăturilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se perseve
reze do lima diversificării producției, 
in vederea satisfacerii gusturilor și 
exigențelor tuturor beneficiarilor.

La plecare, secretarul general adre
sează felicitări colectivului de la Cis
nădie și ii urează rezultate tot mai 
bune și succese tot mai mari in rea
lizarea obiectivelor pe care și le-a 
propus.

Muncitorii de la renumita între
prindere textilă, conducerea uni
tății mulțumesc călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile 
și recomandările făcute și il asigură 
că indicațiile sale, ca și sarcinile 
care le revin In îndeplinirea planu
lui și angajamentelor vor fi traduse 
in viață in mod exemplar.

Vizita secretarului general al parti
dului la Cisnădie se incheie cu un 
moment emoționant. semnificativ 
peniru Întreaga atmosferă de dra
goste și recunoștință cu care i-au 
primit pe inalții oaspeți locuitorii 
orașului. în aplauzele entuziaste ale 
mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu o îmbră
țișează cu simpatie pe micuța Lenuța 
Bogdan, care s-a apropiat de elicop
terul prezidențial pentru a oferi oas
peților dragi un buchețel de flori și 
•e fotografiază împreună cu ea.

Moment festiv: constructorii „TransfdQurOșanulul" raporteazâ îndeplinirea misiunii

Secretarul general nl Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, lovarâșul Nicolae Ceaușescu, n inaugural 
ieri drumul tranafAgnrășan, monumentală operă coniitructivA, ce va râ- 
minc in Istorie ca una din marile realizări ale poporului român, în
făptuită In perioada cincinalului 1971 —1975, terminalii in anul glo
rioasei aniversări a 30 dc ani do libertate pe pămintul țării șl in 
preajma imul alt cienlmcnl istoric — Congresul al XJ-lca nl Parti
dului Comunist Român.

T-a ora 10,30. elicopterul preziden
țial in care sc aflau tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășul Manca Mănesru, 
cu soția, de tovarășii Emil Bobu 
și Gheorghe Oprea, a sosit Ia punc
tul de pornire al magistralei trans- 
făgărftșcne în preajma comunei 
Score!.

Aici se aflau In înlîrnplnare tova
rășii Constantin Bftbălău, ministrul 
energiei electrice, general dc arma
tă Ion Ioniță. ministrul apărării na
ționale. Vasilc Palilineț. ministrul 
economie! forestiere și materialelor 
dn construcție, Traian Duclaș, mi
nistrul transporturilor și telecomuni
cațiilor. general-colonel Ion Coman, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Ri
chard Winter, prlm-secrelar al Co
mitetului județean de partid S bu, 
Ion Dincfi. nrim-secretar al Comite
tului județean de partid Argeș.

Festivitatea a debutat cu clipe de 
mare emoție, de Intensa bucurie 
populară. Mii de oameni ai muncii 
din comunele Cirțișoara. Scorei și 
altele învecinate, ostași și ofițeri au 
urat un fierbinte ..bun venit" tova
rășului Nicolae Ceaușescu pe marele 
drum alpin.

Un grup de săteni din Cirțișoara, 
comuna lui Badea Cârlan, imbrăcați 
în frumoasele lor costume, s-a apro
piat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
de tovarășa Elena Ceaușescu. intim- 
plnlndu-i cu pline si sare, cu ploștile 
pline, urlndu-le bun sosit ne aceste 
vechi așezări românești, multă sănă
tate si bucurii, spre eloria patriei 
noastre. Printre ei se afla si străne
potul lui Badea Gheorghe. Florian 
Cârlan, care. împreună cu profesoara 
Rodica Albescu. de la școala generală 
din comună, au laminat secretarului 
general al partidului următorul emo
ționant mesaj :

„Mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Noi. locuitorii acestor străbune 
meleaguri, de unde Badea Cârțan, 
mistuit de dorul luminării, a plecat 
să cunoască țara și Istoria glorioasă 
a neamului românesc, trăim astăzi 
sentimentul înălțător al împlinirilor. 
La treptele de bunăstare și civiliza
ție pe care am urcat îndemnați și 
conduși de partid se adaugă încă 
una pe care părinții nici n-o visau : 
aceea a Transfăgărășanului, drum 
care, prin măreția realizării și bo
gatele consecințe pentru noi, cei din 
Cirțișoara, merită cu prisosință nu
mele celui mai drag fiu al poporu
lui nostru, Nicolae Ceaușescu.

Vă răminem pentru totdeauna re
cunoscători și ne angajăm să pre
țuim și să giijim darul ce ne-ați 
făcut, ca pe lumina ochilor".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu adre- 
■ seazâ- calde mulțumiri sătenilor din 
Cișțișoara, după care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu și ceilalți 
oonducători de partid și de stat, 
pornește pe drumul transfăgărășan, 
sțrăbătind citeva sute de metri pe 
jos, prin mijlocul unui masiv culoar 
de oameni. Fiecare dintre cetățenii 
aflați aici dorește să se apropie de 
secretarul general al partidului, 
să-și exprime bucuria și să-i ofere o 
floare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
stringe miinile a zeci și zeci de oa
meni, tovarășa Elena Ceaușescu îm
brățișează cu căldură numeroși 
copii, in timp ce uralele mulțimii 
nu mai contenesc.

„Transfâgăxâșanul" taie cimpia, 
începind să urce. ușor, spre crestele 
semețe aile munților.

Șoseaua este o construcție mon
tană unică in țara noastră : Aproape 
jumătate din cei 90 km, cit măsoară, 
traversează zona alpină a Fâgă- 
rașilor, ai căror versanti abrupți 
erau pi.nă nu de mult greu accesibili.

Realizată din inițiativa și sub per
manenta îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ea a mobilizat 
întregul geniu ingineresc național 
de specialitate, a stimii ambiții și 
elanuri înaripate in rindul miilor de 
muncitori, ostași, ingineri și tehni
cieni. autori ai îndrăzneței lucrări.

Volumul impresionant ai operațiu
nilor necesare realizării acestei 
construcții este redat pe un mare 
panou, așezat pe locul unui fost 
punct de lucru. In total au 
fost făcute circa 4 milioane me
de derocări și terasamente, construi
te 28 de poduri și viaducte, 550 de 
podețe, precum și un tunel rutier in 
lungime de aproape un kilometru, 
care străpunge masivul muntos in
tre virfurile Negoiul și Moldoveanu.

Urcind pină la cota 2 040 m, ma
gistrala șerpuiește in sute și sute de 
serpentine, intr-un peisaj de o ne
asemuită frumusețe, spre a plana 
apoi, din nou in amețitoare șerpuiri, 
spre lacul de acumulare Vidraru, 
pină la barajul hidrocentralei de pe 
Argeș.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii 
6int relatate. în timpul vizitei, unele 
evenimente memorabile din istoria 
acestei lucrări.

Pentru a urca și folosi mijloace 
tehnice modeme pe locuri necălcate 
de om, constructorii n-au pregetat să 
sfideze regulile statornicite in litera
tura de specialitate. Ca să ri
dice, de pildă, la „Piatra Dracului" 

(1 800 ml un buldozer, ei l-au de
montat, lransporlindu-1 apoi, bucată 
cu bucată, la punctul do lucru. Spre 
Bilea-Cascadb. intr-o încleștare 
eu adevărat bărbătească, oamenii 
iiu dezrădăcinat 7 500 de butu
rugi pe kilometru liniar, fieca
re «-ivind un diametru de peste 
30 cm. Ostașii de pe buldozere au 
condus cu precizie milimetrică mași
nile lor pe margini de hăuri ameți
toare. Inlăturind din cale mii |i mii 
de tone do a n.r oca mente.

Lucrările 6-au executat în condi
ții deosebit de grele și datorită in
temperiilor naturii. Ploile și nămeții, 
care uneori au atins 6—7 m, au im

„Drumurile țării 
sînt drumuri înalte"

...Este (jindul, rostit 
cu glas tare, al unuia 
dintre miile de oa
meni adunați in a-
ceasta ti pe cllnu-
rile Făgărașului spre
a trăi bucuria im-
bogâțirii patriei so
cialiste cu incd li n
mare drum, spre a Ji
părtași la actul 80-
lemn al inaugurării,
moment ridicat la pu-
terca istoriei prin pre
zența conducătorului 
Iubit al partidului și 
statului. Poate că o- 
mul pe care-l auzim 
rostind aceste cuvinte 
estf un localnic din 
vatra slbiană a legen
darului țăran-pațriot 
Badea Cârțan... Poate 
că este un argeșean 
dintre cei deprinși cu 
ctitorirea de mari 
construcții atit din 
străvechimea Mește
rului Mancfle cit și din 
vremea apropiată, clnd 
miile de „meșteri 
mart, calfe și zidari" 
au înălțat monumenta
la hidrocentrală, Poa
te fi, de asemenea, a- 
cest om din mulțime, 
chiar unul dintre mii
le de constructori ca
re. au tăiat in mun
te — și peste mun
te — superba volută 
a Transfăgărășanului ; 
poate fi un părinte 
de constructor-oștean, 
poftit să vadă pe ce 
mindre meleaguri — și 
intru care fapte — i-a 
fost chemat feciorul 
să-și slujească patria, 
in numele păcii și în
floririi ei... Dar orici- 
ne-ar fi acest om din 
mulțime, gindul lui 
rostit cu glas tare 
— „Drumurile țării 
sint drumuri înalte" — 
exprimă gîndurile mi
ilor de oameni veniți 
la marea inaugurare. 
In esență, exprimă 
gîndurile întregului 
nostru popor, mindril 
să-și celebreze încă o 
izbindă constructivă, 
verigă de aur in șirul 
de izbinzi ale acestor 
ani. Meditația omului 
din mulțime capătă 
valoare de simbol, a

șa cum însuți noul 
drum are o asemenea 
valoare. Căci Trans
făgărășanul leagă în
că o dată intre ele, 
peste cele mai specta
culoase creste ale Car- 
paților, nu numai căile, 
ci fi inimile fiilor n- 
cestor păminturi. De 
aceea putem spune că 
acest drum nou către 
zările transilvane trece 
prin Inima fiecărui fiu 
a! României socialiste. 
Și de aceea numim 
Transfăgărășanul un 
drum de bărbătească 
faptă, de adincă și

PRIN TELEFON, 
DE LA REPORTE

RUL NOSTRU

curată simțire româ
nească. Un drum vite
jesc — a cărui con
strucție a cerut un u- 
riaș volum de muncă, 
dăruire șl forță, de 
îndrăzneală și dc efort 
spre autodepășlre. Un 
drum al acestui timp.

20 septembrie 1974. 
Sint aici, intre creste
le Nenoi ului. Moldo
veanului, citeva mii de 
oameni, sorbind cu 
nesa| aerul tare al 
munților, trăind nu 
numai bucuria Intllhi- 
rii cu peisajul tulbu
rător pe care-l oferă 
noul drum, ci și sem
nificația patriotică, po
litică. socială a aces
tui dar făcut tării de 
constructorii militari și 
civili. Un dar a cărui 
'însemnătate se leagă 
organic, nemijlocit de 
politica partidului, de 
contribuția hotîfrîtoare 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la înfăp
tuirea acestei politici... 
In aceste clipe, Bilea 
a devenit un uriaș 
amfiteatru din care 
se înalță, ca dlntr-un 
eor plenitudinar, a- 
clamația devenită em

pus deseori reluarea și refacerea In
tegrală a unor porțiuni de drum.

De-a lungul șoselei, pe bornele ki
lometrice se văd denumiri cunoscute 
pină acum doar turiștilor și vinători- 
lor pasionați, dar care, foarte cu
rind, vor constitui puncte de popas 
frecvente. Aici, ca și in alte zone 
pitorești, urmează a fi amplasate di
ferite construcții de interes turistic, 
a căror prezență va spori valoarea 
turistică montană,

Străbătînd marele drum montan, 
Transfăgărășanul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat se opresc in mai multe rlnduri, 
«au cuvinte de caldă apreciere pentru 
priceperea, hărnicia, eroismul con
structorilor care au săpat in granitul 
Carpaților și au croit drum prin una 
din cele mai pitorești zone ale țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă ministrului turismului, condu
cătorilor organelor locale ca noi
le cabane sau moteluri ce vor fi 
ridicate să se încadreze armonios in 
decorul natural. Clădirile trebuie să 
fie simple, specifice pentru turismul 
montan. S-a arătat că pot fi foarte 
bine folosite In acest scop, cu nu

mai citeva nmcnalftri. șl clădirile ce 
au fost ridicate pentru constructori 
in tlmnul lucrului. Totodată, pentru 
a facilita turismul, ficcratarul gene
ral al partidului cerc să fie rearpe- 
nninte. lărgite o serie de drumuri de 
acces spre creastă, lacul Capra, vîr- 
ful Negoiu si alte puncte de mare 
atracție peniru vizitatori.

tn nenumărate rlnduri. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu are cuvinte de 
laudă nentru constructori, arată că 
acest drum are o semnificație de 
simbol a abnegației in muncă, a vic
toriei. Secretarul general al parti
dului propune ca în punctul cel mal 
înalt al drumului, dc un promonto
riu din preajma lacului Bilea. se 
ridice un erandios monument al vic
toriilor socialismului.

Festivitatea inaugurării drumului 
transfâ.gărășan a avut loc la punc
tul său cel mai inalt. pe platoul de 
la Lacul Bilea. Aici, la peste 2 000 
de metri altitudine, undo magistrala 
isi croiește drum prin stincă. des- 

blemă a acestor ani : 
„Ceaușescu, P.C.R." 
Și. preluind gindul 
omului din mulțime 
put'em spune că mi- 
tingul la care partici
păm este o adunare 
populară la cea mai 
marc altitudine. O 
altitudine a conștiin
țelor noastre, a senti
mentelor noastre față 
de partidul sub condu
cerea căruia sint po
sibile asemenea victo
rii, chezășii ale izbin- 
zilor viitoare. Este o 
firească cuprindere in 
simbol. Căci drumul 
acesta monumental, de 
importantă națională, 
care leagă între ele 
două jumătăți de țară 
și care deschide calea 
valorificării unor ine
puizabile bogății și 
frumuseți montane, ne 
apare ca o concreti
zare a înseși dezide
ratelor cuprinse in 
Programul și Directi
vele celui de-al XI- 
lea Congres al parti
dului. referitoare la 
datoria fructificării in- 
tegrale a bogățiilor 
materiale și spirituale 
ale patriei. In felul a- 
cesta. in aceste clipe, 
aici, In Carpați, sub 
privirile miilor de 
participanți adunați in 
jurul conducătorului 
partidului și statului, 
prezentul se Intilneșle 
la modul cel mai fi
resc cu viitorul. Iar 
Transfăgărășanul a- 
pare ca o chezășie pu
ternică a adevărului 
că marile proiecte ale 
partidului vor fi înde
plinite. că înaintarea 
României ve drumul 
desăvirșirii socialis
mului, către comu
nism, este și va fi 
faptă.

Drumurile țării sint 
drumuri înalte — spu
sese omul din mulți
me. Se referea la 
Transfăgărășan și, 
deopotrivă. Ia drumul 
României socialiste in 
istorie.

Mihai CARANFIL 

chlzînd un lung tunel pină la versan
tul sudic, in județul Argeș, s-au adunat 
mii de oameni : detașamente ale 
bravilor ostași si constructori care au 
înfăptuit această măreață operă, 
alături de cetățeni din județele Si
biu si Argeș, primii beneficiari ai 
drumului ce leagă două părți ale 
tării.

Pe înălțimile de stîncă din 1ur si 
mnă In creasta muntelui, oamenii 
fluturau steaguri, isi uneau glasu
rile intr-o vibrantă manifestare de 
recunoștință fată de partidul comu
nist. în acest cadru, ca o inaltă 
prețuire adusă muncii pline de 
abnegație, de adevărat eroism al con
structorilor Transfâgărășanului, to
varășul Nicolae Ceaușescu a înmi- 
nat. in aplauzele tuturor celor pre
zent! la adunare, titlul de Erou al 
Muncii Socialiste si Ordinul Muncii 
clasa I conferite celor mai destoinici 
dintre făuritorii noului drum, acelor 
oameni care s-au luptat luni si ani 
de zile cu tăria stincii. cu vitregia 
naturii, dind dovadă de o înaltă ca
pacitate tehnică, pentru a îndeplini 
această mare misiune incredintată de 
partid, de secretarul său general.

Din nou văile răsună de ovații si 

urale. atunci clnd tovarășul NIcolao 
Ceaușescu ia cuvintul, adresindu-s® 
eroicilor constructori, întregului 
nostru popor.

Cuvlnlarea secretarului gcner.il al 
partidului, caldele felicitări adresate 
făuritorilor acestei minun.a’e reali
zări, îndemnul său la noi fante 
mărețe pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului au «Urnit 
vibrante ecouri In Inimile si con
științele celor prezent). Uralele 
lor răsunau ca un solemn an
gajament do a face totul pentru în
deplinirea murilor obiective ale vii
torului. spre Înflorirea continuă * 
României socialiste.

în această atmosferă de mare în
suflețire. la sfirșitul mitingului, to
varășul Nicolae Ceaușescu taie pan
glica inaugurală a drumului trans- 
făgărășan.

Secretarul general al partidului • 
zăbovit apoi timn Îndelungat în m i- 
locul constructorilor, a stat de vorbă 
prietenește, jntr-o ambiantă deose
bit de caldă, ?u cej decorați, a dis
cutat cu ei despre noile construcții 
preconizate în programul partidului.

tn fata tunelului, secretarul gene
ral al partidului s-a fotografiat In 
millocu! constructorilor.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, to
varășa Elena Ceausescu, împreună 
cu ceilalți conducători de partid și 
de stat, slTăbat ne jos tunelul rutier 
pe sub creasta Făgăraș!lor.

După impresionanta adunare car» 
a avut loc in vecinătatea lacului 
Bilea, călătoria pe noua magistrală 
alpină continuă pe versantul arg*’- 
șean al Munților Făgăraș pină 1» 
Valea cu Pești. în apropierea bara
jului do la Vidraru,

Aici, în numele oamenilor muncii 
argeșeni, tovarășul Ion Dincă, pri
mul secretar al comitetului jude
țean de partid, mulțumește tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru prezența la 
inaugurarea Transfăgârfișanului.

„Transfăgărășanul — a spus el — 
podoaba nouă a Carpațîlor. neste
mată a cutezanței tehnice creatoare, 
făurită din inițiativa și sub condu
cerea dumneavoastră nemijlocită. re 
adaugă altor mărețe realizări ale 
socialismului, făurite de asemenea 
din indicația dumneavoastră pe 
străvechiul pămînt al Sibiului și 
Argeșului. De aceea, astăzi, ca în
totdeauna, noi. ca și întregul po
por, vă spunem din adîncul inimii : 
vă mulțumim, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru modul strălucit 
în care conduceți destinele patriei, 
pentru tot ce faceți ca tara să fie 
mai puternică, mai bogată și toate 
județele ei să se dezvolte armonic®.

Un constructor argeșean a reamin
tit astăzi lozinca revoluționară din 
anii de Început ai socialismului : 
„Cu partidul nostru-n frunte, spar
gem munte după munte". A reamin
tit un mare adevăr. Cu parti
dul nostru-n frunte ne simțim 
întotdeauna puternici. încrezători in 
forktie noastre, siguri că vom 
înfăptui întocmai ceea ce ne propu
nem, Cu dumneavoastră in fruntea 
partidului — patriot înflăcărat, ex
perimentat revoluționar și Internațio
nalist de prestigiu, înalt model de 
comunist de omenie — avem certitu
dinea nestrămutată că partidul nos
tru isl va face datoria față de popor 
și patrie, iși va înfăptui neabătut 
glorioasa sa misiune istorică. Pro
gramul partidului. Directivele si Te
zele pentru Congresul al XI-lea. 
care răspund atit de complet năzu
ințelor și puterii creatoare, construc
tive a națiunii — expresie vie a în
țelepciunii cu care partidul ne con
duce spre viitor — sînt străbătute 
ca de un fir roșu de grija dumnea
voastră ca tara să devină tot mai 
puternică, tot mai bogată, oamenii 
ei tot mai fericiți,

Cum gindește țara Întreagă, gîn- 
dește și Argeșul nostru. Acest gind 
este unul singur : ne vom uni strîns 
In jurul partidului, al dumneavoas
tră. tovarășe Ceaușescu, vom lupta 
și munci cu toată răspunderea, cu 
toată energia și dăruirea pentru a 
înfăptui ceea co dumneavoastră pro
iectați, vă vom urma întotdeauna, 
fără șovăire, mult iubite tovarășe 
secretar general, cu convingerea că 
sintem călăuziți cu mină sigură că
tre marele ideal — civilizația socia
listă și comunistă."

Ziua de 20 septembrie se În
scrie ca un eveniment de referință 
care, așa cum spunea în cuvintarea 
sa tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
amintește că „acest drum peste 
piscuri înalte vestește astăzi despre 
capacitatea creatoare a națiunii 
noastre socialiste, care, sub condu
cerea partidului comunist, înfăptu
iește pe vechile meleaguri societatea 
socialistă și comunistă, superioară 
oricărei alte orinduiri, menită «ă 
asigure omului o viață tot mal bună, 
libertatea, bunăstarea și fericirea."

Adrian IONESCU 
Gh. BRATESCU 
St. CONSTANTINESCU 
F. VASAS

Foto : R. Crlstcscu 
Const. Ciocan 
I. Dumitru

gcner.il
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MAREA ADUNARE POPULARĂ PRILEJUITĂ DE INAUGURAREA
DRUMULUI NAȚIONAL TRANSFĂGĂRĂȘAN

Aclamații entuziaste, câlduroase manifestări de dragoste și stlmâ

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

ral dezvoltate ; realizarea lui de
monstrează că am început cu drep
tul această măreață operă istorică, 
faptul că stă în puterea noastră, a 
întregului popor ca, sub conducerea 
comuniștilor, să înfăptuim societa
tea socialistă multilateral dezvol
tată și comunismul în România. 
(Aplauze, urale ; se scandează: 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Parcurgînd acest drum, privind 
piscurile înalte ale munților, ne 
câm și mai bine seama ce a îm
bărbătat întotdeauna și a păstrat 
treaz sentimentul național al po
porului nostru, ce l-a îndemnat ca 
în cele mai grele timpuri să-și 
apere glia prin lupte grele. Aici 
s-au născut moșii și strămoșii noș
tri, aici este locul poporului român! 
(Aplauze puternice, urale). Oame
nii care au trăit pe aceste melea
guri, pe aceste înălțimi au iubit 
întotdeauna — ca și căprioarele, 
ca și păsările — libertatea, simțind 
câ nu pot trăi decît în libertate, 
stăpîni pe țara lor, pe destinele lor. 
(Aplauze, urale : se scandează: 
,. Ceauș eseu—P.C.R.!“). Acest drum 
peste piscuri înalte vestește astăzi 
despre capacitatea creatoare a na
țiunii noastre socialiste, care, sub 
conducerea partidului comunist, 
înfăptuiește pe vechile melea
guri societatea socialistă și co
munistă, superioară oricărei alte 
orinduiri. menită să asigure Omu
lui o viață tot mai bună, liberta
tea, bunăstarea și fericirea. 
(Aplauze puternice, urale). Inau
gurarea acestui drum monumen
tal — în care sînt încorporate 
inteligența, munca, dirzenia, vo
ința a mii și mii de constructori, 
a poporului nostru, de fapt — de
monstrează câ putem înfăptui cele 
mai mărețe visuri, că stâ în pu
terea noastră sâ realizăm țelurile 
înscrise în Programul partidului 
și in proiectul de Directive — do
cumente istorice supuse dezbaterii 
întregului nostru popor. Inaugu
răm acest drum înainte cu numai 
2 luni de cel de-al XI-lea Con
gres al partidului, care va rămi- 
re in istoria țării prin aceea că 
deschide calea spre societatea co
munistă in Romania. Acest drum, 
ca de altlel tot ceea ce înfăptuim 
și vom înfăptui in deceniile vi
itoare, va vorbi peste secole de 
munca, dirzenia și capacitatea 
creatoare a poporului nostru, de 
voința sa de a asigura triumful 
comunismului în România. (A- 
plauze puternice, urale).

Militarii forțelor armate au 
«dus, așa cum am spus, o contri
buție hotăritoare la realizarea 
Transfăgărâșanului. Aceasta ne 
îndreptățește sâ le încredințăm 
r.:i obiective în anii viitori. In fe
lul acesta, odată cu pregătirea mi
litară și politică, cu ridicarea ca
pacității de luptă pentru a fi ga
ta in orice moment să apere cu
ceririle revoluționare și indepen
dența patriei noastre, militarii vor 
part.cipa la activitatea practică de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comu
nismului in România. In definitiv, 
adevărata capacitate de apărare a 
patriei stă in forța economică și 
politică a țării, în unitatea de 
nezdruncinat a întregului nostru 
popor in jurul partidului. Și nu 
există forță in lume în stare să 
îngenuncheze un popor dornic să 
trăiască liber, să făurească comu
nismul pe pămintul patriei sale 1 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R. .'").

Este adevărat, au trebuit învin
se multe greutăți pentru a făuri 
acest drum ; această construcție, 
realizată la o asemenea înălțime, 
nu a fost deloc ușoară. Dar 
faptele au demonstrat câ nici 
a inciie. nici înălțimile, nici vis
colul, nici ploaia, nici furtuna n’J 

pot împiedica realizarea unei o- 
pere mărețe, atunci cînd cei ce 
și-au propus acest țel sînt hotărîți 
să înfrîngă orice greutăți, cînd în 
frunte se găsesc comuniștii, care 
nu se tem de nici o greutate ! 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale).

Fără îndoială că realizarea o- 
biectivelor propuse în Programul 
partidului și in Directive vor cere, 
în continuare, eforturi mari. Va 
trebui să învingem multe greutăți 
— și nu numai greutăți ca acelea 
pe care le-ați învins aici, ci și de 
altă natură — pentru ca să ajun
gem pe vîrfurile cele mai înalte 
ale societății comuniste. Dar avem 
ferma convingere că poporul nos
tru va ști să meargă tot mai ho- 
tărît înainte, va reuși să urce sus, 
pe cele mai înalte piscuri ale civi
lizației, ale comunismului, care va 
asigura o viață cu totul nouă, li
beră și îmbelșugată poporului nos
tru, ca și întregii omeniri. (Aplau
ze puternice, urale).

Desigur, muncind pentru a făuri 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată în România, pentru a 
înainta spre comunism, noi ne în
deplinim în primul rînd îndatori
rile față de poporul nostru, față 
de patria noastră, dar, în același 
timp, aducem o contribuție în
semnată la cauza socialismului, la 
cauza progresului în întreaga lu
me. Pînă la urmă. întărirea socia
lismului. a forței sale în lume stă 
în rezultatele pe care le obține 
fiecare popor în construcția socie
tății socialiste. Cu cît fiecare po
por obține rezultate mai bune, cu 
cît înaintează mai rapid pe calea 
socialismului, cu atît se întărește 
forța socialismului, crește presti
giul său în lume, sporește contri
buția sa la cauza progresului și 
păcii internaționale. (Aplauze pu
ternice, urale).

Acționînd și în viitor neabătut 
pentru a asigura înfăptuirea Pro
gramului partidului și a Directi
velor. vom dezvolta colaborarea 
cu țările socialiste, cu celelalte 
țări ale lumii, cu țările în curs de 
dezvoltare care luptă pentru inde
pendență, cu toate statele, contri
buind activ la edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, a unei 
lumi a păcii și colaborării inter
naționale. Considerăm că întărirea 
colaborării în munca pentru dez
voltarea economico-socialâ creează 

Cuvintul secretarului general al partidului eete subliniat cu puternice aplauze de partlcipanțll la marea adunare 
popularâ

condiții minunate pentru conlucra
rea pașnică a tuturor națiunilor, 
pentru asigurarea fericirii popoare
lor. pentru excluderea definitivă a 
războiului de pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice).

Nu doresc să mă refer acum la 
celelalte probleme și sarcini ale 
construcției viitoare, prevăzute în 
proiectul de Program și în proiec
tul de Directive. Cu toții știți bine 
că fiecărui județ, fiecărei întreprin
deri, fiecărei unități, inclusiv uni
tăților militare, le revin sarcini 
mărețe din acest Program. Ceea ce 
aș dori numai să menționez este 
că, în întîmpinarea Congresului al 
XI-lea, fiecare trebuie să acțione
ze în așa fel încit să-și îndepli
nească în cele mai bune condiții 
sarcinile ce-i revin. Să întărim 
spiritul de combativitate și fermi
tatea împotriva lipsurilor, să fim 
necruțători cu neajunsurile și gre
șelile. să întărim forța de luptă a 
fiecărui colectiv de oameni ai 
muncii, a fiecărei unități militare ! 
In felul acesta vom putea întîm- 
pina cu succese noi Congresul al 
XI-lea, vom păși ferm și hotărît 
înainte pentru a îndeplini preve
derile din Program și Directive.

Am convingerea că oamenii 
muncii din județele Sibiu și Argeș, 
constructorii și militarii prezență 
aici vor face și în viitor totul pen
tru a răspunde cu cinste sarcinilor 
mari ce le revin, pentru a-și aduce, 
fiecare, contribuția la măreața o- 
peră de ridicare a României socia
liste pe noi culmi de civilizație și 
progres. (Aplauze puternice, pre
lungite : se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R. !“).

Urez organizațiilor de partid, 
oamenilor muncii din cele doua 
județe noi și noi succese în acti
vitatea lor ! Urez constructorilor 
succese tot mai mari în lucrările 
viitoare ! Unităților militare le 
adresez urarea de a-și ridica ne
contenit pregătirea de luptă și po
litică, de a fi gata pentru a înde
plini noi misiuni în construcția 
pașnică a României socialiste ! 
(Aplauze puternice ; urale). Tutu
ror vă urez multă sănătate, multe 
succese, multă fericire ! (Aplauze 
puternice ; cei prezenți ovaționea
ză minute in șir pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

lucrare sâ fie 
transfăgărășan

denumită
„Nicolae
„Nicolae

Pe platoul de Ia Lacul Bilea. unde a avut loo festivitatea Inaugu
rării drumului transfăgărășan, mii de oameni — detașamente alo 
bravilor ostași si constructori, precum si cetățeni din județele Sibiu 
gi Argeș — au participat la o însuflețită adunare.

Desehizînd adunarea, primul secre
tar al Comitetului județean de partid 
Sibiu. Richard Winter, a spus in 
cuvintul său : Vă rog să-mi îngă
duiți ca, pătruns de emoție și aleasă 
bucurie, să dau glas sentimentelor 
tuturor participanților la această fes
tivitate, salutind cu entuziasm, cu 
ginduri și sentimente de cinstire, 
dragoste și inaltă prețuire prezența 
in mijlocul nostru a iubitului condu
cător, secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Adresez, de asemenea, un călduros 
salut celorlalți conducători de partid 
și de stat prezenți astăzi la această 
festivitate in care oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri raportează 
partidului și statului, conducătorului 
iubit si stimat, incă o mare victorie 
constructivă pe pămintul României 
socialiste legată de lucrările mare
lui drum montan, Transfăgărășanul.

Această nouă construcție de di
mensiuni impresionante, înfăptuită 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. la realizarea căreia mii 
de constructori civili și militari și-au 
dat măsura priceperii, hărniciei, te
nacității și eroismului muncitoresc, 
reprezintă una din strălucitele ex
presii ale îndeplinirii cu succes a 
Directivelor Congresului al X-lea, 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
patriei noastre. Transfăgărășanul 
semnifică prin insemnătatea lui eco
nomică și turistică. îndrăzneala ini
țiativei proiectului și a realizării, 
un minunat exemplu al forței și ca
pacității creatoare a oamenilor mun
cii din țara noastră, al marelui avint 
generat de politica partidului de 
făurire a României socialiste multi
lateral dezvoltate,, de indicațiile 
dumneavoastră personale, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prețioase șj mo
bilizatoare, date pe tot parcursul ’în
făptuirii acestui important obiectiv 
național. Ca omagiu adus celui care 
prin eroismul muncii sale, patriotis
mul fierbinte, revoluționarismul in
transigent a reprezentat și reprezintă 
întruchiparea înaltelor virtuți comu
niste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
constructorii militari și civili au ce
rut ca Transfăgărășanul să vă 
poarte numele. Acest drum nou săpat 
in steiurile Carpaților, menit să du
reze veacuri, constituie,, totodată, un 
simbol al idealurilor de muncă paș
nică, de bunăstare și fericire ale na
țiunii noastre socialiste, al însuflețirii 
și abnegației cu care întregul nostru 
popor înfăptuiește neabătut politica 
partidului.

Pentru miile de constructori ai 
Transfăgărâșanului, pentru toți oa
menii muncii din județele Argeș șl 
Sibiu, faptul că această inaugurare 
are loc in memorabilul an al celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
si al Congresului al XI-lea al parti
dului reprezintă un prilej de justi
ficată mindrie civică și. totodată, 
un îndemn spre noi realizări. De 
aceea, cu toții trăim emoția acestui 
moment sărbătoresc. însuflețiți de 
hotărirea de a obține noi rea
lizări in efortul pentru îndeplini

rea actualului cincinal In patru ani 
și jumătate — garanție sigură a 
trecerii cu succes la traducerea in 
viață a Directivelor celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. Ne angajăm in 
mod solemn să nu precupețim nici 
un efort spre a face din munca 
noastră, incorporată in munca în
tregului popor, temelia de granit a 
înfăptuirii cu succes a Directivelor 
Congresului al XI-lea și a Progra
mului partidului.

In cuvintul său, Vasile Patilineț, 
ministrul economiei forestiere și 
materialelor de construcții, a expri
mat sentimentele de recunoștință 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru faptul că a acceptat invitația 
temerarilor constructori de a inau
gura Transfăgărășanul, drum care 
creează o nouă legătura de comuni
cație intre partea de sud a țării și 
Podișul transilvănean.

Nqtil. și monumentalul drum apă
rut acum pe harta țării este legat 
indisolubil de numele dumneavoastră, 
care ați avut inițiativa construirii 
lui, ne-ați călăuzit și ajutat perma
nent să-l executăm la termen. Acti
vitatea dumneavoastră creatoare, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pa
siunea, dăruirea cu care infăptuiți 
hotăririle partidului au exercitat o 
puternică inriurire. dinamizînd for
țele și capacitățile constructorilor 
in executarea unui asemenea drum 
Intr-un termen scurt. Acest obiec
tiv completează, prin frumusețea și 
utilitatea sa, salba marilor realizări 
contemporane. înscrii nd u-se La loc 
de cinsje în constelația înfăptuirilor 
de prestigiu ale României socialiste.

In condițiile vitrege ale unor pră
păstii. pe care doar caprele negre și 
ciutele se încumetau să le escala
deze. inginerii, proiectanții și coman
danții unităților militare. însuflețiți 
de organizațiile de partid, și-au con
centrat întreaga lor capacitate crea
toare asupra soluțiilor constructive 
ale acestui drum ce depășește ca 
amploare inginerească tot ce s-a mal 
executat de 8Ute de ani in țara 
noastră.

La realizarea acestei noi magis
trale. cu o lungime de peste 90 de 
km, situată la cea mai înaltă altitu
dine fată de alte drumuri ce traver
sează Carpații, a fost necesar să se 
execute in condiții deosebit de grele 
peste 3.8 milioane mc săpături, din 
care mai mult de jumătate in stîncă, 
peste 290 mii mc de zidărie, peste 
830 de lucrări transversale, din oara 
27 viaducte și poduri, 80 km de pa- 
raoeți și un tunel de 860 m.

Un rol de o însemnătate hotări
toare In realizarea drumului l-au avut 
eroismul și spiritul de sacrificiu ale 
militarilor forțelor noastre armate, 
fără al căror sprijin nemijlocit exe
cuția drumului nu ar fl fost posi
bilă.

Brava noastră armată a demonstrat 
Încă o dată. aici. pe Munții 
Făgărașului, câ prețioasele indicații 
ale dumneavoastră; comandantul su
prem al forțelor noastre armate, de 
a impleti intr-un tot armonios pre
gătirea teoretică cu aplicațiile prac
tice, se traduc in fapt.

Un aport substanțial la realizarea 
acestui obiectiv l-au adus muncito
rii, tehnicienii, inginerii și proiec
tanții unităților Ministerelor Ener
giei Electrice. Transporturilor și Te
lecomunicațiilor.

De asemenea, sprijinul permanent 
al comitetelor de partid din județele 
Argeș și Sibiu a constituit o pir- 
ghie de seamă la realizarea acestei 
punți de legătură dintre cele două 
județe vecine.

Drumul pe care noi. construc
torii, l-am numit transfăgărășeanul 
„Nicolae Ceaușescu", constituie prin 
măreția, amploarea și grandoarea sa, 
o operă monumentală. El reprezintă 
un simbol de recunoștință adus in 
cinstea mărețului eveniment pe care 
poporul nostru il sărbătorește anul 
acesta : Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român și un omagiu 
pentru dumneavoastră personal, Iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Pe stîncile care stau de strajă dru
mului transfăgărășan va sta inscris 
cu litere nepieritoare numele drag al 
președintelui țării noastre, fiul cel 
mai iubit al poporului român.

A luat apoi cuvintul general de 
armată Ion Ioniță, ministrul apără
rii naționale, care a spus : Vă rog 
să-mi permiteți să dau glas senti
mentelor de satisfacție și legitimă 
mindrie de care sint animați mili
tarii care au participat la construi
rea acestei grandioase lucrări de in
teres național, realizată din inițiativa 
și sub permanenta dumneavoastră 
Îndrumare, mult stimate tovarășe 
■ecretar general.

In aceste momente «olemne, ampli-

ficat» de prezența dumneavoastră la 
inaugurarea drumului transfâgâră
șan, vă raportez, tovarășe comandant 
Ruprem, că misiunea încredințată ar
matei noastre populare de a contri
bui la edificarea acestui important 
obiectiv a fost îndeplinită.

In înfăptuirea sarcinii de onoare 
trasate de partid, zecile de mii de 
militari au. fost însuflețiți de 
înaltul dumneavoastră exemplu de 
muncă neobosită, dăruire și pasiune 
revoluționară, de slujire cu devota
ment și abnegație a cauzei socialis
mului, a Intereselor patriei și po
porului.

Ca o vie manifestare a devota
mentului lor nemărginit față de 
partidul nostru comunis', a dragos
tei și respectului deosebit față da 
dumneavoastră, mult .stimate tova
rășe secretar general, Încă de la în
ceput miile de constructori și-au 
exprimat dorința ca această impre
sionantă
Drumul ________ _ ..
Ceaușescu".

Drumul transfâgârășan 
Ceaușescu*4 este o operă complexă, o 
realizare unică de acest gen in tara 
noastră, atit prin caracteristicile con
structive. cit și a traseului ne care-1 
parcurge. Avind o lungime de pesțo 
90 kilometri și străbătind unul din 
cei mai inalti munți ai tării, acest 
drum asigură o legătură directă in
tre județele Argeș si Sibiu si contri
buie la exploatarea rațională a bazi
nelor forestiere aferente, la punerea 
in valoare pentru turismul de masă 
a unei zone de o rară frumusețe. 
Totodată, se înscrie ca o înfăptuire 
de seamă in contextul general de 
pregătire a teritoriului pentru apăra
rea patriei.

Realizarea Transfăgărâșanului a 
cerut ostașilor, comandanților si acti
viștilor de partid, tuturor constructo
rilor o mare încordare a forțelor, 
pricepere, dăruire si o disciplină e- 
xemplară.

în decursul celor peste două mi
lioane si jumătate de zile om efec
tuate de militari s-a executat un vo
lum impresionant de lucrări. Totoda
tă. ostașii si-au adus contribuția la 
construirea celui mai lung tunel ru
tier din această tară, la o altitudine 
de peste 2 000 de metri.

Pentru a croi loc drumului prin 
stinci si a urca buldozerele șl cele
lalte mașini si ulilaie de geniu prin 
locuri necălcate de om. ostasii au să- 
virsit adevărate acte de eroism.

Se poate afirma, fără nici o exa
gerare, că Transfăgărășanul este o
pagină de epopee din cronica edifi
cării socialismului, la care un aport 
însemnat l-a adus armata noastră 
populară.

Adevărat examen al conștiinței po
litice si patriotice a militarilor, de 
abnegație in înfăptuirea sarcinilor 
încredințate de partid, a romantis
mului revoluționar și a calităților de 
ostași si cetățeni ai României socia- 

Jiste., construcția drumului a consti
tuit. totodată, o verificare severă a 
pregătirii de specialitate, o scoală a 
călării caracterelor ferme, a bărbăției 
si curajului, a spiritului datoriei.

Faptele incorporate aici, fante ale 
mai multor contingente, unităti si 
mari- unităti de toate armele, se în
scriu la loc de cinste in cartea tra
dițiilor armatei si sintem convinși că 
ele vor avea semnificația unui no
bil si însuflețitor îndemn in viitor.

înfăptuirea acestei lucrări de mari 
proporții a fost favorizată de spriji
nul permanent, concret si direct a- 
cordat constructorilor de Comitetele 
județene Argeș si Sibiu ale Parti
dului Comunist Român.

Munca depusă de zecile de mii de 
militari, cot la cot cu constructorii 
«părtinind celorlalte trei ministere, 
cu oamenii muncii din cele două ju
dețe. a cimentat si mai mult legătura 
indestructibilă a armatei cu poporul, 
demonstrind încă o dată că armata 
noastră nu are alt țel mai măreț 
decit slujirea cu abnegație a intere
selor sunreme ale națiunii.

Cu prilejul acestei festivități, În
credințez încă o dată conducerea de 
partid și de stat. întregul nostru po
por, pe dumneavoastră, mult stimata 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și in 
viitor armata, concomitent cu înde
plinirea sarcinii ei de bază — pregă
tirea pentru apărarea orinduirii so
cialiste, a independenței și suverani
tății patriei — va fi gata, la ordinul 
dumneavoastră, să îndeplinească și 
alte misiuni pe frontul construcției 
pașnice, să participe la edificarea 
unor noi obiective economice, înscri
se in proiectele Programului parti
dului și Directivelor Congresului al 
XI-lea, documente ce jalonează cu 
îndrăzneală revoluționară înaintarea 
patriei noastre spre noi culmi ale 
civilizației și progresului.

Totodată, vă asigurăm, tovarășe 
comandant suprem, că militarii ar
matei noastre, alături de toți oame
nii muncii, de întregul popor, pă
trunși de conștiința înaltelor răspun
deri ce le revin. însuflețiți de per
spectiva minunată a înaintării Româ
niei spre zorile comdnismului, ișl 
vor înzeci eforturile pentru a ln- 
timpina cu noi și însemnate succese 
Congresul al XI-lea al partidului, 
vor înfăptui neabătut politica internă 
și externă a Partidului Comunist Ro
mân, pusă in slujba fericirii și pros
perității patriei noastre dragi — Re
publica Socialistă România.

Vorbind în numele constructorilor 
civili ai Transfăgărâșanului, maistrul 
miner Simion I. Gheață a spus : 
„N-am să pot exprima in cuvinte 
profunzimea sentimentelor de bucu
rie și mindrie ce ne umplu inimile 
nouă, constructorilor, care am tăiat 
peste Munții Făgăraș această șosea 
— podoabă socialistă a Carpaților. 
Pentru faptul că dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, ați 
venit astăzi în mijlocul nostru, vă 
mulțumim din adincul inimii pentru 
această înalta cinste și prețuire.

Tn anii ce i-am petrecut ne acest 
șantier gindurile noastre s-au îndrep
tat necontenit spre partidul comu
nist, spre dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, cu căldură și recunoștință 
pentru tot ce ați făcut ca viața și 
munca noastră, a întregului popor 
să fie mai frumoasă, mai îmbel
șugată.

Sintem la capătul unui drum de 
succese. Iar mindria și satisfacția pe 
care le încercăm au o dublă semni
ficație : aceea de a fi realizat un 
obiectiv economic si turistic de im
portanță și frumusețe deosebite și de 
a sti că această realizare se înscrie 
în bogăția de fante si împliniri care 
au marcat atit de pregnant anul is
toric al celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei sl al Congresului 
al XI-lea al partidului. Am lucrat aici 
mii de constructori, mai tineri si mal 
virstnicl. veniti de ne multe șantiere 
ale tării, nentru a da o nouă strălu
cire tradiției începute la Bumbești- 
Livezenl fi Salva-Vlșeu.

In memoria mea. ■ tovarășilor 
mei această lucrare va râmi ne ca 
cea mai frumoasă din viata de con
structor. pentru că am fost cel că
rora 11 s-a încredințat cu deDlinâ În
credere o astfel de lucrare, unică In 
felul ei. nentru că ea ne-a dus la 
încercare tot entuziasmul și toată băr
băția. Iar noi am învins. Și această 
victorie o Închinăm partidului nostru 
iubit — Partidului Comunist Român.

Am lucrat pe mulle șantiere sl nu 
cunosc profesie mai nlină de satis
facții ca aceea de constructor, che
mat să inalte in beton si otel cute
zătoarele proiecte ale partidului. 
N-am fost niciodată mai convins de 
acest adevăr ca acum cind am luat 
cunoștință do documentele Congre
sului al XI-lea al partidului — pro
iectul de Program si proiectul de Di
rective aflate in dezbaterea comuniș
tilor. a întregului popor, de Tezele 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român pentru Congresul al 
XI-lea. care ne înfățișează imaginea 
de frumuseți si bogății a României 
viitoare. Pentru că. intr-adevăr, ce 
isi poate dori mai fierbinte un con
structor. decit să 1 se încredințeze 
sore a dura opere tot. mai mărețe, 
tot mai îndrăznețe ? Iar noi sintem 
niște constructori norocoși, iubite to
varășe Ceaușescu. pentru câ partidul 
ne cheamă prin programul său pe 
schelele cele mai cutezătoare oe care 
le-am urcat vreodată, ne cheamă să 
înfăptuim societatea socialistă multi
lateral dezvoltată, să infăntuim co
munismul ne pămintul României. 
Pornim spre împlinirea acestor ma
rele aspirații cu încredere și hotâ- 
rire pentru că avem in fruntea noas
tră un conducător călit și în
țelept, avem in fruntea noastră 
Partidul Comunist Român, arhitectul 
fi constructorul cel mai desăvirșit al 
României prezente și viitoare. Cu 
aceste ginduri. cu aceste sentimente 
vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că sintem gata să 
îndeplinim cu responsabilitate comu
nistă și inaltă conștiință muncito
rească toate sarcinile De care ni le 
va încredința partidul. Vă rog să-mi 
permiteți să exprim. In numele co
lectivului de muncă, adînca noastră 
recunoștință pentru Înaltele distincții 
De care ni le-ati acordat, pentru 
cinstea cu care ne-ati onorat de a 
fi astăzi aici, unde inimile noastre 
bat de emoție și bucurie.

A luat apoi cuvintul colonelul 
Mazilu Nicolae, Erou al Muncii So
cialiste, comandantul detașamentului 
pentru construcția drumului, sec
torul 9. care a 6pus : Noi. mi
litarii care. alături de ceilalți 
constructori, am participat la reali
zarea drumului transfăgărășan 
inaugurat astăzi, trăim satisfacția 
de a ne vedea munca, eforturile în
cununate de succes. Onoarea pe 
care ne-ați făcut-o, stimate tovarăș# 
comandant suprem, venind in mij
locul nostru pentru a ne primi ra
portul de ostași constructori, repre
zintă pentru noi un minunat prilej 
de a ne reafirma dragostea și devo
tamentul nețărmurit, recunoștința 
fierbinte pe care le nutrim, din a- 
dincul inimilor, față de dumneavoas
tră. cel mai iubit fiu al națiunii, 
strălucit conducător al partidului și 
al țării pe drumul libertății și dem
nității, pe drumul socialismului vic
torios.

Cu aproape 5 ani în. urmă, clnd 
începusem bătălia pentru a croi fă
gaș acestei magistrale, noi, construc
torii militari, știam că nu va fi ușor, 
dar tot atit de bine știam că aceas
tă punte peste unii din cei mai inalțl 
munți ai țării are o mare Însemnă
tate națională și câ, incredințîndu- 
ni-se sarcina de a participa la con
struirea ei, ni se dădea, de fapt, o 
misiune de luptă pe frontul pașnic 
al construcției socialiste.

Confruntarea cu stincile munților, 
cu intemperiile și vitregia naturii, 
cu nenumăratele probleme tehnice și 
de specialitate pe care le-a ridicat 
construcția șoselei, au dus din clin 
la încercare calitățile noastre de 
ostași si de constructori. Citeva con
tingente de ostași din toate armele 
au susținut aici un adevărat exa
men al priceperii si bărbăției, dind 
nenumărate dovezi de curai si spi
rit de sacrificiu.

Au fost destule clipe grele, aspre. 
Uneori, ca in legenda meșterului 
Manole, ceea ce izbuteam să reali
zăm ziua, se surpa noaptea, dar 
niciodată oamenii detașamentului 
nostru nu s-au dat învinși. Mobili
zați de organizațiile de partid și de 
cele ale U.T.C., au avut tăria ca da 
fiecare dată să reia lucrul șl, pină 
la urmă, să învingă.

Astăzi, cind trăim acest moment 
solemn al inaugurării drumului, vă 
rog să-mi permiteți, tovarășe coman
dant suprem, ca in numele militari
lor distinși cu înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste", al celor deco
rați cu ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România, să vă a- 
dresăm cele mai calde mulțumiri, 
recunoștința noastră fierbinte pen
tru înalta cinste ce ni s-a acordat 
In aceste distincții noi vedem pre
țuirea de care se bucură munca in 
republica noastră socialistă, grila 
pe care partidul și guvernul, dum
neavoastră personal, tovarășe co
mandant suprem, o purtați tuturor 
celor care-și fac cu cinste datori* 
față de patrie.

Ca ne un omagiu gravat în stîncă. 
închinăm această durabilă realizare 
a noastră — încheiată in anul ju
biliar al celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei — Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Vă asigurăm că. si de acum 
înainte, militarii genisti, alături da 
toti ostasii tării, umăr la umăr cu 
întregul popor, sint gata să îndepli
nească noi misiuni ne frontul con
strucției pașnice, contribuind astfel la 
continua înflorire a patriei noastre 
scumpe. România socialistă.
Jn încheierea adunării. Richard 

Winter, primul secretar al Comite
tului județean de partid Sibiu, in 
numele tuturor DarticiDantilor. a 
6DUS :

Exprim stimatului si Iubitului con
ducător al partidului si statului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mulțumirile cele mai fierbinți. ‘ în
treaga noastră recunoștință Dentru că 
ne-a onorat cu prezenta domniei sale 
la această inaugurare, nentru im
portanta cuvintare rostită aici, pen
tru cuvintele de aleasă prețuire * 
muncii făuritorilor acestei gran
dioase construcții.

Cuvîntarea dumneavoastră, iubite 
tovarășe Ceausescu, ne îmbărbătează 
si ne mobilizează spre noi fapte con
structive. constituie un îndreptar de 
nădejde In munca neobosită ce o 
desfășurăm pentru sporirea contribu
ției oamenilor muncii din județele 
Argeș si Sibiu la edificarea Româ
niei moderne.
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IFAPTULI PREGĂTIRI PENTRU STUDIEREA Cu apă la robinet,

IDIVERS!
I"- - - - - - - - - - - - !
i Perseve
rența

' poștașului
I Toată viața iui. Joniță Dobre, I 

din comuna Ștefăneșli (Vilcea), I

Ia lucrat ca po,«ta*. toatt seri- • 
fortir le-a du* la destinație. V- I 
na lingură insă n-a arul cui | 
I*-o dea. Jn primul război mon
dial, pe adresa bunului său pri- I 
elen. Constantin Trol. sosite o I 
scrisoare. Dar Trol fusese dat •

I dispărut după luptele din Va- i 
iea Zâbrâu|a/ui. drept care I

1 D. o rcfinut «crisoarea. cu pin- |

Ir .1 j. i-o predea, odată fi o- . 
daf<J. cind o iâ-fi revadă (și da- I 
cd o să-yi mai revadă) priete- I 
nul. Au trecut ani după ani șl 1 

Ieri doi camarazi de arme n-au I
reușit *d te InțilneascA. Fostul I 
poștaș, deși ia o virstâ inain- I 

Itcta. n-a încetat să-l caute pe .
Trai. Și iată că acum deștina- I 
farul a fo*t găsit Și a intrat I 
in posesia scrisorii, după... 57 ' 

| dc ani 1 f

I Hoțul păcălit I 

’ Cițiva pionieri din Orșova au 1 
I pornit in drumeție pe dealurile I

din împrejurimi. Scopul incursi- I 
unii : studiul „pe viu" al unor | 

I plante și roci. Tot mergind ei .
pnntr-o pădurice au zărit, de- I 
odată, un maldăr de crengi I 
proaspăt rupte, care acopereau 

I parcă ceva. Intr-adevăr, sub I 
I crengi, pionierii au descope- I 
I rit o butelie de aragaz în per- I 
Ifectă stare de funcționare. După ■ 

toate probabilitățile, fusese as- I 
cunsd la repezeală de un hoț, | 

Iin vederea „valorificării- ulte
rioare. Pionierii au predat bu- I 
telia organelor de miliție. A- I 
cum se caută păgubașul. In I I orice caz, hoțul „s-a ars“ de... t
aragaz. [

DOCUMENTELOR CONGRESULUI
în cnrind va începe un nou an In Invăț&mlntul de partid, antrenind 

In Mndiu) organizat al politicii partidului peste două milioane de co
muniști. precum șl numeroși oameni ai muncii nemembri dc partid. 
Noul an de ktudiu va debuta In condiții deosebite, sub auspiciile avin- 
tulul politic general, ale Intenselor pregătiri ce «o desfășoară In în
treaga țară in intimplnarca Congresului al XI-lea al partidului. în
tregul tnvățămint va fi axat pc studiu] documentelor Congresului — al 
proiectului dc Program al partidului și al proiectului dc Directive — 
ce se află In dezbaterea comuniștilor, a maselor largi de oameni al 
muncii.

In acest context, selecționarea șl pregătirea propagandiștilor — ac
țiuni cc sc desfășoară în aceste zile — capătă o Importanță deosebită. 
Problema care sc pune este dc a asigura pentru fiecare formă de stu
diu propagandiști cit mal hlne pregătiți, in măsură să asigure înțele
gerea aprofundată a acestor documente (le excepțională însemnătate, 
însușirea marii bogății dc Idei pc care Ic cuprind, ca și desprin
derea concluziilor ce se Impun pentru activitatea practică.

Cum.răspund acestei cerințe organizațiile de partid? Iată subiectul 
unei recente Investigații in citcva Județe — Alba, Buzău și Prahova.

Lașitate
In comuna Cătune, județul 

Gcrj, a fost grav accidentat de 
un autovehicul Ion Robu din 
Craiova. Intrucit șoferul, laș, a 
fugit de la locul faptei, Ion Ro
bu a fost ridicat, in stare de 
comă, de un alt șofer. Acum se 
află internat la Spitalul clinic 
din Craiova, cu coloana verte
brală fracturată. Cei 5 copii ai 
lui Robu — și nu numai ei — 
vor. să afle cine-i vinovatul. 
Din primele investigații, se pa
re că a fost lovit de un autobuz. 
Cine-i dă de urmă ?

în casă... 
cu tractorul

Ieșind, împletidndu-se, de la 
bufetul din satul Lovnic, Mihai 
Kloss, mecanizator la S.M.A. 
Jibert, județul Brașov, s-a ur
cat (numai el știe cum) la vo
lanul tractorului, să facă o plim
bare, să se „răcorească". La 
prima curbă, pierzind controlul 
volanului, a intrat cu tractor cu 
tot drept in casa lui Ion Mir
cea, făcind praf peretele unei 
camere. Noroc că in camera 
respectivă nu dormea nimeni. 
Puțin a lipsit să nu dea buzna 
și-n camera unde se afla fa
milia. Acum nepoftitul musafir 
este „poftit- să răspundă pentru 
actul' iresponsabiL

Tn acest an, înv&țimintul politico- 
ideologic si economic isi va lărgi sfe
ra do cuprindere. Pe lingă învăță- 
mintul de partid șl invățăminlul poli
tic U.T.C. se organizează, pentru pri
ma oară, și un invățămînt politico- 
ideologic și economic al sindicatelor, in 
care vor fi încadrați membrii de sin
dicat care nu sint cuprinși m invăță- 
mîntul de partid sau al U.T.C. De 
asemenea, Frontul Unității Socialiste 
va organiza propaganda prin confe
rințe pentru acei locuitori din car
tiere și sate care au posibilități de 
studiu mai reduse sau o virstă mai 
înaintată. Se înțelege că organizarea 
unor forme atit de variate de studiu, 
cuprinzind practic totalitatea oameni
lor muncii, solicită un număr con
siderabil sporit de propagandiști. 
Avind in vedere importanța și am
ploarea acestei activități, comitetele 
județene Buzău, Prahova, Alba au 
organizat instruiri ale secretarilor 
comitetelor dc partid din întreprin
deri și instituții, de la sate, in cadrul 
cărora au subliniat necesitatea selec
tării in corpul propagandistic a ace
lor oameni care au o bună pregătire 
politică și profesională, se bucură de 
prestigiu în rindul colectivului, au 
dovedit reale aptitudini pentru mun
ca propagandistică. Bine au proce
dat mai ales acele organe de partid care au sprijinit și Ia fața locului, 
prin colective dc activiști șl lectori 
de partid, organizarea diferențiată a 
invățâmintului politico-ideologic șl 
economic in concordanță cu gradul 
de pregătire a diferitelor categorii 
dc cursanțl. selecționarea propagan
diștilor pentru variatele forme de 
Studiu.

Se cuvine reliefată preocuparea co
mitetelor județene de partid pentru 
pregătirea propagandiștilor prin 
cursuri, organizate diferențiat pen
tru cel dc Ia orașe șl sate. Astfel, 
in cadrul cursurilor organizate pen
tru propagandiștii de la sate in ju
dețele Prahova. Buzău și Alba, pri
mii secretari sau secretari ai comi
tetelor județene de partid au pre
zentat expuneri despre d 
mentale Congresului, stăruind 
deosebire asupra direcțiilor 
damentale de acțiune pentru 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. asupra răs
punderilor ce revin organizații
lor de partid in lumina obiecti
velor programatice ale Congresului 
și asupra căilor întăririi rolului lor 
conducător, asupra sarcinilor activi
tății ideologice. Expunerile au fost 
urmate de răspunsuri la întrebări, 
precum și de dezbateri pe grupe re- 
strinse, în cadrul cărora au fost cla
rificate probleme cum ar fi necesita
tea stringentă a asigurării in conti
nuare a unui ritm inalt de dezvolta
re economică, multiplele implicații 
ale politicii de amplasare rațională a 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării etc.

Se Impune însă o observație : u- 
nele expuneri si consultații au fost 
încărcate cu prea multe date, fără 
ca acestea să fie însoțite de expli
cațiile corespunzătoare. Astfel, expu-

trie Congresului să fie cit mal bine 
înțelese si insusite de propagandiști, 
ele trebuie raportate in permanentă la 
realitățile Județelor, orașelor, comu
nelor șl unităților respective. Este 
o preocupare pe care am intîlnit-o 
pretutindeni. La Ploiești, dezvoltării 
industriei și agriculturii Județului In 
viitorul cincinal i-au fost dedicate 
expuneri ținute de cadre de cea mai 
Înaltă competentă din Județ. La Alba 
$1 Buzău, asemenea expuneri au fost 
completate In mod fericit cu vizi
tarea expozițiilor realizărilor econo
mice ale județului, unde propagan
diștii au putut dobindi o Imagine cla
ră atlt asupra Înfăptuirilor de pină 
acum, cit si asupra perspectivelor 
largi de dezvoltare deschise tuturor 
domeniilor de activitate in viitorul 
cincinal. Este demn de menționat că 
In ambele județe asemenea cifre 
șl date economice au fost transpu
se pe diapozitive, care urmează a fl 
distribuite propagandiștilor.

Deosebit da 
de asemenea, 
rată

În preajma deschiderii
învățămîntului de partid

nerea ținută la Alba Iulia, referitoa
re la proiectul de Directive, a cu
prins prea multe cifre și date, in 
detrimentul explicării aprofundate a 
unora dintre implicațiile socia
le, politice și economice ale o- 
rientărilor de ansamblu preconizate 
în acest document. La fel. in cadrul 
simpozionului „Dezvoltarea învâță- 
mintului. culturii și ocrotirii sănătă
ții in județul Prahova" au fost 
prezentate numeroase date despre 
numărul de construcții culturale, de 
formații artistice etc., pierzindu-se 
însă din vedere ceea ce era esențial 
și anume direcțiile de acțiune pen
tru a integra mai profund activități
le și manifestările culturale obiecti
vului educației comuniste.

Cum este si firesc, pentru ca te
zele teoretice cuprinse iu documcn-

O pondere sporită fată de anii tre
cut! dețin in cadrul cursurilor acti
vitățile metodologice. Este un fapt 
pozitiv, intrucit explicarea si apro
fundarea unor documente de o ase
menea importanță, amploare șj com
plexitate cum sint Programul 
partidului și Directivele solicită 
o bună pregătire metodică, stă- 
plnirea si minuirea unor procedee e- 
ficiente. In această direcție am con
semnat ca reușită dezbaterea orga
nizată la Buzău referitoare la rolul 
cabinetelor de stiinte sociale in ac
țiunea dc studiere și dezbatere 
a documentelor de partid. Avind un 
pronunțat caracter de schimb de ex
periență. dezbaterea a conturat dife
rite metode prin intermediul cărora 
cabinetul poate veni in sprijinul stu
dierii documentelor Congresului.

binevenită a fost, 
___ , dezbaterea dosfășu- 

la Alba Iulia referitoare la 
specificul desfășurării învățămîntului 
dc partid în cadrul adunărilor gene
rale de partid. în lumina experien
ței anului trecut, a constatărilor u- 
nei analize efectuate în 18 comune, 
din Inițiativa comitetului județean, au 
fost scoase în evidentă modalități 
concrete de a folosi mal bine ca
drul propice oferit de adunările de 
partid pentru a organiza dezbateri a- 
profundatc. soldate cu măsuri efi
ciente de îmbunătățire a activității.

Din păcate, nu peste tot s-a acor
dat atentia cuvenită pregătirii meto
dice a propagandiștilor. La Ploiești, 
de pildă, nu a fost organizată nici 
o dezbatere care să-și propună ge
neralizarea experienței pozitive In 
metodica stimulării dezbaterilor, deși 
la curs participau multi propagan
diști tineri.

Desigur, cursurile desfășurate In a- 
ceste zile nu încheie pregătirea pro
pagandiștilor. Ea va continua pe 
parcursul anului de studiu printr-o 
bogată suită de acllvităti organizate 
de comitetele județene de partid. Ex
punerile si dezbaterile organizate _ la 
cabinetele de partid, menite să în
lesnească aprofundarea problemelor 
teoretice tratate in documentele Con
gresului vor trebui să se conjuge 
cu sprijinul susținut și consistent dat 
propagandiștilor de organizațiile do 
partid din înseși unitățile unde acti
vează aceștia. Este evidentă necesi
tatea ca întilnirile secretarilor comi
tetelor de partid cu propagandiștii să 
capete un caracter sistematic, pentru 
ca propagandiștii să fie bine infor
mați asupra oricăror preocupări în
scrise pe agenda de lucru a organe
lor și organizațiilor de partid, să le 
poată aduce la rindul lor in discuția 
cursanților. Desigur că toate acestea 
se cer completate cu propriile efor
turi ale propagandiștilor in vederea 
studierii temeinice a documentelor 
Congresului partidului, a unei bogate 
informări politice.

Silviu ACHIM 
Paui DOBRESCU

Strict 
autentic

— Aveți bere ?
— Avem bere.
— Dați-ne, vă rugăm, cite o 

sticlă.
— Și mincare ?
— Mulțumim. Abia am mincat.
— Atunci, să vă fie de bine. 

N-avem bere.
— Bine, dar la mesele

• bere.
— E. că ei au mincat
— Dați-ne și nouă un 

rat din pește, orice...
— N-avem pește, decit------
Și ospătarul ne arată pe unul 

din pereți o pictură murală care 
înfățișează cițiva pești.

Faptul s-a petrecut in ziua 
de 17 septembrie A.C. la restau
rantul „Dunărea*4 din centrul 
Brăilei.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I. . . . . .
Ipectiv, tpn 

semnalmente 
Sau — mai

I
I

vecine
la noi. 
prepa-
acolo...

Se cauta 
o mamă

Intr-o scrisoare adresată 
bricii noastre, șeful miliției . 
dețene Bacău, colonel Gheorgne 
Șchiopu, roagă pe călătorii care 
s-au aflat in trenul accelerat 
504 Su'ceava-București. in ziua 
de 29 martie 1970, să dea o mi
nă de ajutor la rezolvarea unui 
caz mai puțin obișnuit. In noap
tea aceea, intr-unui din com
partimentele unui vagon a fost 
abandonat un băiețel, in virilă 
de 2-3 săptămini, de către 
mama lui. care a coborit in 
pară la Bacău, de unde i _ s-a 
pierdut urma. Cițiva călători 
au predat copilul miliției 
Gara de Nord, iar miliția 
dus la o casă a copilului 
București, unde a crescut mare 
și, firește. primul lui cuvint 
rostit a fost cuvintul „mamă“. 
Tocmai pentru a-i găsi mama, 
miliția apelează la memoria ce
lor aflațl acum patru ani șl 
jumătate in compartimentul res- 

tpre a furniza unele 
...fe asupra acesteia.

— mai știi ? — P^ate în
săși mama respectivă, citind a- 
ccste rinduri.~

ru- 
;u-

din 
l-a 
din

Rubricd redoctotâ de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteir

așteaptă totuși ploaia
De ce nu se îndeplinește programul 

udărilor dinaintea semănatului
Tn ziarul nostru din 13 septembrie a fost publicată o hartă. întoc

mită dc Institutul de meteorologic și hidrologie, care redă «tarea de 
aprovizionare a solului cu apă. Rezultă că In Jumătatea do nord a 
Dobrogcl, estul Bărăganului, sud-vestul Munteniei și sudul Olteniei 
solul este Insuficient aprovizionat cu apă. Aceasta Impune ca pe su
prafețele amenajate pentru irigat și care urmează să fie cultivate cu 
griu să sc facă udări cu norme J “  ------ -«-uhh. .—i.ii.n
Am urmărit cum se desfășoară 
Tulcea.

de apă riguros stabilite de specialiști, 
aceste lucrări In judcțclo Ialomița șl

către unitățile agricole, dar mal ale» 
din bugetul statului pentru efectua
rea acestor lucrări. Problema ce se 
nune in momentul de fată este ca 
acest efort financiar să fie materia
lizat prin sporirea producției 
hectar.

Desigur, unde munca este bine or
ganizată si lucrările de irigat se a- 
plică in mod corect, recoltele obținu
te sînt bune. Cooperativa agricolă din 
Sarinasuf. care are întreaga supra
față de teren Irigată, obține in acest 
an secetos recolte mari de porumb. 
In alte unităti. dintr-un motiv sau 
altul, irigațiile nu au fost executata 
corect și de aceea recoltele sint nesa- 
tisfăcâtoare. La Întreprinderea agri
colă de stat M. Kogălniceanu, din 
cauză că sistemul de irigații Babadag 
a fost dat in folosință cu lntirziere 
și nu a funcționat în bune condiții, 
din cele 714 ha cultivate cu porumb 
414 ha au fost compromise, iar pe 
restul de 300 ha

Din celo peste 45 000 ha ce se vor 
cultiva in Județul Ialomița cu 
reale 
gat, 
cat udări de aprovizionare pe 
mai puțin de 9 000 ha. De ce atit do 
puțin ? „Deși sint convinși de nece
sitatea udărilor de aprovizionare — 
ne-a răspuns Iov. Cornel Văleanu, 
șeful sectorului de avertizare al în
treprinderii de exploatare a lucrări
lor de îmbunătățiri funciare din Fe
tești — specialiștii din unitățile agri
cole din raza noastră. derutați de 
ploile căzute in ultima perioadă, au 
oorit aproape oomolet irigarea tere
nurilor ce se vor însămlnta cu griu. 
Așa s-a intimplat în multe cooperati
ve agricole, cum sînt Gildâu, Pie- 
troiu. „7 Noiembrie" șl „23 Februa
rie" din Borcea". Șl in raza între
prinderii de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare din Călărași 
situația este Identică. Poziția spe
cialiștilor din aceste unități agri
cole de a nu face 
udări de aprovi
zionare nu este 
justificată. Ploile 
care au căzut in 
ultima perioadă 
au refăcut numai 
în parte rezerva 
de apă din sol și 
aceasta numai in stratul de la supra
față. Din analizele de laborator re
zultă că pe multe terenuri, pină la 
adincimea de 0,75 m. deficitul de 
umiditate este cuprins între 700 și 
1 400 mc la hectar, ceea ce subliniază 
obligativitatea de a se face udări de 
aprovizionare pe toate aceste tere
nuri.

De ce manifestă reținere unii spe
cialiști fată de irigarea de aprovizio
nare ? Iată cum stau lucrurile la 
cooperativa agricolă Pietroiu, care va 
cultiva 750 ha cu griu irigat. Pinâ 
acum nu s-au făcut udări pe nici un 
hectar. „Nu este nevoie — susține 
tov. Vladimir Palanciuc. lnginerul- 
șef al cooperativei. Solul are sufi
cientă umiditate De adincimea de 25 
cm pentru a asigura o bună răsă
rire. Și apoi sperăm că va ploua". 
Intr-adevăr. toamna este lungă și 
s-ar putea să mai cadă ploi. Dar de 
ce să se aștepte această posibilitate, 
cind cooperativa are apa la dispozi
ție ? Există încă două argumente 
care ar trebui să determine consiliul 
de conducere al cooperativei să a- 
plice udări de aprovizionare De toa
tă suprafața. în primul rind, 
deficitul de umiditate din sol 
pe adincimea de 75 cm este de peste 
1 100 mc la hectar. Și, in al doilea 
rind, anul acesta, de pe 740 ha cu 
griu irigat, cooperativa a obținut 
o producție medie cu 2 000 kg la 
hectar mai mică fată de cit era pla
nificat. deoarece in toamna lui 1973 
nu s-au făcut udări de aprovizionare. 
Vrea consiliul de conducere al coo
perativei să se repete această situa
ție ?

Pentru ca situația de anul 
cut 6ă nu se mal repete ,
este nevoie ca, in timpul scurt care 
a mal rămas pină la declanșarea se
mănatului. organele agricole județe
ne să urmărească in permanentă mo
dul cum in fiecare unitate agricolă 
se realizează programul de aplicare 
a udărilor de aprovizionare pe tere
nurile ce se vor insăminta cu griu 
In regim irigat.

de toamnă în regim 
pină în prezent s-au 
udări

ce-

Ancheta noastră în unități 

din Ialomița și Tulcea

recolta este mică. 
De asemenea, la 
cultura de soia, 
tot din aceleași 
cauze, de pe cele 
1 200 ha cultivate 
nu s-a realizat 
planul. Și in alte 
sisteme de iriga
ții din județ, car» 
folosință cu in- 
au funcționat laau fost date In 

tirziere sau nu 
întreaga capacitate, producția agrico
lă a fost diminuată. O analiză a Co
mitetului județean de partid Tulcea 
a scos in evidență deficiențele 
care au existat in acest domeniu și 
a stabilit o serie de măsuri opera
tive. S-a apreciat că nu a existat o 
suficientă preocupare din partea 
Trustului de construcții de Îmbună
tățiri funciare pentru darea in folo
sință a sistemelor mari de irigații. 
Sistemul Dunavăț, de pildă, cu o 
suprafață de 2 736 ha. a fost pus în 
funcțiune cu o intirziere de peste 
6 luni, iar sistemul Tulcea-Sarina- 
suf, cu o suprafață de 15 416 ha, a 
fost recepționat in mai, cu intirzie
re de un an. Grav e 
că nici sistemele 
nu au funcționat 
existat 
stațiile ... . 
conducte si canale 
majoritatea lor de lucrări executate 
neeprespunzător de către constructor. 
De. asemenea, conducerile unor uni
tăti agricole nu au asigurat exploata
rea rațională a sistemelor de irigat. 
La un control efectuat in luna iunie 
de către organele agricole județene, 
la indicația comitetului județean de 
partid, s-a constatat că din 116 agre
gate de pompare funcționau doar 75, 
iar din 1289 aripi do ploaie funcțio
nau doar 937.

în prezent, în această zonă, din 
cauza lipsei precipitațiilor, solul este 
slab aprovizionat cu apă. Astfel, în 
cea mai mare parte a județului, in 
arătura de vară, pe o adincime de 20 
cm există numai 50—100 metri cubi 
de apă la hectar. Pe terenurile care 
urmează să se insămințeze cu griu, 
pentru a se asigura condiții optime 
de răsărire si dezvoltare a plantelor 
trebuie să se facă irigații. Este vor
ba de o suprafață destul de mare — 
peste 12 000 ha teren — ce va fi se
mănată cu cereale păioase în con
diții de irigare. Dar se pare 
că situația din vară se repetă din 
nou : in unele unităti agricole udă
rile de aprovizionare nu se fac decit 
sporadic. Trebuie să se ia toate mă
surile in vederea înlăturării tuturor 
defecțiunilor care mai există, astfel 
incit să se poată face udări pe toate 
suprafețele amenajate.

Florea CEAUSESCU 
Aurel PAPADIUC

tre- 
acum,

MANIFESTĂRI ÎNCHINATE 
APROPIATULUI 

CONGRES 
AL PARTIDULUI

O NOUĂ SOCIETATE 
CULTURALĂ DE LA C. E. C

tv
PROGRAMUL I

10,00 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru școlari.

1040 Film serial pentru tineret : 
Clreșanl. Episodul VI.

11,00 Mal aveți o Întrebare T
11,40 Teleclnemateca (reluare). 
16,30 Telex.

16.35 Magazin sportiv.
18,15 Caleidoscop cultural-artis

tic.
18.35 Sâplămlna Crucii Roșii.
19,00 Lumea copiilor.
19,20 1001 de seri. /
19,30 Telejurnal a Carta comu

niștilor români — In dezba
terea Întregului popor.

20,05 Teleenciclopedla.
20.50 Film serial : „Un șerif 

New York."
21,40 Telejurnal a Sport.
22,00 Intîlnirea de la ora 10. Ma

gazin muzical-distractiv.

BRAZI

și faptul 
date în- folosință 

_______ decit parțial, au 
dese avarii si defecțiuni la 
de pompare, pe rețeaua de 

determinate în

PENTRU TURIȘTI
Filiala Brașov a Uniunii ar

tiștilor plastici a organizat 
pentru turiști un punct ex- 
pozițional cu vinzare la ho
telul „Carpați". Pinâ acum, au 
expus aici lucrări unii dintre 
cei mai apreciați artiști plastici 
brașoveni ca Gri gore Zin- 
covschi, Zina Blănuță. Frederic 
Bdmches. Ștefan Mironescu, 
Zoica Gavrilescu ș.a. Expoziția 
se bucură de succes. Dovada : 
aproape 100 de lucrări au 
fost achiziționate. ‘ Experiența 
filialei Brașov a U.A.P. a deter
minat Ministerul Turismului să-i 
invite pe artiștii brașoveni să 
organizeze asemenea expoziții 
și pe litoral. (Nicolae Mocanu).

EXPOZIȚIE 
DE FOTOGRAFII

La casa de cultură a sindica
telor din Baia Mare s-a deschis 
expoziția de fotografii artistice 
realizate de membrii cineclubu- 
lui Exploatării miniere Săsar. 
Artiștii amatori — muncitori, 
ingineri, tehnicieni — au adus 
in expoziție, prin intermediul 
fotografiei. Imagini luminoase 
din viața și munca minerilor, a 
constructorilor, preocupări ale 
oamenilor muncii închinate pro
gresului social-economic, cultu
rii și civilizației. Expoziția con
stituie un cald omagiu adus 
partidului in pragul apropiatu
lui Congres al XI-lea. (Gh. 
Susa).
ETNOGRAFII PE TEREN

In cadrul programului de per
fecționare a cadrelor din dome
niul muzeografiei etnografice, 
in județul Mehedinți se desfă
șoară partea aplicativă a cursu
lui „Metode și tehnici moderne 
de cercetare". Timp de 14 zile, 
36 de specialiști din toată țara 
desfășoară cercetări și achiziții 
de obiecte etnografice și de

artă populară specifice acestei 
zone. Obiectele ce vor fl Colec
ționate vor fi reunite in cadrul 
unei expoziții, iar apoi vor in
tra in patrimoniul Muzeului 
„Porțile de Fier". (Virgil Tă
tarul.

Zilele trecute la Galati a luat 
ființă Societatea culturală „V. 
A. Urechia", cunoscut cărturar 
gălățean, fondator al bibliotecii 
municipale. Societatea isi pro
pune să activeze intens pen
tru realizarea sarcinilor de 
partid pe linia educației so
cialiste a oamenilor muncii din 
județ, să stimuleze preocupările 
lor culturale, să valorifice tra
dițiile spirituale ale acestor 
locuri. (Dan Plăeșu).

La Huși, în organizarea co
mitetului orășenesc de cultură 
și educație socialistă, au loc nu
meroase manifestări cultura!-ar- 
tistice închinate celui de-al 
XI-lea Congres al partidului. 
La casa de cultură, cit și in în
treprinderi 'șl instituții sint or
ganizate dezbateri, expoziții iti
nerante cu fotografii infățișind 
imagini din țară, din județul 
Vaslui și orașul Huși, vizionări 
de filme documentare realizate 
de cineclubul amatorilor locali. 
Manifestările artistice sint înso
țite de conferințele „Programul 
P.C.R. — viitorul luminos al 
României1'. „Realizări și per
spective in dezvoltarea economi
că și socială a județului Vas
lui", „Orașul Huși pe coordona
tele timpului" ș.a. (Crăciun Lă- 
luci).

Cu trei luni mai devreme
la parametrii proiectați

în județul Tulcea au fost amena
jate pentru irigat 65 350 ha teren, din 
care peste 50 000 ha în sisteme mari. 
Dacă avem în vedere că ame
najarea unui hectar de teren pen
tru irigat costă circa 22 000 lei. ne 
putem da seama ce sume importan
te de bani au fost cheltuite atit de

PLOIEȘTI 
„Sclnteii", 
ru). — Pe

(Corespondentul 
Constantin

marea 1
petrochimică de la 1 

importanta

i Căpra- 
platformă 
Brazi se 
instalațieaflă și

D.M.T.-2 care a intrat in func
țiune in primăvara acestui an. 
Datorită preocupărilor susținute, 
s-a reușit ca parametrii de 
producție prevăzuți în proiect 
sâ fie atinși cu 3 luni mai de
vreme. Acum, de la a- 
ceastă instalație, se reali
zează zilnic, in plus față de 
sarcină, intre 15—20 de tone 
de dimetiltereftalat — materie 
primă mult așteptată In indus
tria fibrelor poliesterice. Dato
rită acestui ritm înalt de pro
ducție. s-a reușit să se recupe
reze aproape Jumătate din res-

fantele de producție pe 
Combinatul petrochimic Brazi 
le-a înregistrat la finele tri
mestrului I al acestui an, ca 
urmare a intrării mai tirziu in 
funcțiune a respectivei investi
ții. „Colectivul nostru — ne-a 
spus maistrul Eugen Andrei, 
este hotărit să lichideze in în
tregime restanțele pină la sfir- 
șilul acestui an".

Trebuie să menționăm că, în 
prezent, datorită bunei exploa
tări a instalațiilor, a scurtării 
timpului de revizie, a schimbă
rii unor tehnologii și soluții de 
prelucrare toate instalațiile de 
rafinare a țițeiului și de petro
chimie de pe marea platformă 
industrială a Brazilor lucrează 
peste parametrii proiectați.

Participarea la tragerile la sorți 
pentru trimestrul IV 1974

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut celor in
teresați că unitățile sale din 
întreaga țară primesc pinâ la 
data de 30 septembrie inclusiv 
depuneri pe libretele dc econo
mii cu dobindâ și ciștiguri in 
autoturisme și pe libretele de 
economii pentru turism in ve
derea participării la tragerile la 
sorți pentru trimestrul IV 1974.

De asemenea, tot pină la 30 
Beptembrie, se emit librete de 
economii pentru construirea de 
locuințe si librete de economii

, cu ciștiguri în materiale 
construcție, care asigură titula
rilor dreptul de a participa la 
tragerile la sorți pentru ultimul 
trimestru al acestui an. Pentru 
libretele de economii cu dobin- 
dă și ciștiguri in autoturisme 
se vor organiza două trageri la 
sorți separate : una pentru li
bretele de acest fel emise de 
unitățile C.E.C. din toate jude
țele țării și o altă tragere pen
tru libretele emise de unitățile 
C.E.C. din municipiul

ROMANIA-FILM" prezintă între 23 și 25 septembrie 1974 la Casa filmului din Capitala

Zilele filmului din Republica Democrată Germană

Q Dragoste la 16 ani. • Anchetă la Marienbad. • Prietena mea Sybille



SClNTEIA — simbdfâ 21 leptambri» 1974 PAGINA 5

ENTUZIASTĂ Șl UNANIMĂ APROBARE 
A PROIECTELOR DE PROGRAM 

Șl DIRECTIVE
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Plenara comună a C.C. al U.T.C. 
și Consiliului U.A.S.C.R.

„Proba supremâ a adeziunii noastre unanime țl entu
ziaste este munca plinâ de abnegație ți dăruire revo
luționară pentru înfăptuirea neabătută a Programului 
partidului" — se subliniază în telegrama adresată C.C. 

al P.C.R., tovarățului Nicolae Ceaușescu

în 
lor r
bătut 
dulul
XI-le
CO-ăO

CC. 
XMe

Ir.traaaa Tară continui U aibă 
i’enarv ale comitetelor si or ca
ii lor de nart'd In care sint dez- 
c proiectul de Program al Parti- 
Comunist Român ți proiectul 

Directive ale Onerosului al 
a privind dezvoltarea economi- 
cialâ a României in anii 1P70— 
Si liniile directoare ale dexvol- 
in perioada 1P81—1W0. Tetele 

al P.C.R. privind Congresul al

Tn Încheiere, narticinantii au • - 
Comitetului Central nl Parti

dului Comuni*! Român tovarășului 
Nicola* Ceaușescu. telegrame prin 
care isl exprimă entuziasta si una- 
rima adeziune fată dc tezele cuprin
se In aceste documenta dn excepțio
nal* însemnătate teorelică si nrac- 
1 menite să canalizeze energi'le 
creatoare ale oamenilor muncii din 
Romanșa in opera de edificare a 
Idealului nostru socialist. In tcleera-

D: recti vele poartă in conținutul lor 
amprenta personalității tovarășului

Primin la C. C. al P. C. R.
Vineri după-amiază, tovarășul 

The Verdeț. membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, a primit dele
gata Centrului de studii și cercetări 
marxiste (C.E.R.M .) de pe lingă C.C. 
al P. C. Francez, condusă de tovară
șul Guy Bosse, membru al Biroului 
Politic al P.C.F., director al C.E.R.M., 
care, la invitații actdemiei ..Ștefan 
Gheorghiu-, participă la dezbaterile 
mesei rotunde pe tema ..Rolul știin
ței m societate".

A participat tovarășul Leon'.e 
Râutu. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președinte 
ol conciliului de conducere, rector al 
academiei „ștefan Gheorghiu".

DLscuțiile avute cu acest prilej 
»-~u dc-sfășurat intr-o atmosferă de 
calda prietenie tovărășească.

★
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Centra] al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. a primit vineri după-amia- 
zi. delegația culturală din Republi

Conferință de presă în legătură 
cu „Zilele culturii din R. D. Germană“

La Opera Română din București a 
avut loc vineri o conferința de presă 
prilejuită de „Zilele culturii din Re
publica Democrată Germană", orga
nizate In contextul mai larg al săr
bătoririi In țara noastră a celei de-a 
25-a aniversări a întemeierii R. D. 
Germane. Conferința a fost deschisă 
ci- lean Jinga, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Tn continuare, a luat cuvintul 
Wilfried Maass, adjunct al ministru
lui culturii al R.D.G., care ne vizi
tează țara în fruntea unei delegații. 
După ce a vorbit despre dezvoltarea 
R. D. Germane în cei 25 de ani, des
pre politica culturală a țării sale, 
ministrul oaspete a apreciat că rela

Încheierea lucrăr 
internațional

La București s-au încheiat, vineri 
duoă-azniază. lucrările Simpozionului 
internațional de ergonomie cu tema 
„Aplicațiile practice ale ergonomiei 
in industrie, agricultură și exploatări 
forestiere" — manifestare organizată 
de Biroul Internațional al Muncii, in 
colaborare cu Ministerul Muncii și 
alte ministere și instituții centrale 
dm țara noastră, care a reunit peste 
800 de participant din 40 de țări de 
pe oate continentele. La lucrări au 
luat, de asemenea, parte reprezen
tanți ai unor organisme internațio
nale.

In alocuțiunile rostite la festivita
tea de închidere a lucrărilor, Georges 
Lambert, reprezentantul Organizației 
Mondiale a Sănătății, V. M. Muni- 
pov, directorul Institutului de cerce-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„ROATA NOROCULUI" S-A OPRIT...
Sfîrșitul unei practici ilicite la C.S. Tîrgoviște

Azi și miine, in Capitală

Finalele Dinamoviadei de atletism și judo
Tn parcul sportiv Dinamo din Ca

pitală vor avea loc azi și miine fi
nalele la atletism și judo ale Dina- 
moviadei. competiție de masă ce se 
•dresează tuturor membrilor asocia
țiilor sportive „Dinamo" din țară. 
Desfășurată in cadrul „Cupei Tine
retului". această largă competiție 
polisportivă reunește acum, la cele 
două sporturi, drea 300 de concurenți 
calificați In fazele anterioare. ÎnÎN CÎTEVA RÎNDURI

ȘAH. — Echipa feminină de șah 
a României și-a mărit șansele d9 
calificam in turneul final al Olim
piade: de șah de la Medellin (Co
lumbia). totalizind 5 puncte după 
trei runde, rezultat ce o situează pe 
primul loc a! grup< i a doua. In run
da a 3-a a terminat la egalitate 
(1—1) cu Olanda.

BOX. — La Ostrava, in cea de-a 
doua gală a ..Memorialului VacJa' 
Prohaska". pugilistul român Petre 
Anton (caicg. semiușoară) l-a invine 
prin descalificare pe polonezul Lasz- 
kowaki. Tn limitele categnriri mus- 
ca. Dinu Condurat a pierdut la 
puncta in fața lui Alexar.drczak

Nlco’se Ceausescu, strălucit rlnditor 
marxist-leninist, neobosit militant re
voluționar. Documentele generalizea
ză exocritnta bogată si multilaterală 
a P C.R. in Junta pentru eliberare 
•octală $1 națională, pentru con
struirea .societății socialiste multilate
ral dezvoltate in tara noastră, dez
văluind perspectiva minunată a 
înaintării României spre comunism.

Asemenea telegrame au mei trimis 
Comitetul de partid din Ministerul 
Educației si Tnvâtămtntului. Comite
tul de nartld din Ministerul Aface
rilor Externe. Comitetul de nartid al 
Academiei „Stefan Gheorghiu'. Bi- 
JO111 organizației de bază al Uniunii 
CnmPM!terilor. Comitetul do partid 
al Uniunii Scriitorilor. Comitetul do 
partid din Comandamentul Infante
riei si tancurilor, comuniștii si În
tregul personal al Liceului militar 
..Dim (trie Cantcmlr", precum fi 
narticinantii la Conferința mișcării 
sportive din municipiul București.

(Aqerpres)

ca Democrată Germană, condusă de 
Willfried Maass, adjunct al minis
trului culturii, care face o vizită in 
țara noastră pentru a participa la 
„Zilele culturii din Republica Demo
crată Germană".

în cadrul lntilnirii au fost discu
tate aspecte ale dezvoltării culturii 
in ceje două țări, precum și ale in
tensificării schimburilor culturale 
dintre România și Republica Demo
crată Germană.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă dc cordialitate to
vărășească, a participat tovarășul 
loan Jinga, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste.

A fost de față Hans Voss. amba
sadorul Republicii Democrate Ger
mane la București.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 

al C.C. al P.C.R.. s-a Intilnit cu 
A. Vaidialingam, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Sri Lanka, 
care ne-a vizitat țara.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

țiile culturale dintre R. D. Germană 
și România s-au dezvoltat foarte 
bine in ultimii ani, că schimburile 
culturale și artistice intre cele două 
țări sint multiple și diverse, „Zilele 
culturii Republicii Democrate Ger
mane" fiind un exemplu in această 
direcție. In cadrul „Zilelor culturii 
din R. D. Germană" se vor pre
zenta spectacole ale Operei Ger
mane de Stat din Berlin, vor 
avea loc deschiderea unei expo
ziții de artă plastică militantă din 
perioada dintre cele două războaie 
mondiale, a unei expoziții de artă 
plastică contemporană, „Zilele filmu
lui din R. D. Germană", o expoziție 
de fotografii etc.

ilor Simpozionului 
de ergonomie
țări tehnice din U.R.S.S., Mokrane 
Mohammed, consilier la Ministerul 
Muncii din Algeria, Harry Heimann, 
profesor la Facultatea de medicină a 
Universității din New York, și Pavel 
Astapenko, director general adjunct 
al Biroului Internațional al Muncii, 
au relevat succesul deosebit al reu
niunii. adresind calde mulțumiri gu
vernului țării noastre pentru contri
buția prețioasă la organizarea și reu
șita lucrărilor simpozionului, precum 
și pentru grija și ospitalitatea cu 
care au fost primiți participanții pe 
timpul șederii lor in capitala Româ
niei.

Cuvintul de închidere a fost rostit 
de Petre Lupu, ministrul muncii, 
președintele simpozionului.

(Agorpres)

trecerile încep in cursul dimineții 
de azi. După festivitatea de deschi
dere (ora 9). pe stadionul central 
au loc seriile probelor atletice, fi
nalele propriu-zise urmind a avea 
loc miine de la ora 9. întrecerile la 
judo se desfășoară In Întregime azi, 
in noua și moderna sală de sport 
din incinta parcului Dinamo : dimi
neața (ora 9,30) preliminariile. iar 
după-amiază (ora 16) meciurile de
cisive.

(Polonia), iar la categoria mijlocie- 
mică Stefan Hic-ru a fost întrecut 
la puncte de Vasiliev (U.R.S.S.).

• Campionatele naționale de tenis 
au continuat Ieri, la arena Progresul 
din Capitală, cu semifinalele orobei 
de simplu fete. Mariana Simloneșcu 
a elf ti Ea t cu 4—6. 7—5. 6—3 partida 
cu Florența Mihai. Virginia Ruzici a 
invlps-o ru 6—1. 6—0 pe Valeria Bă
ii. Deci o finală scontată ! Mariana 

Stmlonescu si Virginia Ruzici se vor 
m’-iIni astăzi pentru desemnarea cam
pioanei. Programul, care începe la 
ora 11. cuprinde si semifinalele de 
simplu bărbați : Ovici—T. Marcu |i 
Hărădâu—Sotiriu.

în ziua de 28 septembrie a.c., a 
avut loc ph nara comună a Comite
tului Contrai al Uniunii Tineretului 
Comunist șl Cpnsiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, consacrată dezbaterii pro
iectului Programului Partidului Co
munist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre comunism, 
proiectului de Directive cit privire la 
planul cincinal 1976—1980 și liniile 
directoare ale dezvoltării ceonomico- 
«ocialo pentru perioada 1081—1990, 
precum și a Tezelor Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân pentru Congresul al Xl-lea.

F.xprimlnd deplina și unanima ade
ziune a tuturor tinerilor din patria 
noastră — români, maghiari, germani 
și dc alte naționalități — față de 
proiectele acestor documen.c. de 
importanță istorică pentru întregul 
nostru popor, subliniind rolul și con
tribuția de o inestimabilă valoare a 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in elabo
rarea lor. plenara a scos in evidență 
noile sarcini, deosebit de complexe, 
care revin organizației revoluționare 
dc tineret in educarea comunistă a 
tinerel generații, in antrenarea vi tot 
mal activă la edificarea socialismului 
și comunismului in România.

La punctul al doilea al ordinii de 
zi, in spiritul indicațiilor cuprinse 
in cuvin tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Conferința a ca
drelor și activului de partid din in- 
vuțămintul superior. Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist 
a analizat problemele muncii educa
tive in rindul elevilor, iar Consiliul 
U.A.S.C.R. a dezbătut activitatea a- 
6ociațiilor studenților comuniști.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, de înaltă responsabilitate po
litică. plenara comună a C.C. al 
U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R. a a- 
dop'.at o hotărire privind intensifi
carea întregii munci de educare re
voluționară a tineretului, adresind o 
vibrantă chemare tinerei generații a 
patriei de a contribui, cu toate for
țele. împreună cu întregul popor, la 
înfăptuirea neabătută a programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

In cadrul lucrărilor plenarei a luat 
cuvintul tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

PLENARA CONSIIIUIUI OAMENIIOR MUNCII 
Dl NAT10NAUTAH GERMANĂ

Deplină adeziune la proiectele documentelor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R.

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România, care 
a avut loc vineri, a dezbătut proiec
tele documentelor celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului.

La plenară a participat tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Participanții la plenară și-au ex
primat in unanimitate adeziunea to
tală față de aceste documente isto
rice, au exprimat hotărirea ne
clintită a oamenilor muncii de na
ționalitate germană de a depune, 
împreună cu întregul popor. toate 
eforturile pentru traducerea in viață 
a mărețelor prevederi ce voi' Ii a- 
doptate de Congres.

Dind gtas atașamentului față de 
politica partidului și sentimentelor 
adine patriotice, membrii consiliu
lui întruniți in plenară au adresat 
conducerii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă, in 
care, printre altele, se arată :

Participanții la plenara Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din Republica Socialistă 
România, dezbătând. intr-o atmosfe
ră de înaltă responsabilitate și pro
fundă mindrie natriotică. Droiectul 
Programului, proiectul Directivelor 
și Tezele Congresului a! Xl-lea al 
Partidului Comunist Român, iși ex
primă, in numele tuturor oamenilor 
muncii de naționalitate germană din 
țara noastră, deplina și unanima a- 
deziune față de conținutul acestor 
documente programatice de inesti
mabilă valoare teoretică și practică.

Dind glas sentimentelor ce anima 
pe toți oamenii muncii de grai ger
man din patria noastră, plenara iși

E posibil ca unii dintre dumnea
voastră. in drum spre autogara din 
Tîrgoviște — din simplă curiozitate 
sau tentați de grămada de bancnote, 
de aparatele de radio, de ceasurile 
puse in joc la „Cabana distractivă"
— să vă fi oprit și să vă fi încer
cat aci norocul. Dar nici dumnea
voastră și nici un alt asemenea cu
rios nu a devenit ciștigător. Și 
nici nu aveați cum. pentru că popi
cele erau in așa fel confecționate, 
aparatele in așa fel aranjate și tre
burile astfel măsluite Incit pentru 
taxa de 10 lei nu se putea clștiga 
declt o gumă, un fluier sau o 
goarnă de hirtie colorată. Intr-o zi, 
timp de o jumătate de oră, aseme
nea multor curioși, ne-am oprit și 
noi. Cei doi angajați care serveau 
la „Cabană" au încasat drept taxă
— in schimbul a 3 creioane, un pa
har. o ascuțitoare șl două goarne
— 1 500 lei. Dar. odată cu noi, din 
curiozitate... profesională, s-au oprit 
și organele de miliție, care au sta
bilit că ..nevinovatele'* distracții fac 
parte din categoria locurilor de no
roc Interzise de lege.

Cum au apărut la Tîrgoviște ase
menea distracții si cine le-a autori
zat ? Documentele confirmă că discuții 
interminabile aduseseră in actualitate 
situația precară (in clasament și 
materiala) a echipei de fotbal C.S. 
Tîrgoviște. Soluția «.leasă de condu
cerea clubului... organizarea ..Ca
banei distractive**. Așa se face 
că, peste noapte, sub firma C S.

Participanții la plenară au adoptat 
o telegramă adresată Comitetului 
Central al P.C.R.. tovarășului N'icolae 
Ceaușescu. in care se apune :

Bind glas sentimentelor de adlncă 
recunoștință care animă pe toți ti
nerii do ne cuprinsul tării — români, 
maghiari, germani și dc alte națio* 
nalitățl — fată de politica științi
fică. consecvent marxist-leninlstă a 
partickllui nostru, participants Ia 
plenară exprimă adeziunea lor În
flăcărată la documentele ce vor fi 
sunuso aprobării Congresului al 
Xl-lea, documente care constituie 
Curta devenirii comuniste a Româ
niei. programul dc acțiune revolu
ționară « tinerel generalii, al intre- 
gulul nostru popor.

Mlndri de a ne regăsi In proiec
tul Programului partidului, în apre
cierea că tineretul reprezintă o pu
ternică forță socială, viitorul națiu
nii noastre socialiste. Înțelegem a- 
cțeste cuvinte ca o nouă si eloc
ventă dovadă a Încrederii anca jante 
ne care ne-o acordă partidul, clasa 
muncitoare si Întregul popor.

Exprimi nd profunda gratitudine 
pentru grija si dragostea cu care 
partidul si poporul, dumneavoastră 
personal. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
înconjurați tinfira generație a pa
triei. ne angajăm in mod solemn să 
facem totul pentru a fi la înălți
mea răspunderilor sociale și politice 
cane ne revin. Proba supremă a ade
ziunii noastre unanime și entuzias
te pe care o exprimăm astăzi față 
de proiectele de documente ale ce
lui de-al Xl-lea Congres al Par
tidului Comunist Român va fi dată 
de cuvintul faptelor, de munca pli
nă do abnegație și dăruire revolu
ționară pentru înfăptuirea neabătu
tă a Programului do făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea pațriei noastre 
spre comunism.

însuflețiți de Înaltul dumneavoas
tră exemplu, de abnegația patrioti
ca și pasiunea revoluționară cu care 
vă dăruiți propășirii patriei, cauzei 
socialismului și comunismului, vă a- 
sigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea hotăririlor istorice pe 
care le va adopta Congresul al Xl- 
lea al P.C.R.. pentru a face să tri
umfe în România orinduirea cea 
mai dreaptă — orinduirea comu
nistă.

exprimă profunda mulțumire față 
de contribuția determinantă pe care 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ați adus-o 
la inițierea, elaborarea și funda
mentarea științifică a conținutului 
Programului partidului și Directive
lor de dezvoltare economică și so
cială a României, in definirea liniei 
strategice și tactice, a direcțiilor 
principale de acțiune in vederea e- 
dificării societății socialiste și co
muniste pe pămintul României.

Istoria României nu a mai cu
noscut un program constructiv de 
asemenea anvergură, obiective atit 
de minunate, cu țeluri atit de In- 
suflețitoare. Prevederile mărețe co
respund în modul cel mai firesc șl 
intereselor populației de naționalita
te germană, ele vor determina o și 
mai puternică cimentare a unității 
și frăției întregului popor, a tutu
ror oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte 
naționalități — tn jurul Partidului 
Comunist Român.

Exprimind încă o dată adeziunea 
totală față de proiectul de Program 
al partidului și proiectul de Directi
ve — se arată In încheierea telegra
mei — plenara asigură conducerea dc 
partid, pe dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că. im; 
preună cu întregul popor, oamenii 
muncii de naționalitate germană, 
pătrunși de sentimentul răspunderii 
față de prezentai! și viitorul patriei 
noastre, nu vor precupeți nici un e- 
fort pentru a fi la înălțimea chemă
rii partidului de a traduce in fapte 
prevederile documentelor Congresu
lui al Xl-lea al Partidului Comunist 
Român.

Tîrgoviște — cu aprobare scrisă și 
parafată de președintele clubului — 
a apărut in preajma autogării un 
bazar, care bazar nu avea nimic co
mun cu sportul — In afară de faptul 
că începuse să finanțeze clubul... A- 
vea. in schimb, o strinsă legătură cd 
înșelătoria și specula. Proprietarul său. 
Constantin Costea — un individ cer
tat cu legile șutului, condamnat de 
mai multe ori — respins de organele 
financiare locale, a fost primit și au
torizat de C.S. Tirgoviște cu ade
verința 109'3 iunie 1974 să lnvirte 
..roata norocului". Dar cit de mult 
i-a ajutat roata norocului echipei 
o spun jocurile acesteia din primele 
etape ale campionatului...

De puțin timp roata s-a oprit. Po
trivit legilor. Constantin Costea «I 
cele două ajutoare ale sale au fost 
condamnați. Echipa Insă se antre
nează serios. Semn că ideea cu no
rocul a fost abandonată. Era și 
timpul 1

Constantin SOCI
corespondentul „Scinteii"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de • 

22, 23 și 24 septembrie. In țară : Ce
rul va fi variabil, mai mult noros in 
prima parte a intervalului, cind vor

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Râduk.scu. 

vlcenrim-mlnistni al guvernului, a 
primit vineri dimineața pe dr. Leo 
A. Kaprio. directorul Centrului pen
tru Europa at O.M.S., care a partici
pat la cea dc-a 24-a sesiune a Co
mitetului regional pentru Europa al 
arestai organizații.

La primire a participat Theodor 
Burghele. ministrul aânătâții.

Cu acest prllel. Intr-o atmosferă 
cordială, s-a făcut un schimb de in
formări asuma activității acestui or
ganism international si a contribu
ției României in domeniul respectiv.

In aceeași zi, oaspetele a părăsit 
Capitala. La plecări, pe aeroportul 
Otopeni, oaspetele a fost salutat de 
prof. dr. Theodor Burghele, minis
trul sănătății, și de alto persoane 
oficiale. In timpul șederii in țnra 
noastră, oaspetele h vizitat unități 
medicale din județele Suceava și 
Iași, precum și obiective turistice și 
monumente istorice. înainte de ple
care, directorul Centrului pentru Eu
ropa al O.M.S. a avut o intrevedere 
cu Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

★
Vineri după-nmiazft s-a Înapoiat tn 

Capitală, venind din Tunis, tovarășul 
Iosif Uglar, mambru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a reprezentat Partidul 
Comunist Român la lucrările celui 
de-al IX-Iea Congres al Partidului 
SocialUt-Desturian din Tunisia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășul Cornel Bur
tică, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

★
Ion Pătan. viceprim-minîstru al 

guvernului, ministrul comerțului ox- 
terior si cooperării economice inter
naționale. a avut o intrevedere cu 
D. K. Borooah. ministrul petrolului 
si chimiei. Drescdintele pârtii indiene 
in Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economica, științifică si 
tehnică dintre cele două țâri.

In cadrul convorbirii, desfășurată 
Intr-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă. au fost analizate .stadiul re
lațiilor economice bilaterale, perspec
tivele dezvoltării și diversificării 
schimburilor comerciale, cooperării și 
colaborării romârio-indiene.

La întrevedere au fost prezenți 
Petre Tânăsie. ambasadorul tării 
noastre in India, și Vishnu#K. Ahuja, 
ambasadorul Indiei la București.

Cu ocazia lucrăriloi' primei sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
romăno-indiene de cooperare econo
mică, științifică și tehnică, D. K. Bo
rooah, ministrul petrolului și chimi
ei. președintele părții indiene in co
misie, a oferit vineri un dineu.

★
Continuindu-și vizita in țara noas

tră. delegația militară chineză de 
prietenie, condusă de tovarășul 
Siang Giung-hua, membru supleant 
al C.C. al Partidului Comunist Chi
nez, locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, a vizitat in ultimele 
zile Hidrocentrala de la Bicaz, Fa
brica de fibre sintetice din Săvinești, 
stațiuni de pe litoralul Mării Negre, 
Șantierul naval de la Mangalia, pre
cum și unele unități militare dc a- 
viație Și marină ale armatei noastre.

★
Secretarul general al Organizației 

Meteorologice Mondiale, Arthur Da
vid Davies, care a participați]^ dps-, 
dhîddreâ lucrărilor celei de-a Vl-a 
sesiuni a .Asociației regionale pentru 
Europa a O.M.M., a părăsit vineri 
după-amiază Capitala. Oaspetele a 
fost salutat la plecare de Florin Ior- 
gulescu, președintele Consiliului Na
țional al Apelor, de alte persoane 
oficiale.

★Vineri după-amiază, a avut loc, în 
sala de festivități a Casei Centrale a 
Armatei, o adunare consacrată celei 
de-a XXX-a aniversări a Zilei ar
matei populare bulgare, la care au 
luat parte generali și ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garnizoana 
București.

Au participat, de asemenea, amba
sadorul R. P. Bulgaria la București, 
Ivan Ștefanov Abagiev, și alți mem
bri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene
ral-colonel Sterian Țircă, adjunct al 
ministrului apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, care a 
rostit un cuvint de salut. Despre 
semnificația acestui eveniment a vor
bit colonel Nedko Dimitrov, atașa
tul militar acro și naval al R. P. Bul
garia in Republica Socialistă Româ
nia. în continuare, participanții la 
festivitate au vizionat filme și o ex
poziție de fotografii infâțișind as
pecte din viața și activitatea milita
rilor din țara vecină și prietenă.

Cu același prilej, colonelul Nedko 
Dimitrov s-a intilnit cu militari din 
unități ale armatei noastre, In fața 
cărora a vorbit despre aniversarea 
armatei populare bulgare.

★
Vineri după-amiază a părăsit de

finitiv țara noastră Oddur Gudjons- 
son, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Islandei in Republica 
Socialistă România.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Ion Morega a fost numit in calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România in Republica Federală Ger
mania. in locul tovarășului Constan
tin Oancea, care a fost rechemat in 
centrala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

★
Delegația Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste condusă 
de Eugen Jebeleanu, vicepreședinte 
al consiliului, care a participat la 
lucrările celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Istiqlal din Maroc, s-a 
înapoiat vineri In Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Corneliu 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste.

A fost prezent Maati Jorio, am
basadorul Marocului la București^

★
Filarmonica ..George Enescu" și-a 

deschis vineri seara stagiunea 1974— 
1975 cu un recital extraordinar sus
ținut de soprana Elisabet Schwarz
kopf. care a fost acompaniată la pian 
de Geofrey Parsons (Anglia).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 20 SEPTEMBRIE 19'4

Extragerea I : 35 14 17 30 50 81 38 
2 43
Extragerea a Il-a : 39 74 82 78 41 87 
18 84 73 

cădea ploi locale. Vint moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peratura in scădere. Minimele vor 
fi cuprinse Intre 4 și 12 grade, mai 
coborite la sfirșltul intervalului, iar 
maximele vor o&cila intre 16 și 22 
de grade. In București : Cerul va fi 
temporar noros. Ploi de scurtă du
rată. Vint moderat. Temperatura m 
«cădere uțoară.

Programul vizitei oficiale de prie
tenie in tara noastră a șefului sta
tului liberian, William Tolbert jr„ a 
Inclus vineri o călătorie de-a lungul 
litoralului românesc al Mânii Negre.

împreună cu nn‘'« dintele Liberiei 
#-au aflat Vasile Vllcu. președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Constanța, Pe- 
trache Trofin. ambasadorul României 
In Liberia, alte persoane oficiale.

La început se vizitează Complexul 
asociației interoooperatiste pentru 
creșterea vacilor de lapte din Al
bești. Rfispunzind Întrebărilor dis
tinsului oaspete, gazdei?* dau expli
cații cu privire la organizarea mun
cii in cadrul fermelor, ingrițirea șl 
furajarea animalelor, la producția 
de lapte.

Președintele William Tolbert Jr. 
/io oprește In diferite sectoare 
alo complexului, apreciază rwill- 
zările lucrătorilor de aici, care 
piuă la sfirsitul anului vor obține 
Circa 3 400 1 lapte de la flecara vacă.

D 1 N 1[ĂR ILE SOCIALISTE
R. P. CHINEZĂ

Edificiile noului 
în milenarul Pekin
Ne mal despart pu

ține zile de un eve
niment remarcabil — 
împlinirea a 25 de ani 
de la proclamarea Re
publicii Populare Chi
neze. Un sfert dc veac 
dc vaste transformări, 
dc uriașe progrese in 
toate domeniile edi
ficării vieții noi, de 
mari înfăptuiri obți
nute prin munca dirzâ 
și tenace a poporului 
chinez prieten, sub 
conducerea Partidului 
Comunist Chinez.

Semnificativă in a- 
ceastâ privință este, 
de pildă, și noua în
fățișare a Pekinului 
De oriunde ai privi — 
de la capătul străzilor 
care se desfac in evan
tai din celebrul com
plex arhitectonic al 
pistei Tienanmen. din 
împrejurimile Palatu
lui culturii naționalită
ților sau de ne colina 
pe care se află cele
brul „Templu al ceru
lui'*. le zărești, la fel 
de distinct, profilate 
la orizont. Sint maca
ralele Pekinului, pre
zente mapcante in pei
sajul urbanistic încăr
cat de istorie, dar mai 
ales in noua viată clo
cotitoare a acestui 
oraș cu 7 milioa
ne de locuitori : bra
țele lor revarsă pe 
șantiere, intr-un flux 
fără oprire. canti
tăți uriașe de ciment, 
fier, prefabricate, din 
care se întrupează 
noile construcții ce se 
integrează tot mai ar
monios in ansamblul 
vestitelor comori arhi
tectonice pe care le a- 
dăpostește marele o- 
ra?.

Am văzut Ia lucru 
macaralele pe șantie
rul complexului hote
lier „Pekin". Proiecta
te și construite la una 
din marile uzine ale 
capitalei chineze, după 
cele mai avansate pro
cedee tehnice, aceste

utilaje de tip deosebit 
pot ridica o greutate 
de 10 tone pină la 
inăltirrfea de 160 me
tri. avind o rază de 
acțiune de 35 de me
tri. Evident, și edifi
ciul ridicat cu ajuto
rul lor este impunător. 
Clădit in plin centrul 
orașului. pe marele 
bulevard Ceanganție 
— care străbate capi
tala de la est la vest, 
pe o lungime de a- 
proape 20 km — noul 
hotel va avea 17 etaje, 
devenind astfel cea 
mai inaltă clădire din 
Pekin.

în oraș se constru
iește mult, șantierele 
puțind fi întilnițe a- 
proape la orice colț 
de s.tradă. Printre noi
le construcții realizate 
se numără mai multe 
întreprinderi indus
triale. numeroase școli, 
spitale, hoteluri, lo
cuințe. Din totalul su
prafețelor construite 
la Pekin in 1973. 40 la 
sută au fost afectate 
locuințelor, cele 10 000 
de noi apartamente fi
ind situate, în princi
pal. in cartierele in
dustriale ale orașului. 
Volumul construcțiilor 
in anul trecut a fost 
cu 22 la sută mal 
mare decît cel din 
1972. O serie de obiec
tive. prevăzute a fi 
date in folosință în 
primul trimestru al ci
nului 1974. au fost pre
date înainte de ter
men. De pildă, efortu
rile conjugate ale con
structorilor și energe- 
ticienilor. sprijiniți ac
tiv $i de colectivele 
altor unități indus
triale din marele oraș, 
au făcut posibilă pu
nerea in funcțiune, in 
primele luni ale aces
tui an. a cinci noi u- 
zir.e electrice de ca
pacitate mare si me
die, a 24 de stații de 
transformare, precum 
si instalarea unor linii 
de înaltă tensiune in

„DIE WELT“:

A doua descoperire a Antarctidei
Sub scutul de gheață, gros de mai mulfi kilometri, al celui de-al 

șaselea continent, se ascund uriașe zăcăminte de materii prime : pe
trol, gaze naturale, cărbune, uraniu, aur, minereuri de tier șl, pro
babil, cupru, crom, nichel, platină, diamante. Deocamdată, Antarctida 
este o zonă liniștită, unde iși desfășoară activitatea citeuo su
te de oameni de știință in cadrul a 40 de stații de cercetare. Dar 
este doar calmul dinaintea marelui asalt — arată intr-un articol ziarul 
vest-german „Die Well", care continuă :

Primele programe in vederea cer
cetării potențialului de materii pri
me ale Antarctidei au și fost elabo
rate. Astfel, de pildă, SJJ.A. au 
pregătit un program, eșalonat pe 5 
ani, in vederea prospectării zăcă
mintelor de petrol. Și geologii so
vietici sint preocupați de multă vre
me de prospectarea zăcămintelor u- 
tile din Antarctida. La propunerea 
Noii Zeelande, in aprilie 1975 ur
mează să fie convocată o conferință 
internațională in vederea utilizării 
bogățiilor acestui continent.

63 de ani după ce Roald Amund
sen a atins — in decembrie 1911 — 
Polul Sud, geologii au prezentat pri
mele studii privind resursele An
tarctidei. Prospecțiunile efectuate 
pe continentul de gheață și in 
apele sale au demonstrat exis
tența unor atractive materii prime. 
Potrivit aprecierii geologilor ameri
cani, numai solul din vestul conti
nentului conține o cantitate dc petrol 
și gaze naturale aproape egală cu cea 
de pe întregul teritoriu al S.U.A. 
Geologii sovietici sint chiar de pă
rere că sub scutul <le gheață s-ar 
găsi 11 la sută din totalul rezervelor 
mondiale de cărbune. Pe de altă 
parte, oamenii de știință americani 
presupun că aici ar exista cele mai 
mari rezerve de aur de pe Pămlnt. 
Mari rezerve de cărbune se află in 
sectoarele neozeelandez și australian. 
Cercetătorii chilieni au descoperit 
indicii că in subsolul antarctic s-ar 
găsi uraniu. Un grup de exploratori 
japonezi au depistat roci radioacti
ve. Colaboratori ai Institutului geo
logic al Universității din Milnster 
(R.F.G.) afirmă că in Antarctida 
s-ar afla crom, platină, nichel și, a- 
proape sigur, minereuri dc fier.

Numeroase cercetări geologice și 
paleontologice converg spre teoria

Vizitarea in continuare a atațlu- 
nllor din partea de aud a litoralu
lui care înregistrează și In acest sfir- 
sit do sezon un mare aflux de tu
riști români și străini • oferit șefu
lui statului liberian o imagine cu
prinzătoare despre dezvoltarea turis
mului in ^Romania.

Do pe terasa hotelului „Hora** din 
afatiunea Saturn. Gheorghe Dumi- 
trascu. directorul Institutului de 
proiectare, informează pe inaltul 
oaspete des ore capacitatea stațiuni
lor de pe litoral, despre perspectivei® 
lor dc dezvoltare.

Sint vizitate anoi mai multe hote
luri. apartamente, precum șl o ac
rie de alte, obiective turistice, res
taurante etc. Oaspeții au remarcat 
spiritul creator si inventivitatea pro- 
iectantilor și constructorilor români, 
frumusețea cadrului natural in care 
sint amplasate aceste orăacle de va
canță.

(Agerprej)

lungime de peste 3 000 
km.

In cartea despre 
dezvoltarea milenaru
lui oraș, pe care o 
pregătesc specialiștii, 
se pot consemna fap
te și date cu semnifi
cații deosebit de boga
te. Astfel, in prezent se 
înregistrează cel mai 
inalt ritm de construc
ții din ultimii zece 
ani ; obiective de mare 
importanță cu cele 
mai diverse destinații, 
date in exploatare sau 
in curs de înfăptuire 
sint de pe acum an
corate in ritmul ooti^ 
dian al capitalei : 
după metroul care 
străbate acum aproa
pe tot orașul, noua ae- 
rogară Pekin, statia 
terestră de telecomu
nicații prin satelit, 
noul palat al telefoa
nelor — la care se a- 
daugâ numeroase șo
sele. pasaje rutiere, e- 
dificii social-culturale 
etc., — reflectă dezvol
tarea accelerată a ora
șului. in pas cu cerin
țele vieții moderno, cu 
progresul întregii țâri 
pe calea socialismului.

„Să folosim din plin 
fiecare secundă 8i fă 
livrăm materialele 
pentru proiectele de 
bază Înainte de ter
men !“ Aceasta e de
viza urmată cu hotă
rire. spirit de iniția
tivă și abnegație, ca
racteristice clasei mun
citoare chineze, de că
tre colectivele tuturor 
uzinelor producătoare 
de materiale de con
strucție. Prin contri
buția lor. a oamenilor 
muncii de pe șantiere, 
capitala Republicii 
Populare Chineze se 
dezvoltă continuu, in- 
noindu-și înfățișarea 
și sporindu-și ea în
săși aportul deosebit 
de important la pro
pășirea și înflorirea 
întregii țări socialiste.

I. TECUȚA

că Antarctida ar fi o parte a ve
chiului continent Gondvana. Con- 
vulsiuni ale scoarței terestre au îm
părțit continentul, probabil in era 
terțiară, in mai multe fragmente.

Potrivit ultimelor cercetări, calota 
dc gheață a Antarctidei are o ve
chime de circa 20 milioane de ani 
și este, in consecință, de 3—4 ori 
mai veche decit presupuneau, incă 
acum cițiva ani. geofizicienii. Volu
mul masei de gheață se apropie de 
37 milioane kilometri cubi. Din su
prafața totală de 14 milioane kmp, 
cel puțin 96 la sută este acoperită 
cu gheață. Grosimea maximă a aces
teia atinge 4,3 kilometri, cea medie 
fiind de 2,7 kilometri. După cum 
arată fosilele descoperite, pe aces
te locuri domnea, în trecutul geolo
gic. o climă tropicală, in condițiile 
căreia s-au putut dezvolta o boga
ta floră și faună.

în ultimul timp, studiile privind 
Antarctida au fost mult intensifica
te. Totuși nu se poate conta că mi
neritul va cunoaște in Antarctida o 
mare amoloare in viitorul apropiat. 
Pentru aceasta ar trebui rezolvate, 
mai intîi, o seric de probleme tehni
ce legate de exploatarea zăcăminte
lor, cit și de transport. *

Avind insă in vedere penuria de 
materii prime cu care este confrun
tată omenirea, experiii consideră câ 
nu vor trece mai mult de 10—20 de 
ani si in Antarctida va Începe o ac
țiune de mari proDortii pentru valo
rificarea zăcămintelor utile. Nu este 
nici o îndoială câ. după cel mult două 
decenii, omenirea va dispune de cu
noștințele, cit șl de tehnica necesa
re pentru valorificarea economică a 
celui de-al șaselea continent — ceea 
ce va echivala cu a doua descope
rire a Aitarctidei.
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COLABORARE
PRIETENEASCĂ
La încheierea vizitei primului ministru 

al Republicii Sri Lanka

Sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U.

• întrevederea ministrului de externe român 

cu secretarul general al O.N.U. • Au luat sflrșit 

dezbaterile cu privire la ordinea de zi

Șeful statului iordanian 
a primit pe ambasadorul României DE

Timp de cite va zile, tar* noastră 
* g' ut ca «visDete De primul ministru 
al Republicii Sri Lanka, doamna Si- 
nmavo Ratwate Dias Bandaranaike. 
care a efectuat o vizită oficială, la 
Invitația primului ministru al gu
vernului român. Manea Mănescu.

Expresie a bunelor relații dintre 
TKioprul romă- ji poporul Republicii 
Sri Lanka, ponoare cu tradiții ase
mănătoare prin Îndelungata luo'ă 
împotriva dominației străine, pentru 
independentă st afirmare de sine stă
tătoare. vizita premierului Bandara- 
raikt a adu=- o contribuție impor- 
t li dezvoltarea si intensificarea 
rcla'iilor prietenești, desehizmd noi 
t: largi perspective colaborării De 
multe clanuri dintre țările noastre.

Un moment culminant în desfășu
rarea rodnicului dialog româno-sri- 
Jankcz l-n constituit primirea de că
tre t<.varâsul Nicolae Ceausescu a 
5-altului oasnetc. în cadrul convor
birii. care a nriletuit examinarea 
stadiului actual șl a nrr«occtivclor de 
dezvoltare și diversificare a relațiilor 
bilaterale, a fost apreciat cu sa
tisfacție modul în care evolue.i- 
ri raporturile politice, economi
ce, tc hnico-șliințifice și culturale 
dintre cele două state si s-a expri- 
mat dorința comună de a impulsiona 
In continuare acest curs ascendent

Acordurile existente intre țările 
noastre au favorizat creșterea schim
burilor comerciale si extinderea coo
perării economice si tehnice, un e- 
x-.mo'.u al acestei conlucrări fiind 
comnl.-xul de prelucrare industrială 
a lemnului construit de România in 
Sri Lanka. Realizările considerabile 
Obținute de poporul român in acti
vitatea economică, științifică, cultu
ral. precum ș, succesele Republicii 
Sr; Lanka in valorificarea resurselor 
naționale. în efortul pentru progres, 
creează mari posibilități pentru in
tensificarea colaborării bilaterale. 
Pomindu-se c? la aceste premise. în 
cadrul convorbirilor oficiale de la 
București s-a convenit încheierea 
unui nou acord comercial de lungă 
durată, realizarea a noi acțiuni de 
cooperare in domeniile industriei 
chimice si petrochimice, cauciucului, 
hidroenergeticii, agriculturii, explo
rării petroliere, transporturilor, con
strucțiilor. pescuitului oceanic si tu
rismului. în acest scop va fi creat 
un comitet mixt, menit sâ identifice 
posibilitățile de intensificare mai 
drnarte a cocDcrârii. Totodată. Acor
dul de cooperare culturala între gu
vernele Republicii Socialiste Româ- 
r-.a si Republicii Sri Lanka, semnat 
la București, va lărgi și completa a- 
ceastă arie, prin extinderea schim
burilor de valori spirituale.

Dorința de a se consolida temeliile 
rotațiilor prietenești dintre cele două 
popoare, urintr-o mai bună cunoaș
tere reciprocă. prin contacte si 
f'nimburi de experiență la diferite 
niveluri și in diferite domenii, și-a 
găsit expresie in înțelegerea de a se 
dezvolta schimburile de vizite între 
organizațiile sindicale, de tineret. 
Btudenti si femei, precum si alte or
ganizații progresiste din țările noas
tre.

Evoluția pozitivă a raporturilor 
dintre România si Sri Lanka. per
spectivele jalonate de noile înțele
geri oferă un exemplu pozitiv de 
religii interstatale în conformitate cu 
cerințele coexistenței pașnice și en- 
Liborării prietenești între popoare. 
Aceasta conferă o valoare deosebita 
convingerii, reciproc împart?jite. că 
dezvoltarea unor relatii fructuoase 
între state implică așezarea lor pe 
principiile egalității depline in drep
turi. independentei si suveranității 
naționale, neamestecului in treburile

Interne, respectului reciproc, nere- 
curcerii la forță și la amenințart a 
cu forța — principii menite să asi
gure cadrul înfloririi fiecărei națiuni 
și ©regresul general.

Pornind tocmai de Îs Însemnătatea 
acestor principii, schimbul de v ?- 
d- ri in problemele internaționale 
dintre cei doi Drim-ministri a evi
dențiat poziții asemănătoare sau 
foarte apropiate. Subliniind cu 
satisfacție adincirea procesului de 
destindere, cei doi premieri au rele- 
' i*. i ea toate 'tiu-; • iubi
toare de pace, indiferent de mărime 
si potential, forțele progresiste de 
pretutindeni să-și intensifice efortu
rile pentru dezvoltarea unei colabo
rări trainice, reciproc avantajoase 
între state, pentru statornicirea unei 
noi ordini internaționale, democra
tice. in care fiecare ponor să-și poa
tă făuri destinele de sine stătător, 
.-ă-si pună nestingherit in valoare 
resursele și bogățiile proprii, la adă
post de orice amenințare, agresiune 
sau ingerință, in conformitate cu 
p: acriile sale interese si aspirații.

Așa cum s-a subliniat in cursul 
convorbirilor. atit România cit și Sri 
Lanka consideră că in realizarea 
dezideratelor majore ale omenirii de 
apărare a păcii, progresului și jus
tiției mondiale, de cea mai mare 
însemnătate este lichidarea subdez
voltării și apropierea mai grabnică 
a nivelului de dezvoltare econo
mică a statelor, prin efortul propriu 
al fiecărei națiuni, ca și pe calea 
unei cooperări internaționale rod
nice și echitabile. — deosebit de 
importante fiind, in această privință, 
soluționarea justă a problemelor 
energiei și_ materiilor prime, elimi
narea oricăror practici discriminatorii 
și bariere artificiale în relațiile din
tre state.

Preocupate de a participa activ la 
instituirea și consolidarea unei at
mosfere de încredere și securitate in 
regiunile geografice din care fac 
parte, România și Sri Lanka apre
ciază rezultatele obținute pină acum 
la Conferința general-europeană. cu 
convingerea că realizarea păcii și 
securității in Europa va exercita o 
influență pozitivă asupra celorlalte 
zone ale lumii. Atenția acordată 
aspectelor dezarmării. preocupare 
arzătoare a lumii contemporane, 
evidențiază efortul statornic al ce
lor două țâri care au lansat, fiecare 
în parte, inițiative privind crearea 
de zone ale păcii și colaborării, fără 
arme nucleare și baze militare străi
ne în zonele in care se află așezate 
geografic.

în același spirit de profundă răs
pundere și angajare față de intere
sele păcii și destinderii au fost abor
date și alte probleme de stringentă 
actualitate. dialogul româno—sfl- 
lankez subliniind necesitatea impe
rioasă de a fi continuat orocesul rea
lizării unei reglementări pașnice, 
juste și durabile a situației din 
Orientul Apropiat : soluționării poli
tice a nroblemei Ciprului : garantării 
condițiilor efective pentru ca no- 
po=rele din Indochina să-și hotă
rască lib°r. fără nici un amestec din 
a tară, calea dezvoltării lor politice, 
economice și sociale.

Consemnind cu vie satisfacție evo
luția relațiilor prietenești dintre rele 
două tari, oninia publică din țara 
noastră salută cu căldură rezultatele 
rx’rv-'? ale dialogului româno—sri- 
lankez. care marchează o treaotă 
novă in cursul ascendent al colabo
rării d’ntre România și Sri Lanka, 
sore folosul reciproc, al păcii și 
securității in lume.

Petre STAN CES CU

NAȚIUNILE UNITE 20 — Cores
pondență de la C. Alexandroale :

Joi dUDă-amiazâ, Georgo Macoves
eu a avui ©întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U . Kurt Waldheim. 
Cu acest prilej, ministrul de externe 
a transmis secretarului gene
ral dm partea președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, un mc*aj 
de salut cordial, urări de sănătate 
și fericire personală.

Kuri Waldheim a exprimat mulțu
miri călduroase pentru mesaj și a 
rugat pe ministrul român să trans
mită președintelui Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial, multă sănătate și 
fericire, iar poporului român noi 
succc-i' in dezvoltarea economică și 
s-> ialâ? pe calea progresului și bună
stării. Secretarul general a evocat 
convorbirile avute recent cu șeful 
statului român și a apreciat pozitiv 
contribuția pe care o aduce cu con
secvență România la viața și acti
vitatea internațională și a Organiza
ției Națiunilor Unite, precum și ini
țiativele sale vizind întărirea rolului 
O.N.U in lume, a eficienței și efica
cității hotăririlor sale.

4u fost, de asemmea. abordate 
unele orobleme majore ale agendei 
actualei ses uni a Adunării Generale.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă do cordialitate, .a 
participat ambasadorul Ion Dateu, 
reprezentantul permanent al Româ
niei ta O.N.U.

Joi seara. Comitetul general și-a în
cheiat dezbaterile asupra definiti
vării ordinii de zi a actualei se^ 
sinni a Adunării Generale.

Sprijinind cererea prezentată de 
un mare grup de state — intre care 
și România — de a înscrie pe agen
dă punctul ..Retragerea tuturor tru
pelor străine staționate în Coreea de 
sud sub drapelul Națiunilor Unite", 
ministrul afacerilor externe al 
României. George Macovescu, vice
președinte al Adunării Generale, a 
declarat că. atașată idealurilor de li
bertate și unitate națională, țara 
noastră s-a pronunțat cu consec
vență pentru respectarea dreptului 
poporului coreean de a-și decide li
ber soarta, sprijinind întotdeauna 
aspirațiile lui legitime de unificare 
pașnică a patriei, fără ingerințe din 
afară. Ministrul român a arătat că 
prezența in Coreea de sud a tru
pelor străine sub drapelul O.N.U. 
constituie o formă de imixtiune in 
afacerile interne ale poporului co
reean. Este evident că soluționarea 
acestei probleme incumbă O.N.U., 
dat fiind faptul că aceste trupe au 
fost trimise in Coreea sub egida sa. 
Vorbitorul a relevat că Adunarea 
Generală poatș contribui la soluțio
narea acestei probleme prin recu
noașterea necesității urgente de a 
se retrage trupele străine clin zonă 
și de a încuraja părțile direct Inte
resate să adopte măsurile corespun
zătoare pentru soluționarea proble
melor care ar rezulta din această 
acțiune.

In încheiere, vorbitorul a expri
mat speranța delegației române câ 
Adunarea Generală, examinînd pro-

blema respectivă, va adopta măsuri 
de natură să stimuleze tendinței*’ 
îpre destindere și pace in această 
regiune a lumii, să contribuie ta în
tărirea păcii și securității in Asia.

Supusă votului, cererea celor 35 de 
state dc înscriere pe agenda sesiunii 
a punctului vizind retragerea trupe
lor străine din Corcea de sud a în
trunit majoritatea.

In continuarea lucrărilor sale. Co
mitetul general a trecut la dezba
terea cererii unui număr de 53 de 
state — intre care și România — de 
a înscrie pe ordinea de zi „Pro
blema palcsiincană" in scopul de a 
facilita găsirea unei soluții gonoral- 
acceptabile .și conformă cu Intere
sele legitime ale poporului palesti
nian. cu aspirațiile sale naționale.

Susținind această cerore. ministrul 
afacerilor externe al României a 
declarat : „Faptul că un număr atit 
de mare de, state, din diverse zone 
geografice, solicită înscrierea punc
tului „problema palestineană" pe 
agenda actualei sesiuni constituie 
un act dc încredere in capacitatea 
O N.U. de a acționa, o dovadă e- 
locventă a unor preocupări majore 
față de una dintre problemele acu
te ale situației internaționale".

Guvernul român — a arătat vor
bitorul — consideră că instaurarea 
unei păci durabile și drepte in Ori
entul Apropiat nu este posibilă fără 
reglementarea problemei poporului 
palcstinean, căruia să i se recunoas
că drepturile naționale legitime dc 
a-și hotărî propriul destin, in con
formitate cu năzuințele și aspirațiile 
sale. înscrierea, ca punct distinct, și 
dezbaterea de către plenara Adună
rii Generale a „problemei pălești- 
nene" trebuie să constituie o reală 
contribuție a O.N.U. la recunoaște
rea drepturilor poporului palesti
nian ta autodeterminare, la efortu
rile pentru instaurarea păcii și crea
rea condițiilor necesare pentru ca 
fiecare popor din această zonă să 
aibă asigurate independența, suve
ranitatea și integritatea teritorială.

AMMAN 20 (Agerpres). — L* 18 
septembrie. Maiestatea Sa recele 
Hussein Ibn Talal al Regatului Ha- 
s.mii al Iordaniei l-a primit pe am
basadorul României la Amman, Va
sil. Gindilă. Ambasadorul român a 
l: insmls din oartea președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mo-at de cal
dă prietenie, urări de sănătate, feri
cire si succes in activitatea Maiestă
ții Salo regele Hussein, iar poporului 
iordanian prieten. — urări de pace, 
prosperitate si bunăstare, exprimind. 
totodată, dorința de dezvoltare a re
lațiilor de colaborare și cooperare în 
toate domeniile dintre cele două târî 
si popoare.

La rindul său. Maiestatea Sa re
gele Hussein, evoclnd cu deose-

bită plăcere vizita efectuată în 
România, convorbirile .sinceri1, fruc
tuoase, desfășurate Intr-o atmo
sferă de caldă prietenie, cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, l-a 
rugat r>c ambasadorul român să 
transmită șefului statului român 
urări de sănătate șl succes In acti
vitatea pe care o desfășoară pe plan 
extern, pentru menținerea păcii în 
lume si. In special, pentru realizarea 
unei uăcl durabile și juste In Orien
tul Mijlociu. Roferindu-«e la bunele 
relații statornicite intre role două 
țări, regele Hussein si-a exprimat 
dorința dc a se Extinde șl diversifica 
rotațiile româno-iotdaniene. in nu
meroase domenii de activitate, in 
avantajul ambelor țări si popoare.

MOZAMBIC

Instalarea guvernului de tranziție
I.OURENCO MARQUEȘ 20 (Agerpres). — Noul guvern al Mozambi- 

cului — guvern de tranziție — însărcinai cu administrarea țârii pină la 
proclamarea independenței depline, la 25 iunie 1975, a fost instalat
oticial. vineri dimineață, la Lour 
portughez, contraamiralul Victor

Condus de Joaquin Cissano. lider 
el Frontului de Eliberare din llo- 
zambic (FRELIMO). guvernul de 
tranziție cuprinde șase miniștri de
semnați de FRELIMO și alți trei de
semnați de înaltul comisar portughez.

în același timp, au fost numiți ?i 
membrii Comisiei militare mixte. în
sărcinată cu urmărirea aplicării în
cetării focului.

★
Frontul de Eliberare din Mozam- 

bic (FRELIMO) a eliberat, joi, toți

enco Marques, de către înaltul comisar 
Crespo.

prizonierii de război portughezi can- 
turati in timpul celor 10 ani de 
lupta — informează agențiile Reuter 
și France Presae. Cei 197 prizonieri 
au fost predati reprezentantului for
țelor portugheze in localitatea Nan- 
gade. Referindu-«p la acest act. pre
ședintele FRELIMO, Samorâ Machel, 
l-a prezentat drept ..sfirșitul simbo
lic" al războiului, exprimindu-și spe
ranța că persoanele eliberate vor 
participa la edificarea noului Mo- 
zambic.

în favoarea 

normalizării relațiilor 
dintre S.U.A. și Cuba

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
dat viză de plecare în Republica 
Cuba senatorilor americani Jacob Ja
vits și Clayborn Pell — transmite 
agenția T.A.S.S. Aceasta este prima 
vizită in Cuba a unor senatori ame
ricani. de 1a întreruperea relațiilor 
diplomatice dintre Cele două țări.

★

Consiliul Permanent al Organiza
ției Statelor Americane (O.S.A.), re
unit la Washington, a început dez
baterile pe marginea propunerii pre
zentate de Costa Rica, Columbia și 
Venezuela privind convocarea unei 
intilniri extraordinare a miniștrilor 
de externe ai țărilor membre, la 8 
noiembrie a.c.. în Ecuador, menită 
să decidă ridicarea blocadei econo
mice si comerciale impuse Cubei in 
urmă cu 10 ani. Pentru a fi aproba
tă. propunerea celor trei țări necesi
tă votul favorabil a 14 state membre 
ale O.S.A. reprezentînd două treimi 
din numărul țărilor semnatare ale 
Tratatului Interamerican de Asisten
tă Reciprocă (T.I.A.R.).

agențiile de presă
La Belgrad, pres«un‘'i« Iosi>> 

Broz Ti to a avut o convorbire cu 
Erimul ministru al Republicii Sri 

anka. Sirimavo Bandaranaike, pri- 
vind stadiul relațiilor dintre cele 
două țări și probleme internaționale 
de interes comun.

Președintele Ciprului, Ma_ 
karios, după convorbirile cu șeful 
statului al ger ian. H. Boumediene, 
ș.-a inche.at vizita la Alger. înain
tea plecării. Makarios și-a-exprimat 
— in cadrul unei conferințe de pre
ta — satisfacția față de ..concordan
ta punctelor de vedere" discutate cu 
președintele Boumediene asupra so
luționării crizei cipriote.

Vizita delegației U.A.S.C.R. 
în Anglia. Delegați* U.A.S.C.R., 
condusă de tovarășul Nicu 
Ceausescu, vicepreședinte al Consi
liului U.A.S.C.R.. care efectuează o 
x’izită in Anglia, la invitația 
N.U.S.U.K.. a avut o întîlnire cu 
John Bloomfield, responsabil națio
nal pentru studenți și tineret al 
Partidului Comunist din Marea Bri-

tanie. Delegația U.A.S.C.R. a avut o 
convorbire și cu Barrie Clarke, res
ponsabil național al Partidului La
burist pentru probleme de tineret.

La Milnchen s-a deschis Ex
poziția internaționala a indus
triei alimentare (I.K.O.F.A.), la 
care participă aproape 1 600 de 
firme din 46 țări. Standul 
României, prezentind exponatele 
a patru întreprinderi de comerț 
exterior, a fost vizitat de mi
nistrul economiei landului Ba
varia, Anton Jaumann, de alte 
oficialități, care au făcut apre
cieri elogioase asupra produse
lor românești.

In baza Acordului și Pro
tocolului de la Vientiane, 
la Phonsavan (provincia Xieng Qu- 
ang). în zona controlată de forțele 
patriotice din Laos, a avut loc pri
mul schimb de prizonieri Intre cele 
două părți semnatare ale acordului : 
reprezentanții forțelor patriotice au

atena Noua lege electorală
prefigurează alegeri parlamentare—primele după zece ani

ATENA 20 (Corespondență de ta 
Ion Badea) — Procedurile legislative 
și tehnice în vederea organizării, in
tr-un interval scurt, a unor alegeri 
parlamentare în Grecia — primele 
după 10 ani — sint împlinite, a de
clarat presei ministrul de interne, 
Ch. Stratos, cu ocazia prezentării 
noii legi electorale adoptate In una
nimitate de Consiliul de Miniștri 
grec.

Legea prevede că viitoarele alegeri

se vor desfășura după sistemul pro
porțional întărit, luindu-se ca bază 
rezultatele rccensămintului din 1971, 
cind Grecia avea 8 894 981 locuitori. 
Totalul mandatelor a fost stabilit la 
300. dintre care 288 vor fi alese di
rect In circumscripțiile electorale, 
restul de 12 urmind sâ fie atribuite 
unor personalități de frunte ale țării, 
pe baza propunerilor partidelor și în 
funcție de numărul total de voturi 
obținute de acestea.

CONFERINȚA GENERALĂ A A.I.E.A.

Energia nucleară - in sprijinul 
dezvoltării economice a statelor

VIENA 20 (Corespondență de 1a 
Corneliu Vlad). — In capitala Aus
triei continuă lucrările celei de-a 
XVIII-a sesiuni a Conferinței ge
nerale a Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică (A.I.E.A.) 
In atenția participanților se află ra
portul directorului general al A.I.E.A. 
și programul Agenției pe anii 1975— 
1980.

în intervenția sa, delegatul român.

Inflația — problemă majoră 

a economiei țărilor occidentale 
• Ritm galopant în tarile Pieței comune ® O noua majorare 
a prețurilor la produsele agricole comunitare • Preocupări ale 

administrației S.U.A.

• L* Bruxelles a fost dat nublici- 
t; ții raportul1 economic anual al 
Pieței' comune, in care se relevă 
creșterea puternică a ritmului in
flaționist in țările membre. Lnflația, 
problema nr. 1 a Europei „celor 
nouă", h atins rata cea mai inaltă 
in Italia — 18,1 Ja «utâ. în Mrrea 
Britanic, f-ata f.îflației a fost dc 18 
11 s.ită, in Danemarca — 16 la tuta, 
in Franța — 11,4 la sută. în Belgia — 
13.7 Ia sulă, in Luxemburg — 10.1 la 
sulă, :n Olanda — 9.5 la sută, in 
R.F. Germania — 6.9 la sută. Rapor
tul exprimă rezervi* in ce privește 
combaterea acestui fenomen ne plan 
coinunitixr, estimind că rata inflației 
va fi redusă de 1a 13 la sută. in 
medie, anul reesta, la cel mult 10,5 
la sută, anul viitor.

Pe de altă parte, semnalind că 
sporul producției industrie le al ..ce
lor nouă" a scăzut de la 5,6 la sută 
in 197.1, la 2.5 la sută anul acesta, 
documentul prevede pentru 1974 un 
deficit comun de 20 miliarde dolari 
al balanțelor de plăți ale țărilor 
membre.

• După trei zile dc dezbateri, mi
niștrii agriculturii din tarile membre 
ale C.E.E. au ajuns la un acord de 
ultimă oră in privința revizuirii pre
turilor de achiziție ale produselor a- 
gricole. „Cei 9“ au aprobat majorarea 
cu 5 la sută a prețurilor, ea uimind 
să sc adauge celei de 8,5 la sută, ho- 
tărită la 23 martie anul acesta, ast
fel incit la l octombrie, preturile să 
fie cu 13.5 la sută mai mari fată dc 
nivelul lunii octombrie 1973.

• în cadru] reuniunilor inițiate 
de Administrația S.U.A. pentru exa
minarea problematicii inflației, ofi
cialități guvernamentale și lideri ai 
Congresului s-au întilnit joi eu re
prezentanții a 500 firme particulare. 
Alan Greenspan, președintele Comi
tetului consilierilor economici pre
zidențiali, a apreciat că o modifi
care a actualului curs, defavorabil, 
al economiei amcricwie «ni va putea

Interveni înainte de 6—9 luni. „Per
spectivele economice — a spus ei — 
sint in prezent foarte întunecate, o 
redresare semnificativă nefiind pen
tru moment posibilă. Cea mai gra
vă problemă rămine inflația, dar 
aceasta presupune totodată accentua
rea șomajului". Acest aspect al pe
ricolului unei deteriorări a situației 
in domeniul utilizării forței de 
muncă a fost subliniat și de senato
rul democrat Edward Kennedy.

® In zilele dc 27 și 28 septem
brie. la Washington va avea leu o 
reuniune a miniștrilor afacerilor ex
terne și ai finanțelor din principa
lele târî occidentale, a informat se
cretarul trezoreriei americane, Wil
liam Simon. Pe agendă figurează 
probleme economice, monetare și 
energetice cu care sint confruntate 
statele respective (S.U.A., Marea 
Britanic, Franța. R.F. Germania și 
Japonia).

• Prețul zahărului pe piața mon
dială a înregistrat o creștere spec
taculoasă — 284 lire tona la Londra, 
cifră care reprezintă dublul celei în
registrate la începutul anului.

ARGENTINA

transmit:
remis părții de la Vientiane un nu
măr de 170 dc prizonieri, iar aceasta 
din urmă a predat Frontului Patrio
tic Laoțian 180 de prizonieri.

La Londra, resina Eiiwbeta« 
II-a a semnat, vineri, decretul de 
dizolvare a parlamentului britanic, 
in vederea alegerilor generale anun
țate pentru 10 octombrie.

Președintele Turciei,Fahri 
Korutiirk, ]-a însărcinat din nou. vi
neri. De premierul demisionar. Bii- 
lent Ecevit. să incerce formarea vii
torului cabinet.

Opt sateliți „Cosmos".Joi' 
in Uniunea Sovietică au fost lansați 
opt sateliți artificiali ai Pămintuluj 
din seria „Cosmos". Pentru plasarea 
lor pe o orbită extraterestră a fost 
folosită o singură rachetă purtătoare.

0 nouă devalorizare a 
monedei chiliene - * °p1' 
sprezecea din acest an — a fost anun
țată la Santiago de Chile, noua pa
ritate fiind acum de 1 050 escudos 
pentru un dolar.

La Moscova a avut loc re_ 
cent cea de-a XXII-a ședință a Co
misiei C.A.E.R. pentru industria u- 
»oară. Au fost examinate probleme 
referitoare ta îndeplinirea programu
lui complex și recomandărilor sesiu
nii a XXVlII-aa consiliului referi
toare la adincirea colaborării re
ciproce in acest domeniu.

Tirgul internațional de la 
Teheran 5i-a des<^h‘s porțile, u 
această manifestare de prestigiu fiind 
prezentă și România.

Irakul a donat Organiza
ției pentru Eliberarea Pa- 
lSStînci un aJutor >n valoare de 
4 milioane dolari, declarind, pe de 
altă parte, că O.E.P. este singurul 
reprezentant legitim al poporului pa- 
lestincan — se spune într-un comu
nicat dat publicității • la încheierea 
convorbirilor de 1a Bagdad intre o 
delegație a O.E.P. și membri ai con
ducerii Partidului Baas din Irak.

Uraganul Fifi,abălul asupra 
coastei nordice a Hondurasului, cu 
o viteză de 210 km pe oră. a provo
cat valuri uriașe și ploi torențiale, 
in urma cărora și-ar fi pierdut viața 
200 de persoane, inregistrindu-șe 
totodată pagube materiale de sute de 
mii de dolari.

Valentin Ionescu, a subliniat că 
programul pe cinci ani al A.I.E.A. 
reflectă direcțiile prioritare ale evo
luției viitoare a activităților Agen
ției. ilustrînd tendințele dezvoltării 
diferitelor domenii de aplicare paș
nică a energiei nucleare. El a rele
vat importanța acordată problemelor 
energeticii și tehnologiilor nucleare, 
domenii în care Agenția este che
mată sâ răspundă intr-o măsură 
sporită cerințelor statelor în curs 
de dezvoltare. Activitățile A.I.E.A., 
a adăugat vorbitorul, trebuie con
cepute de o asemenea manieră, in
cit Agenția să-și aducă propria sa 
contribuție ta eforturile statelor 
membre în vederea soluționării di
ficultăților cu care lumea este con
fruntată în problema surselor de e- 
nergie.

Luind cuvîntul in cadrul dezbate
rilor asupra raportului Comitetului 
pentru deplinele puteri, șeful dele
gației României, ambasadorul Dumi
tru Aninoiu. a contestat deplinele 
puteri prezentate la conferință de 
delegația administrației de ta Sai
gon. El 8-a pronunțat pentru respec
tarea drepturilor legitime ale G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud.

Comunicat comun 
cehoslovaco-finlandez
HELSINKI 20 (Agerpres). — Fin

landa și Cehoslovacia se pronunță 
pentru desfășurarea la cel mai inalt 
nivel a celei de-a treia etape a Con
ferinței pentru securitate și coope
rare europeană, se spune in comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea vizitei in Finlanda a secre
tarului general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. Gustav Husak. Docu
mentul evidențiază dorința comună 
a celor două părți pentru rezolvarea 
problemei Orientului Apropiat in 
conformitate cu rezoluțiile Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. și cu 
respectarea drepturilor poporului 
palestmean și se pronunța pentru 
respectarea suveranității. indepen
denței și integrității teritoriale a 
Republicii Cipru.

„Legea contractului 
de muncă"

într-un cadru d& 
largă adeziune popu
lară, zilele acestea in
tră in vigoare in Ar
gentina o nouă legis
lație a muncii, recent 
aprobată de parla
ment. Sindicatele a- 
preciază această „lege 
a contractului de 
muncă" ca una din 
cele mai avansate re
alizări in acest dome
niu din istoria tării. 
Ea este o nouă dova
dă elocventă a consec
venței politicii actua
lului guvern de trans
formări economice și 
sociale.

Ca idee centrală, 
legea prevede lărgi
rea și ocrotirea drep
turilor oamenilor mun
cii. Pe parcursul ce
lor 300 de articole sint 
cuprinse prevederi in 
ce privește obligațiile 
firmelor și întrenrin- 
derijlor pe mai multe 
planuri : fată de noii 
angajați (spre a pre
întâmpina manevrele 
unor agenții interme
diare) : in domeniul 
protecției muncii : 
respectarea dreptului 
lucrătorului de a re
fuza — fără pierdere 
de salariu — condiții 
de muncă ce contra
vin normelor sanitare: 
garantarea unui sala
riu minim și. totodată, 
interzicerea de a se 
face rețineri mai mari 
de 20 La sută din sa
lariu pentru servicii 
prestate de adminis

trația întreprinderii 
etc.

Un important capi
tol al legii reglemen
tează domeniul preve
derilor sociale : acor
darea indemnizațiilor 
pentru perioade de 
boală, iar in caz de 
incapacitate tempora
ră de muncă, .surve
nită in urma unor ac
cidente profesionale, 
ajutorul se stabilește 
la un cuantum supe
rior. Sint garantate 
drepturile muncitoru
lui in fata unor even
tuale abuzuri. O tră
sătură nouă o consti
tuie și prevederile 
privind durata conce
diilor de odihnă în ra
port cu vechimea in 
muncă.

Drepturile femeii 
muncitoare se bucură 
de atenția specială a 
legiuitorului : sint sta
bilite. in termeni pre- 
ciși, concediile pre și 
postnatale, precum și 
asigurarea menținerii 
locului de muncă. în 
cazul unor concedieri 
arbitrare, legea pre
vede reintegrarea in 
drepturi, cu plata des
păgubirilor bănești co
respunzătoare.

„Legea contractului 
de muncă" introduce 
element© noi și în 
viata internă a între
prinderii : de exem
plu. posibilitatea exer
citării unui 
muncitoresc 
vlnzărilor și

control 
asupra 
benefi

ciilor — sectoare de 
importanță vitală pen
tru activitatea între
prinderilor.

Prin prevederile care 
vin in intimpinarea 
intereselor oameni
lor muncii, noua le
ge esle apreciată in 
cercurile cele mai 
largi ale opiniei pu
blice ca una din cele 
mai importante iniția
tive de ordin social 
ale guvernului justi- 
țialist. Aprecieri po
zitive și sprijin acordă 
noii legislații și cele 
două mari centrale 
sindicale din Argenti
na : Confederația Ge
nerală a Muncii și 
..Organizația celor 62 
de sindicate". însem
nătatea noii legi și 
efectele ei asupra ra
porturilor de muncă 
au constituit, de altfel, 
tema întrevederii care 
a avut loc zilele tre
cute intre președin
tele republicii. Maria 
Esteta Martinez de 
Peron, și conducătorii 
celor două centrale 
sindicale. Exprimin
du-și satisfacția fată 
de prevederile noii 
legi. Confederația Ge
nerală a Muncii a de
clarat că o consideră 
ca una din importan
tele realizări ale gu
vernului în folosul oa
menilor muncii, al 
dezvoltării societății 
argentinene.

Euqen POP 
Buenos Aires

• SPIRITUL DE LA 
„LIP" E MOLIPSITOR. 
A râma* vie, In amintirea mun
citorilor francezi, acțiunea sa- 
Lartațllor de la fabrica de cea
suri ..Lip" din Breanson care, 
datorită dificultăților financiare, 
urma să fie închisă. Ocupi nd 
Întreprinderea ei organizind 
producția pe cont propriu, ei 
si-au salvat locurile de muncă. 
Exemplul lor a fost urmat «- 
cum de cei aproximativ 2 700 
de muncitori ai firmei „Titan- 
Coder" (remorci pentru auto
mobile) care, devenind falimen
tară. n Închis patru uzine : la 
Marsilia, Villefranche-sur-Sa- 
one. Mauberge și Btanc-MesniL 
Drept răspuns la această acțiu
ne a patronatului, muncitorii 
ou ocupat toate cele patru fa
brici. Acțiunea, care a produs 
un puternic ecou in Franța, do
vedește că spiritul do la „Lip14 
e molipsitor.

• RECORD ABSOLUT. 
La fiecare două zile, studiourile 
cinematografice indiene lansea
ză p® ecrane trei filme artistice 
de lung metraj, de cite două și 
trei ore de proiecție. Cu o ase
menea productivitate, India și-a 
cucerit primul loc din lume in 
privința „randamentului" celei 
de-a șaptea arte. Din fiecare 
zece producții cinematografica 
prezentate pe ecranele indiene, 
rouă reprezintă filme realizate 
de studiourile indiene In lim
bile naționale.

•MIERLA IMPOS
TOARE. Din balconul unei 
clădiri, situate in fața gării din 
Beme-Stoeckacker (Elveția), o 
mierlă. ca toate mierlele, a 
fluierat atît de tare incit, deru
tat, conductorul trenului aflat 
in stație a pornit in cursă. Sur
prinși și contrarlați, cei ce au 
pierdut trenul au reclamat ne- 
respectarea orarului. Ca răs
puns, autoritățile sesizate au re
amintit personalului în subor
dine că numai acesta este auto
rizat să dea semnale de oprire 
sau plecare a trenurilor.

• DE CE NU PUTEM 
ZBURA SPRE MARTE? 
Deocamdată, zboruri ale omului 
spre alte planete nu sint posi
bile și datorită faptului că pier
derea de calciu din oasele cos- 
monauților ar deveni prea pri
mejdioasă. La această concluzie 
au ajuns medicii americani du
pă analizarea tuturor datelor 
rezultate din experiențele „Skv- 
lab“. Cosmonaut ii care ar în
treprinde un zbor spre planeta 
Marte, cu o durată de un an si 
jjimâtate pină la trei ani, ar a- 
vea de suportat consecințe, gra
ve. afirmă dr. L. Lutwak de la 
Universitatea California din 
Los Angeles. Datorită pierderii 
de calciu, ei s-ar întoarce cu pi
cioarele ..subțiri ca bețele de 
chibrit". Numai atunci cind. pe 
lingă rezolvarea problemelor 
telurice. 6e va găsi un remediu 
împotriva acestui fenomen, se 
va putea lua in considerare un 
zbor spre planetele învecinate.

• O NOUĂ VARIE
TATE DE PORUMB PI
TIC, cu un randament de a- 
proape patru ori mai mare de- 
cît al soiurilor obișnuite, a fost 
realizată de specialiști mexi
cani — a anunțat Ministerul 
Agriculturii din Ciudad de Me
xico.. Producția anuală la hec
tar a noului soi este de 19 tone 
porumb știuleți, comparativ cu 
media de cinci tone a varietă
ților convenționale. Noua va
rietate do porumb a fost dez
voltată in nordul țârii, unde 
primele încercări au fost făcute 
in urmă cu 20 de ani. Noul soi 
este foarte mic, viguros, cu 
frunzele concentrate in partea 
superioară a tulpinei, permițind 
cultivarea unui număr triplu da 
plante pe aceeași suprafață, 
fără a afecta conținutul de boa
be. în prezent, specialiștii lu
crează la obținerea unei varie
tăți de mare productivitate 
pentru zonele tropicale.

• „VOLKSWAGEN" 
TRECE LA... CREȘTEREA 
VITELOR. Cunoscuta firmă 
vest-germană producătoare de 
automobile ..Volkswagen" iși 
diversifică activitatea intr-un 
mod cu totul neașteptat : filiala 
sa braziliană a achiziționat 
28 000 ha, pe această suprafață 
urmitid să fie crescute, pină in 
1982, pesțe 100 000 capete de 
vite. Această hotărire a condu
cerii' firmei este determinată, 
in primul rind, do dificultățile 
intimpinate In desfacerea pro
ducției. Astfel, pe primul tri
mestru al anului 1974. vinzările 
do automobile produse de 
„Volkswagen" 8-au redus cu 
£0—30 la sută pe principalele 
piețe de desfacere.

• GOANA DUPĂ
AUR. Riurile din regiunea
Piemont (Italia) sint din nou 
asaltate de căutători de aur. 
După ce, în lumea occidentală, 
prețul aurului a cunoscut o 
majorare spectaculoasă, nu pu
tini sint acei care au hotărit 
să-și încerce norocul. în tre
cut, in această regiune exista o 
mină de aur care a fost însă 
abandonată, fiind considerată 
nerentabilă. Pentru a obține un 
ciștig oricit de mic, „explora
torii" ar trebui să găsească cel 
puțin 5 grame de aur. Pină a- 
cum însă, ei n-au scos la iveală 
decit ghete vechi, lămpi, cio
buri de ceramică șl alte aseme
nea vestigii care dovedesc că 
nici înaintașilor lor nu le-« su
ria norocul.
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