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Reprezentanți ai studen
ților de la Universitatea 
Libaneză din Beirut vor
besc „Scînteii tinere

tului"

„înaltă apreciere con
tribuției președintelui 
Nicolae Ceaușescu la a- 
sigurarea unui climat de 
pace, securitate și înțe
legere între națiuni"

Secretarul general al partidului, președintele republicii,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A INAUGURAT DRUMUL TRANSFĂGĂRĂȘAN 

monumentală operă constructivă, simbol 
al capacității creatoare a poporului român

TÎNĂRA GENERAȚIE SE ANGAJEAZĂ 
SOLEMN SĂ FACĂ TOTUL PENTRU 
A FI LA ÎNĂLȚIMEA RĂSPUNDERILOR 
SOCIALE Șl POLITICE CE-I REVIN ÎN 

ASIGURAREA MERSULUI-ÎNAINTE 
AL SOCIETĂȚII NOASTRE 

SOCIALISTE
Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către 
Plenara comună a C.C. al U.T.C,. 

și a Consiliului U.A.S.C.R.

„Această construcție, realizată 
la o asemenea înălțime, nu a 
fost deloc ușoară. Dar faptele 
au demonstrat că nici stincile, 
nici înălțimile, nici viscolul, 
nici ploaia, nici furtuna nu pot 
împiedica realizarea unei opere 
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!^

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a inaugurat Drumul Tran- 
sfăgărășan, monumentală ope
ră constructivă, ce va râmine 
în istorie ca una din marile 
realizări ale poporului român, 
.înfăptuită in perioada cincina
lului 1971—1975. terminată în 
anul glorioasei aniversări a 30 
de ani de libertate pe pămîntul 
tării, și in preajma unui alt e- 
veniment istoric — Congresul 
al Xl-lea al Partidului Comu
nist Român.

Această sărbătoare — simbol 
al capacității creatoare a po
porului nostru, desfășurată in 
cursul zilei de vineri, a început 
la ora 10,30. cînd elicopterul 
prezidențial în care se aflau 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de tovarășul Manea Mă- 
nescu, cu soțja, de tovarășii 
Emil Bobu și Ghedrghe Oprea, 
au sosit la punctul de pornire 
al magistralei transfăgărășer.e, 
în preajma comunei Scorei.

Aici se aflau în întimpinare 
tovarășii Constantin Băbălău, 
ministrul energiei electrice, ge
neral de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, Va- 
sile Patilineț, ministrul econo
miei forestiere și materialelor

de construcție, Traian Dudaș. 
ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, general-colonel 
Ion Coman. șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Richard Winter, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Sibiu. Ion 
Dincă. prim-secretar al Comite
tului 'județean de partid Argeș.

Festivitatea a debutat cu cli
pe de mare emoție, de intensă 
bucurie populară. Mii de oameni 
ai muncii din comunele Cîrțî- 
șoara, Soorei și altele înveci
nate, ostași și ofițeri au urat 
un fierbinte „bun venit*' tovară
șului Nicolae Ceaușescu pe ma
rele drum alpin, ovaționind pe 
secretarul general al partidului.

La un moment dat, un grup 
de săteni din Cirțișoara, comu
na lui Badea Cărțan, imbrăcați 
în frumoasele lor costume 
populare specifice acestei re
giuni, s-a apropiat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu întîmpinîndu-i 
cu pîine și sare, cu ploștile pli
ne, urîndu-le bun sosit pe aces
te vechi așezări .românești, mul
tă sănătate și bucurii, spre glo
ria patriei noastre. Printre ei, 
se afla și strănepotul lui Badea 
Gheorghe, Florian Cârțan, care, 
împreună cu profesoara Rodica 
Albescu, de la școala generală

(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvintarea i ovdrâju/wi 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.
Doresc să încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, celor 
prezanți la această adunare, 
tuturor oamenilor muncii din 
județele Argeș și Sibiu un sa
lut călduros din partea Comite
tului Central al partidului, a 
guvernului, precum și a mea 
personal. (Aplauze puternice, 
urale).

Această adunare, ținută aici 
în vîrful munților, este consa
crată inaugurării oficiale a 
noului drum național transfă- 
gărășan, cel mai înalt drum — 
situat la peste 2 000 de metri — 
care leagă Muntenia și Transil
vania. Acest drum constituie o 
realizare măreață a oamenilor 
muncii din patria noastră, de
monstrează forța și capacitatea 
creatoare a unui popor liber.

stăpin pe destinele sale, care 
iși făurește viitorul așa cum 
dorește. (Aplauze puternice, 
prelungite).

La realizarea acestui drum 
de importantă națională au lu
crat mii de oameni. Au lucrat, 
în primul rînd militarii forțe
lor armate, unitățile de geniști, 
care și-au demonstrat capacita
tea inginerească și de lucru, 
dîrzenia și hotărîrea de a in
fringe orice greutăți. De aceea, 
doresc să adresez tuturor mili
tarilor care au lucrat aici cele 
mai calde felicitări și urări de 
noi și noi succese în activitatea 
lor ! (Aplauze ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

La realizarea drumului au 
participat, de asemenea, unități 
de construcții din Ministerul 
Transporturilor și Telecomuni

cațiilor. din Ministerul Econo
miei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, precum și uni
tăți ale Ministerului Energiei 
Electrice. Doresc să adresez 
calde felicitări tuturor construc
torilor civili care. _ împreună cu 
unitățile militare, au adus o 
insemnată contribuție la reali
zarea acestei lucrări de im
portanță națională. (Aplauze 
puternice 1 se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

La rîndul lor, oamenii mun
cii din județele Sibiu și Argeș, 
împreună cu unitățile militare 
și unitățile de constructori, au 
executat lucrări importante și 
au adus un aport de seamă la 
realizarea in termen a acestui 
obiectiv. Un rol important in 
această activitate au avut or
ganizațiile de partid, comitetele 
de partid județene, organiza

țiile de partid din comunele și 
orașele apropiate, care au asi
gurat buna desfășurare a mun
cii, înfăptuirea în bune condi
ții a uriașei opere constructive 
pe, care o inaugurăm astăzi. 
De aceea, doresc să adresez fe
licitări tuturor oamenilor mun- 
cii, întregului tineret care a 
muncit voluntar aici, organiza
țiilor de partid — și să le 
urez noi și noi succese in ac
tivitatea viitoare ! (Aplauze 
puternice, urale).

Dragi tovarăși.
Construcția drumului a înce

put odată cu trecerea la noua 
eitapă de deizvoltare a țării 
noastre — etapa făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate in România. Realizarea

(Continuare în pag. a IlI-a)

Plenara comună a Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și a Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România a dezbătut într-un spirit de profundă an
gajare politică, de exigență și responsabilitate comunistă, docu
mentele de o însemnătate istorică pentru destinele României 
socialiste — proiectul intiiului Program al partidului, proiectul 
de Directive și Tezele Comitetului Contrai al Partidului Comu
nist Român pentru Congresul al Xl-lea al partidului — expri- 
mind inalta mindrie patriotică, satisfacția deplină pentru faptul 
că tineretul patriei devine astfel participant nemijlocit la un 
moment decisiv pentru viitorul națiunii noastre, pentru propriul 
său viitor.

Plenara iși insușește pe deplin proiectul de Program al 
partidului, document de excepțională însemnătate teoretică și 
practică și iși exprimă acordul total eu proiectul de Directive 
ale Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român cu pri
vire la planul cincinal 1976—1980 și liniile directoare ale dez
voltării economico-sociale a României pentru perioada 1981—1990, 
cu Tezele C.C. al P.C.R. pentru apropiatul forum suprem al 
comuniștilor din patria noastră.

Dînd glas sentimentelor de adîncă recunoștință care animă 
pe toți tinerii de pe cuprinsul țării — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — față de politica științifică, consecvent 
marxist-Ieninistă a partidului nostru, participanta la plenară 
exprimă adeziunea lor înflăcărată la documentele ce vor fi 
supuse aprobării Congresului al Xl-lea, documente care consti
tuie Carta devenirii comuniste a României, programul de ac
țiune revoluționară al tinerei generații, al întregului nostru 
popor.

Milioanele de tineri ai patriei dau o înaltă apreciere contribu
ției pe care ați adus-o dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la prefigurarea științifică a societății românești de 
raune, la aplicarea creatoare a marxism-leninismului la realită
țile noastre social-istorice, la îmbogățirea teoriei și practicii 
revoluționare contemporane.

Programul partidului, care pune în fața întregului nostru 
popor sarcini de mare complexitate, deschide perspective ge- 
neroase de afirmare și de maximă împlinire tuturor energiilor 
cieatoaie, corespunzînd pe deplin aspirațiilor și preocupărilor 
fundamentale ale tinerei generații, crezului său de muncă și 
viața. Mîndri de a ne regăsi în proiectul Programului partidului, 
in aprecierea că tineretul reprezintă o puternică forță socială, 
viitorul națiunii noastre socialiste, înțelegem aceste cuvinte ca 
o noua și elocventă dovadă a încrederii angajante pe care ne-o 
acorda partidul, clasa muncitoare și întregul popor.

Exprimînd profunda gratitudine pentru grija și dragostea cu 
E?.re. poporul, dumneavoastră personal tovarășe
Aicolae Ceaușescu, înconjurați tînăra generație a patriei, ne 
angajam in mod solemn să facem totul pentru a fi la înălțimea 
răspunderilor sociale si politice care ne revin în asigurarea 
mersului înainte ăl societății noastre socialiste. Proba supremă 
a adeziunii unanime și entuziaste pe care o exprimăm astăzi 
lata de proiectele de Documente ale celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român va fi dată de cuvîntul faptelor, 
de munca plină de abnegație și dăruire revoluționară pentru 
înfăptuirea neabătută a Programului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintarea patriei noastre spre 
comunism.

Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, înțelcgînd noile exigențe care 
decurg pentru activitatea lor din proiectul de Program al parti- 
dului, sini hoțărîte să acționeze cu toată fermitatea pentru a 
traduce în viață indicațiile deosebit de prețioase date de 
dumneavoastră, tovarășe secretar general, în vederea intensifi
cării muncii de educare comunistă a tuturor tinerilor și a unirii 
eforturilor întregului tineret in uriașa operă de perfecționare a 
societății noastre, de ridicare a ei pe culmile progresului și 
civilizației socialiste și comuniste. Vom acționa neabătut, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru ca 
fiecare tinăr să-și dezvolte continuu orizontul profesional, să-și 
însușească temeinic filozofia marxist-Ieninistă. politica crea
toare a partidului nostru, să se integreze activ și responsabil în 
munca avintată a întregului popor, să militeze pentru afirmarea 
in viață a noului, a principiilor eticii și echității socialiste, să se 
comporte in muncă și viață, in toate împrejurările, ca tinăr 
revoluționar, devotat trup și suflet cauzei Partidului Comunist 
Român.

în atmosfera de intensă angajare politică a întregului nostru 
popor, caracteristică acestei perioade premergătoare celui de-al 
Xl-lea Congres al partidului, tînăra generație, puternic mobili
zată de perspectivele luminoase ale dezvoltării viitoare a patriei, 
iși exprimă hotărîrea să contribuie tot mai activ la înfăptuirea 
integrală a sarcinilor economice pe acest an și a cincinalului 
înainte de termen, să-și însușească in mod aprofundat orientă
rile și ideile cuprinse in proiectul de Program și proiectul de 
Directive și să se consacre cu dăruire traducerii lor în viață.

Dczbătind proiectele de Documente pentru Congresul al Xl-lea 
al P.C.R., Plenara comună a C.C. al U.T.C. și a Consiliului 
U.A.S.C.R. reafirmă adeziunea totală a întregului tineret față de 
politica externă principială a partidului și statului nostru, 
promovată cu consecvență de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste 
România, în spiritul principiilor care călăuzesc neabătut activi
tatea internațională a partidului și statului nostru. Uniunea 
Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comu
niști din România vor contribui și în viitor la întărirea solidari
tății forțelor revoluționare, progresiste și democratice ale tine
retului de pretutindeni in lupta împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismuiui, pentru adîncirea cursului 
destinderii și cooperării, pentru pace și progres social.

însuflețiți de înaltul dumneavoastră exemplu, de abnegația 
patriotică și pasiunea revoluționară cu care vă dăruiți propășirii 
patriei, cauzei socialismului și comunismului, vă asigurăm mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu că nu vom precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea hotărîrilor istorice pe care le va 
adopta Congresul al Xl-lea al P.C.R., pentru a face să triumfe în 
România orinduirea cea mai dreaptă,— orînduirea comunistă.

PLENARA COMUNĂ A C.C. AL U.T.C.
Șl A CONSILIULUI U.A.S.C.R.
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(Urmare din pag. 1)

din comună, au înmînat secreta
rului general al partidului ur
mătorul emoționant mesaj:

„Mult iubite tovarășe Nicolas 
Ceaușescu,

Noi, locuitorii acestor străbune 
meleaguri, de unde Badea Câr- 
țan, mistuit de dorul luminării, 
a plecat să cunoască țara și is
toria glorioasă a neamului ro
mânesc, trăim astăzi sentimen
tul înălțător al împlinirilor. 
La treptele de bunăstare și ci
vilizație pe care am urcat în
demnați și conduși de partid se 
adaugă încă una pe care pă
rinții nici n-o visau : aceea a 
Transfăgărășanului, drum care, 
prin măreția realizării și boga
tele consecințe pentru noi, cei 
din Cîrțișoara, merită cu priso
sință numele celui mai drag fiu 
al poporului nostru „Nicolae 
Ceaușescu".

Vă rămînem pentru totdea
una recunoscători și ne anga
jăm să prețuim și să grijim 
darul ce ne-ați făcut ca pe lu
mina ochilor".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează calde mulțumiri săte
nilor din Cirțișoara, după care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat, por
nește pe drumul Transfăgără- 
șan, străbătînd cîteva sute de 
metri pe jos, prin mijlocul unui 
masiv culoar de oameni. Fie
care dintre cetățenii aflați aici 
dorește să se apropie de secre
tarul general al partidului, să-și 
exprime bucuria și să-i ofere o 
floare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu stringe mîinile a zeci 
și zeci de oameni, tovarășa 
Elena Ceaușescu îmbrățișează 
cu căldură numeroși copii, în 
timp ce uralele mulțimii nu 
mai contenesc.

Ecoul acestei entuziaste ma
nifestări este amplificat prin 
glasurile a mii de oameni, la 
trecerea coloanei oficiale prin

Impresionantă adunare la peste 2000 m. altitudine

Ginduri de recunoștință pentru partid, 

pentru conducătorul iubit și stimat al națiunii
Festivitatea inaugurării Dru

mului Transfăgărășan a avut 
loc la punctul său cel mai înalt, 
pe platoul de la Lacul Bilea. 
Aici, la peste 2 000 de metri al
titudine, unde magistrala iși 
croiește drum prin stîncă. des- 
chizind un lung tunel pînă ps 
versantul sudic, in județul 
Argeș, s-au .adunat, mii de oa
meni: detașamente ale bravi
lor ostași Și constructori care 
au înfăptuit această măreață 
operă, alături de cetățeni din 
județele Sibiu și Argeș, primii 
beneficiari ai drumului ce lea
gă două părți ale țării.

Pe înălțămile de stîncă din 
jur și pină in creasta muntelui, 
oamenii fluturau steaguri, iși 
uneau glasurile într-o vibrantă 
manifestare de recunoștință 
față de partidul comunist, sub 
a cărui conducere poporul ro
mân și-a croit un destin nou, 
un drum nou spre viitorul mă
reț al societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, al comunis
mului pe pămîntul României, 
In acest cadru, ca o înaltă pre
țuire adusă muncii plină de ab
negație. de adevărat eroism a 
constructorilor, Transfăgărășa
nului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înminat, în aplau
zele tuturor celor prezenți la 
adunare, titlul de Erou al Mun
cii Socialiste și Ordinul Mun
cii clasa I conferite celor mai 
destoinici dintre făuritorii nou
lui drum, acelor oameni care 
s-au luptat luni și ani de zile 
cu tăria stîncii, cu vitregia na
turii. dind dovadă de o înaltă 
capacitate tehnică, pentru a în
deplini această mare misiune 
încredințată de partid, de se
cretarul său general.

Deschizînd adunarea, primul 
secretar al Comitetului județean 
de partid Sibiu. Richard Winter, 
a spus in cuvîntul său : Vă rog 
să-mi îngăduiți, ca. pătruns de 
emoție și aleasă bucurie, să dau 

comuna Cirțișoara. împodobită 
sărbătorește, cu covoare alese 
și minunate ștergare la fcorți și 
ferestre. Un grup de flăcăi că
lare salută după un vechi obi
cei din partea locului.

„Transfăgărășanul" taie cim- 
pia, incepînd să urce, ușor, spre 
crestele semețe ale munților.

Kilometru după kilometru, 
magistrala alpină, tăiată în roca 
dură a Carpaților, suspendată 
adesea peste prăpăstii ameți
toare, ca o panglică șerpuitoare, 
își dezvăluie frumusețile sale 
neobișnuite.

Șoseaua este o construcție 
montană unică în țara noastră, 
aproape jumătate din cei 90 km. 
cit măsoară ea, traversînd zona 
alpină a Făgărașilor, ai căror 
versanți abrupți erau pină nu 
de mult greu accesibili chiar 
pentru turiști încercați.

Realizată din inițiativa și sub 
permanenta îndrumare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. ea 
a mobilizat întregul geniu ingi
neresc național de specialitate, 
a stîrnit ambiții și elanuri îna
ripate în rindul miilor de mun
citori, ostași, ingineri și tehni
cieni, autori ai îndrăzneței lu
crări.

Volumul impresionant al o- 
perațiunilor necesare realizării 
acestei construcții este redat pe 
un mare panou așezat pe locul 
unui fost punct de lucru, nu cu 
mult timp în urmă o adevărată 
bază de atac în bătălia cu mun
tele. în total, au fost făcute cir
ca 4 milioane mc de derocări și 
terasamente, construite 28 po
duri și viaducte, 550 de podețe, 
precum și un tunel rutier în 
lungime de aproape un kilome
tru, care străpunge masivul 
muntos între vîrfurile Negoiul 
și Moldoveanu.

Urcind pînă la cota 2 040 m, 
magistrala șerpuiește în sute și 
sute de serpentine, într-un pei
saj de o neasemuită frumusețe, 
spre a plana apoi, din nou, in 

glas sentimentelor tuturor par- 
ticipanților la această festivita
te, salutind cu entuziasm, cu 
ginduri și sentimente de cinsti
re, dragoste și înaltă prețuire 
prezența in mijlocul nostru a 
iubitului conducător, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Adresez, de asemenea, un 
călduros salut celorlalți condu
cători de partid șl de stat pre- 
zenți astăzi la această festivi
tate în care oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri raportează 
partidului și statului, conducă
torului iubit și stimat, încă o 
mare victorie constructivă pe 
pămintul României socialiste 
legată de lucrările marelui drum 
montan, Transfăgărășanul.

Această nouă construcție de 
dimensiuni impresionante, în
făptuită din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, la re
alizarea căreia mii de construc
tori civili și militari și-au dat 
măsura priceperii, hărniciei, 
tenacității și eroismului munci
toresc, reprezintă una din stră
lucitele expresii ale îndeplinirii 
cu succes a directivelor Con
gresului al X-lea, pentru dez
voltarea multilaterală a patriei 
noastre. Transfăgărășanul sem
nifică, prin însemnătatea lui e- 
conomică și turistică, îndrăznea
la inițiativei proiectului și a re
alizării, un minunat exemplu 
al forței și capacității creatoare 
a oamenilor muncii, din țara 
noastră, al marelui avînt gene
rat de politica partidului de 
făurire a României socialiste 
multilateral dezvoltate, de indi
cațiile dumneavoastră personale, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pre
țioase și mobilizatoare, date pe 
tot parcursul înfăptuirii acestui 
important obiectiv național. Ca 
omagiu adus celui care prin 
eroismul muncii sale, patriotis
mul fierbinte, revoluționarismul 

amețitoare șerpuiri spre lacul de 
acumulare Vidraru, pînă la ba
rajul hidrocentralei de pe Argeș.

Adesea, pe pereții stîncilor se 
văd fixate inscripții, sînt scrise 
nume de constructori, care 
amintesc unele dintre nenumă
ratele fapte de bărbăție și 
eroism în muncă dovedite zi cu 
zi în aspra luptă cu stihiile na
turii, în care omul a ieșit învin
gător.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi sînt relatate, în timpul vizi
tei, unele evenimente memora
bile din istoria acestei lucrări.

Pentru a urca și folosi mijloa
ce tehnice moderne pe locuri 
necălcate de om, constructorii 
n-au pregetat să sfideze reguli
le statornicite în literatura de 
specialitate. Ca să ridice, de 
pildă, la „Piatra Dracului" 
(1 800 m) un buldozer, ei l-au 
demontat, transportind, apoi, bu
cată cu bucată, la punctul de 
lucru. Spre Bilea Cascadă, 
într-o încleștare cu adevărat 
bărbătească, oamenii au dezră
dăcinat 7 500 de buturugi pe ki
lometru liniar, fiecare avînd un 
diametru de peste 30 cm. Osta
șii de pe buldozere au condus 
cu precizie milimetrică mașinile 
lor pe margini de hăuri ameți
toare, înlăturînd din cale mii și 
mii de tone de arocamente.

Lucrările s-au executat în 
condițiuni deosebit de grele și 
datorită intemneriilor naturii. 
Ploile și nămeții, care uneori au 
atins 6—7 m. au impus deseori 
reluarea și refacerea integrală a 
unor porțiuni de drum.

De-a lungul șoselei, pe borne
le kilometrice se văd denumiri 
cunoscute pînă acum doar turiș
tilor și vînătorilor pasionați, dar 
care, foarte curînd, vor consti
tui puncte de popas frecvente. 
Aici, ca și în alte zone pitorești, 
urmează a fi amplasate diferite 
construcții de interes turistic, a 
căror prezență va spori valoarea 
turistică montană.

intransigent a reprezentat și 
reprezintă întruchiparea înalte* 
lor virtuți comuniste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. constructorii 
militari și civili au cerut ca 
Transfăgărășanul să vă poarte 
numele. Acest drum nou săpat 
în steiurile Carpaților. menit să 
dureze veacuri, constituie, tot
odată, un simbol al idealurilor 
de muncă pașnică, de bunăstare 
și fericire ale națiunii noastre 
socialiste, al însuflețirii și ab
negației cu care întregul nostru 
popor înfăptuiește neabătut po
litica partidului.

Pentru miile de constructori ai 
Transfăgărășanului, pentru toți 
oamenii muncii din județele 
Argeș și Sibiu, faptul că aceas
tă inaugurare are loc în memo
rabilul an al celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării și al Con
gresului al XI-lea al partidului, 
reprezintă un prilej de justifi
cată mîndrie civică și, totoda
tă, un îndemn spre noi realizări. 
De aceea cu toții trăim emoția 
acestui moment sărbătoresc, în
suflețiți de hotărîrea de a obține 
noi realizări în eforțul pentru 
îndeplinirea actualului cincinal 
în patru ani și jumătate — 
garanție sigură a trecerii cu 
succes la traducerea în viață 
a Directivelor celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. Ne anga
jăm în mod solemn să nu pre
cupețim nici un efort spre, a 
face din munca noastră, în
corporată în munca întregului 
popor, temelia de granit a în
făptuirii cu succes a Directive
lor Congresului al XI-lea și a 
Programului partidului.

In cuvîntul său, Vasile Patili- 
neț, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de con
strucții, a exprimat sentimen
tele de recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru fap
tul că a acceptat invitația te
merarilor constructori de a 
inaugura Transfăgărășanul,

Străbătînd marele drum mon
tan, Transfăgărășanul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat se 
opresc în mai multe rînduri, eu 
cuvinte de caldă apreciere pen
tru priceperea, hărnicia, erois
mul constructorilor care au să
pat în granitul Carpaților și au 
croit drum prin una din cele 
mai pitorești zone ale țării.

La cabanele Bîlea Cascadă și 
Bîlea Lac, în alte popasuri fă
cute pe drum, se admiră peisa
jul de neasemuită frumusețe, se 
discută despre noi amenajări pe 
versanții Făgărașului, avîndu-se 
în vedere largile posibilități de 
dezvoltare a turismului create 
prin deschiderea noului drum.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ministrului turismu
lui, conducătorilor organelor lo
cale ca noile cabane sau 
moteluri ce vor fi ridicate, să 
se încadreze armonios în deco
rul natural. Clădirile trebuie 
să fie simple, specifice pentru 
turismul montan. S-a arătat că 
pot fi foarte bine folosite în 
acest scop, cu numai cîteva a- 
menaiări. și clădirile ce au fost 
ridicate pentru constructori în 
timpul lucrului. Totodată, pen
tru a facilita turismul, secre
tarul general al partidului cere 
să fie reamenajate, lărgite o 
serie de drumuri de acces sure 
creastă, Lacul Capra, Virful Ne- 
goiu și alte puncte de mare a- 
tracție pentru vizitatori.

In nenumărate rinduri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu are 
cuvinte de laudă pentru con
structori, arată că acest drum 
are o semnificație de simbol a 
abnegației in muncă, a victoriei. 
Secretarul general al partidului 
propune ca în punctul cel mai 
înalt al drumului, pe un pro
montoriu din preajma lacului 
Bilea, să se ridice un grandios 
monument al victoriilor socia
lismului.

drum care creează o nouă legă
tură de comunicație între partea 
de sud a tării și podișul tran
silvănean.

Noul și monumentalul drum 
apărut acum pe harta țării este 
legat indisolubil de numele 
dumneavoastră, care ați avut 
inițiativa construirii lui, ne-ați 
călăuzit și ajutat permanent 
să-l executăm la termen. Acti
vitatea dumneavoastră creatoa
re, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pasiunea. dăruirea 
cu care înfăptuiți hotă- 
ririle partidului au exercitat 
o puternică înrîurire dinamizînd 
forțele și capacitățile construc
torilor în executarea unui ase
menea drum intr-un termen 
scurt. Acest obiectiv completea
ză prin frumusețea și utilitatea 
șa, salba marilor realizări con
temporane, înscriindu-se la loc 
de cinste în constelația înfăp
tuirilor de prestigiu ale Româ
niei socialiste.

în condițiile vitrege ale unor 
prăpăstii, pe care doar caprele 
negre și ciutele se încumetau 
să le escaladeze, inginerii, pro- 
iectanții și comandanții unități
lor militare. însuflețiți de orga
nizațiile de partid, și-au con
centrat Întreaga lor capacitate 
creatoare asupra soluțiilor con
structive ale acestui drum ce 
depășește ca amploare ingine
rească tot ce s-a mai executat 
de sute de ani în țara noastră. 
Dind expresie celor mai alese 
calități formate la școala muncii 
socialiste, constructorii militari 
și civili, printr-un efort greu 
de descris în cuvinte au reușit 
să învingă natura și să traducă 
in fapt ceea ce se părea uneori 
aproape irealizabil.

La realizarea acestei noi ma
gistrale, cu o lungime de peste 
90 de km, situată la cea mai 
înaltă altitudine față de . alte 
drumuri ce traversează Carpații 
a fost necesar să se execute

DECRET PREZIDENȚIAL
Pentru contribuția deosebită adusă la construirea 
drumului de importanță națională peste munții 

Făgăraș
Președintele Republicii Socialiste România decretează:

Art. 1. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și 
medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor : Gheorghe Ior- 
dache, șef de brigadă betoane la Trustul de construcții hidro
energetice, Grupul de șantiere Argeș-Olt, tunelul Capra Bîlea, 
colonel Nicolae Mazilu, Ministerul Apărării Naționale, Coman
dantul detașamentului pentru construirea drumului, maior in
giner Florea Necula, Ministerul Apărării Naționale, inginer la 
detașamentul pentru construirea drumului, maior inginer Con
stantin Vină, Ministerul Apărării Naționale, inginer șef al deta
șamentului pentru construirea drumului, Ion Gh. Zăvoianu, di
rectorul grupului de șantiere pentru construcții forestiere Rîm- 
nicu Vîlcea.

Art. 2. — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I tovarășilor t 
general-locotenent Vasile Șlicariu, Ministerul Apărării Naționa
le, general-maior Emil Andriescu, Ministerul Apărării Naționale, 
lt. colonel Ștefan Bediu, Ministerul Apărării Naționale, Gheor
ghe Constantinescu, directorul general al Centralei de exploa
tare a lemnului București, Dumitru Ducaru, șeful șantierului Bi- 
lea Nord — Trustul de construcții pentru economia forestieră 
și materialelor de construcții Brașov, Teodor Guțu, inginer pro
iectant princ. II la Institutul de cercetări și proiectări pentru in
dustria lemnului, Mihai Ionescu, inginer proiectant princ. II la 
Institutul de cercetări și proiectări pentru industria lemnului 
București, Viorel Romul Popoviciu, directorul Trustului de con
strucții pentru economia forestieră și materialelor de construcții 
Brașov, Ștefan Sasu, șef de secție la Institutul de cercetări și 
proiectări pentru industria lemnului București, Aurel Ungur, di
rectorul general al Trustului de construcții pentru economia fo
restieră și materialelor de construcții Brașov, Vasile Mohan, 
prim-secretar al Comitetului orășenesc Curtea de Argeș al 
P.C.R., Constantin Voiciulescu, arhitect, șef atelier arhitectură 
la Centrul județean de proiectări Sibiu.

NICOLAE CEAUSESCU,
Președintele Republicii Socialiste România

★
Prin același decret prezidențial au mai fost conferite ordine 

și medalii ale Republicii Socialiste România unui număr de 553 
de muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri, cadre militare și mi
litari în termen din Ministerul Apărării Naționale, care au con
tribuit la realizarea drumului. de importanță națională peste 
Munții Făgăraș.

în condiții deosebit de _ grele 
peste 3,8 milioane mc săpături 
din care mai mult de jumătate 
în stîncă, peste 290 mii mc de 
zidărie, peste 830 de lucrări 
transversale din care 27 viaduc
te și poduri, 80 km de parapeți 
și un tunel de 860 m.

Un rol de o însemnătate ho- 
tărîtoare în realizarea drumului 
l-a avut eroismul și spiritul de 
sacrificiu al militarilor forțelor 
noastre armate, fără al căror 
sprijin nemijlocit execuția dru
mului nu ar fi fost posibilă.

Brava noastră armată a de
monstrat încă o dată aici, 
pe Munții Făgărașului, că 
prețioasele indicații ale dum
neavoastră, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, 
de a împleti într-un tot armo
nios pregătirea teoretică cu a- 
plicațiile practice, se traduc in 
fapt.

Un aport substanțial la reali
zarea acestui obiectiv l-au adus 
muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și proiectanții unităților Mi
nisterelor Energiei Electrice, 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor.

De asemenea, sprijinul per
manent al comitetelor de partid 
din județele Argeș și Sibiu a 
constituit o pîrghie de seamă la 
realizarea acestei punți de legă
tură dintre cele două județe ve
cine.

Drumul pe care noi, construc
torii, l-am numit Transfăgără
șanul „Nicolae Ceaușescu" con
stituie, prin măreția, amploarea 
și grandoarea sa o operă monu
mentală. El reprezintă un sim
bol de recunoștință adus în cins
tea mărețului eveniment pe care 
poporul nostru îl sărbătorește a- 
nul acesta : Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român 
și un omagiu pentru dumnea
voastră personal, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu.

Pe stincile care stau de stra
jă drumului Transfăgărășan va 
sta înscris 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 
apărării naționale, care a spus : 
Vă rog să-mi permiteți să dau 
glas sentimentelor de satisfacție 
și legitimă mindrie de care sînt 
animați militarii care au parti
cipat la construirea acestei 
grandioase lucrări de interes na
țional, realizată din inițiativa și 
sub permanenta dumneavoas
tră îndrumare, mult stimate to
varășe secretar general.

In aceste momente solemne, 
amplificate de prezența dum
neavoastră la inaugurarea dru
mului Transfăgărășan, vă ra
portez, tovarășe comandant su
prem, că misiunea încredințată 
armatei noastre populare de a 
contribui la edificarea acestui 
important obiectiv a fost înde
plinită.

în înfăptuirea sarcinii de 
onoare trasate de partid, zeci
le de mii de militari au 
fost insuflețiți ue înaltul dum
neavoastră exemplu de muncă 
neobosită, dăruire și pasiune re
voluționară, de slujire cu de
votament și abnegație a cauzei 
socialismului, a intereselor pa
triei și poporului.

Ca o vie manifestare a devo
tamentului lor nemărginit față 
de partidul nostru comunist, a 
dragostei și respectului deose
bit față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. încă de la început, miile 
de constructori și-au exprimat 
dorința ca această impresio
nantă lucrare să fie denu
mită drumul Transfăgărășan 
„Nicolae Ceaușescu".

Drumul Transfăgărășan 
„Nicolae Ceaușescu" este o o- 
peră complexă, o realizare u- 
nică de acest gen în tara noas
tră. atît prin caracteristicile 
constructive, cit și a traseului 
pe care-1 parcurge. Avind o 
lungime de peste 90 kilometri 
și străbătind unul din cei mai 
inalți munți ai tării, acest drum 
asigură o legătură directă intre 
județele Argeș și Sibiu și con
tribuie la exploatarea națională 
a bazinelor forestiere aferente, 
la punerea în 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 
apărarea patriei.

Realizarea Transfăgărășanului 
a cerut ostașilor, comandanților 
și activiștilor de partid, tuturor 
constructorilor o mare încor
dare a forțelor, pricepere, dă
ruire șl o disciplină exemplară. 
Pentru fiecare metru de șosea 
a trebuit să se dea o luptă dir- 
ză cu înălțimile abrupte, cu 
stincile, cu condițiile climatice 
deosebit de aspre.

In decursul celor peste două 
milioane și jumătate de zile/om 
efectuate de militari s-a execu
tat un volum impresionant de 
lucrări. Totodată, ostașii și-au 
adus contribuția la construirea 
celui mai luna tunel rutier din 
această țară, la o altitudine de 
peste 2 000 de metri.

Pentru a croi loc drumului 
prin stinci și a urca buldozere
le și celelalte mașini și utilaje 
de geniu prin locuri necălcate 
de om. ostașii au săvirșit ade
vărate acte de eroism.

Se poate afirma, fără nici o 
exagerare, că Transfăgărășanul 
este o pagină de epopee din 
cronica edificării socialismului, 
Ia care un aport însemnat l-a 
adus armata noastră populară.

Adevărat examen al conștiin
ței politice și patriotice a mi
litarilor. de abnegație in înfăp
tuirea sarcinilor încredințate de 
partid, a romantismului revo
luționar și a calităților de os
tași și cetățeni ai României so
cialiste, oonstrucția drumului a 
constituit, totodată, o verificare 
severă a pregătirii de speciali
tate, o școală a călirii caracte
relor ferme, a bărbăției și cu
rajului. a spiritului datoriei.

Faptele incorporate aici, fap
te ale mai multor contingente, 
unități și mari unități de toate 
armele se înscriu la loc de cin
ste în. cartea tradițiilor armatei 
și sintem convinși că ele vor 
avea semnificația unui nobil și 
insuflețitor îndemn în viitor.

înfăptuirea acestei lucrări de 
mari proporții a fost favorizată 
de sprijinul permanent, con
cret și direct acordat construc
torilor de comitetele județene 
Argeș și Sibiu ale Partidului 
Comunist Român.

Munca depusă de zecile de 
mii de militari, cot la cot cu 
constructorii aparținînd celor
lalte trei ministere, cu oamenii 
muncii din cele două județe, a 
cimentat și mai mult legătura 
indestructibilă a armatei cu po
porul, demonsfrînd încă o dată 
că armata noastră nu are alt țel 
mai măreț decît slujirea cu ab
negație a intereselor supreme 
ale națiunii.

Cu prilejul acestei festivități, 
încredințez încă o dată condu
cerea de partid și de stat, între
gul nostru popor, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că și în vii
tor armata, concomitent cu în
deplinirea sarcinii ei de bază — 
pregătirea pentru apărarea orîn- 

duirii socialiste, a independen
tei și suveranității patriei — va 
fi gata, la ordinul dumneavoas
tră, să îndeplinească și alte mi
siuni pe frontul construcției paș
nice, să participe la edificarea 
unor noi obiective economice, 
înscrise în proiectele Programu
lui partidului și Directivelor 
Congresului al XI-lea, documen
te ce jalonează cu îndrăzneală 
revoluționară înaintarea patriei 
noastre spre noi culmi ale civi
lizației și progresului.

Totodată, vă asigurăm, tova
rășe comandant suprem, că mi
litarii armatei noastre, alături de 
toți oamenii muncii, de întregul 
popor, pătrunși de conștiința 
înaltelor răspunderi ce le revin, 
însuflețiți de perspectiva minu
nată a înaintării României spre 
zorile comunismului, își vor în
zeci eforturile pentru a întimpi- 
na cu noi și însemnate succese 
Congresul al XI-lea al partidu
lui, vor înfăptui neabătut poli
tica internă și externă a Parti
dului Comunist Român, pusă în 
slujba fericirii și prosperității 
patriei noastre dragi — Republi
ca Socialistă România.

Vorbind in numele constructo
rilor civili ai Transfăgărășanu
lui, maistrul miner Simion I. 
Gheață a spus: N-am să pot ex
prima în cuvinte profunzimea 
sentimentelor de bucurie și mîn
drie 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 adîncul inimii 
pentru această înaltă cinste și 
prețuire.

în anii ce i-am petrecut pe 
acest șantier, gindurile noastre 
s-au îndreptat necontenit spre 
partidul comunist, spre dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
cu căldură și recunoștință pen
tru tot ce ați făcut ca viața și 
munca noastră, a întregului po
por, să fie mai frumoasă, mai 
îmbelșugată.

Sintem la capătul unui drum 
de succese, iar mindria și sa
tisfacția pe care le încercăm au 
o dublă semnificație: aceea de 
a fi realizat un obiectiv econo
mic și turistic de importanță și 
frumusețe deosebite și de a ști 
că această realizare se înscrie 
în bogăția de fapte și împliniri 
care au marcat atît de pregnant 
anul istoric al celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și al Congresului al 
XI-lea al partidului. Am lucrat 
aici mii de constructori, mai ti
neri și mai vîrstnici, veniți de 
pe multe șantiere ale țării, pen
tru a da o nouă strălucire tradi
ției incepute la Bumbești-Live- 
zeni și Salva Vișeu.

■ în memoria mea, a tovarăși
lor mei, această lucrare va râ- 
mîne ca cea mai frumoasă din 
viața de constructor, pentru că 
am fost cei cărora li s-a încre
dințat cu deplină încredere o 
astfel de lucrare, unică in felul 
ei, pentru că ea ne-a pus la în
cercare tot entuziasmul și toa
tă bărbăția. Iar noi am învins. 
Și această victorie o închinăm 
partidului nostru iubit — Parti
dului Comunist Român.

Am lucrat pe multe șantiere 
și nu cunosc profesie mai plină 
de satisfacții ca aceea de con
structor, chemat să înalțe în be
ton și oțel cutezătoarele pro
iecte ale partidului. N-am fost 
niciodată mai convins de acest 
adevăr, ca acum cind am luat 
cunoștință de documentele Con
gresului al XI-lea al partidului 
— proiectul de Program și pro
iectul de Directive aflate în 
dezbaterea comuniștilor, a în
tregului popor, de Tezele Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român pentru Congre
sul al XI-lea, care ne înfăți
șează imaginea de frumuseți și 
bogății a României viitoare. 
Pentru că, intr-adevăr, ce își 
poate dori mai fierbinte un 
constructor, decît să i se încre
dințeze de a dura opere tot 
mai mărețe, tot mai îndrăznețe. 
Iar noi sintem niște construc
tori norocoși, iubite tovarășe 
Ceaușescu, pentru că partidul 
ne cheamă prin programul său 
pe schelele cele .mai cutezătoare 
pe care le-am urcat vreodată, 
ne cheamă să înfăptuim socie
tatea socialistă multilateral dez
voltată. să înfăptuim comunis
mul pe pămintul României. 
Pornim spre împlinirea acestor 
mărețe aspirații cu încredere 
și hotărire pentru că avem în 
fruntea noastră un conducător 
călit, vizionar și înțelept, avem 
în fruntea noastră Partidul Co
munist Român, arhitectul și 
constructorul cel mai desăvîrșit 
al României prezente și viitoa
re. Cu aceste ginduri, cu aceste 
sentimente vă raportăm, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că sîritem gata să îndepli
nim cu responsabilitate comu
nistă și înaltă conștiință munci
torească toate sarcinile pe care 

nl le va încredința partU 
dul. Vă rog să-mi permiteți 
să exprim. în numele colec
tivului de muncă, adînca 
noastră recunoștință pentru 
înaltele distincții pe care ni 
le-ați acordat, pentru cinstea 
cu care ne-ați onorat de a fi 
astăzi aici, unde inimile noas
tre bat de emoție și bucurie.

A luat apoi cuvîntul colone
lul Mazilu Nicolae, Erou al 
Muncii Socialiste, comandantul 
detașamentului pentru cons
trucția drumului, sectorul 9, 
care a spus :

Noi, militarii care, alături da 
ceilalți constructori, am parti
cipat la realizarea Drumului 
Transfăgărășan inaugurat astăzi, 
trăim satisfacția de a ne vedea 
munca, eforturile încununate de 
succes. Onoarea pe care ne-ați 
făcut-o, stimate tovarășe co- 
candant suprem, venind in mij
locul nostru pentru a ne primi 
raportul de ostași constructori, 
reprezintă pentru noi un minu
nat prilej de a ne reafirma dra
gostea și devotamentul nețăr
murit, recunoștința fierbinte ps 
care le nutrim, din adîncul ini
milor, față de dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al națiunii, 
strălucit conducător al parti
dului și al țării pe drumul li
bertății și demnității, pe dru
mul socialismului victorios.

Cu aproape 5 ani în urmă, 
cînd începusem bătălia pentru a 
croi făgaș acestei magistrale, 
noi, constructorii militari, știam 
că nu va fi ușor, dar tot atît 
de bine știam că această punte 
peste unii din cei mai înalți 
munți ai țării are o mare în
semnătate națională și că, în- 
credințîndu-ni-se sarcina de a 
participa la construirea ei, ni 
se dădea, de fapt, o misiune de 
luptă pe frontul pașnic al con
strucției socialiste.

Astăzi cînd trăim acest mo
ment solemn al inaugurării 
drumului, vă rog să-mi per
miteți tovarășe comandant su
prem ca în numele militarilor 
distinși cu înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste", al celor 
decorați cu ! ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Româ
nia să vă adresăm cele mai 
calde mulțumiri, recunoștința 
noastră fierbinte pentru înalta 
cinste ce ni s-a acordat. In a- 
ceste distincții noi vedem pre
țuirea de care se bucură munca 
în Republica noastră socialistă, 
grija pe care partidul și gu
vernul, dumneavoastră personal, 
tovarășe comandant suprem, o 
purtați tuturor celor care-și fac 
cu cinste datoria față de patrie.

Ca pe un omagiu gravat in 
stîncă, închinăm această dura
bilă realizare a noastră — în
cheiată în anul jubiliar al ce
lei de-a 30-a aniversări a eli
berării patriei — Congresului 
al XI-lea al Partidului Comu
nist Român. Vă asigurăm că, și 
de acum înainte, militarii ge- 
niști, alături de toți ostașii ță
rii. umăr la umăr cu întregul 
popor, sînt gata să îndepli
nească noi misiuni pe frontul 
construcției pașnice, contribuind 
astfel la continua înflorire a 
patriei noastre scumpe, Româ
nia socialistă.

Din nou, văile răsună de ova- 
j ții și urale, atunci cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu ia 
cuvîntul, adresîndu-se, de la 
tribuna situată pe înălțimile 
Făgărașilor, eroicilor construc
tori, întregului nostru popor.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, caldele fe
licitări adresate făuritorilor a- 
cestei minunate realizări, în
demnul său la noi fapte mă
rețe pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului, au 
stîrnit vibrante ecouri în inimile 
și conștiințele celor prezenți. 
Uralele lor răsunau ca un so
lemn angajament de a face totul 
pentru îndeplinirea Programului 
partidului, a marilor obiective 
ale viitorului, spre înflorirea 
continuă a României socialiste, 
spre fericirea întregului popor.

în încheierea adunării, Ric
hard Winter, primul secretar al 
Comitetului județean de partid 
Sibiu, în numele tuturor parti- 
cipanților, a spus :

Exprim stimatului și iubitului 
conducător al partidului și sta
tului nostru, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, mulțumirile cele mai 
fierbinți, întreaga noastră re
cunoștință pentru că ne-a ono
rat cu prezența domniei sale la 
această inaugurare, pentru im
portanta cuvîntare rostită aici, 
pentru cuvintele de aleasă pre
țuire a muncii făuritorilor a- 
cestei_ grandioase construcții.

Cuvîntarea dumneavoastră, 
iubite tovarășe Ceaușescu, ne 
îmbărbătează și ne mobilizează 
spre noi fapte constructive, 
constituie un îndreptar de nă
dejde în munca neobosită ce o 
desfășurăm pentru sporirea con
tribuției oamenilor muncii din 
județele Argeș și Sibiu la edi
ficarea României moderne.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A INAUGURAT DRUMUL TRANSFĂGĂRĂȘAN

Cuvintarea tovarășului
I

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

sa în circa 4 ani demonstrează 
că sarcinile Congresului al 
X-lea a.1 partidului se îndepli
nesc cu succes în toate dome
niile de activitate. Am putea 
spune că acest drum face par
te din obiectivele prin care am 
început făurirea -societății so
cialiste multilateral dezvoltate ; 
realizarea lui demonstrează că 
am început cu dreptul această 
măreață operă istorică, faptul 
că stă în puterea noastră, a 
întregului popor ea. sub condu
cerea comuniștilor, să înfăptuim 
societatea socialistă multilate
ral dezvoltată și comunismul în 
România. (Aplauze, urale; se 
scandează : „Ceaușescu —
P.C.R." !).

Parcurgînd acest drum, pri
vind piscurile înalte ale mun
ților. ne dăm și mai bine sea
ma ce a îmbărbătat întotdeauna 
și a păstrat treaz sentimentul 
național al poporului 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 noștri, 
aici este locul poporului român! 
(Aplauze puternice, uralc).

Oamenii care au trăit pe a- 
ceste meleaguri, pe aceste 
înălțimi, au iubit întotdeauna 
— ca și căprioarele, ca și pă
sările — libertatea, simțind că 
nu pot trăi decit in libertate, 
stăpîni pe tara lor. pe desti
nele lor? (Aplauze, urale ; se 
scandează : ..Ceaușescu —
P.C.R. !“). Acest drum peste 
piscuri înalte vestește astăzi 
despre capacitatea creatoare a 
națiunii noastre socialiste care, 
sub conducerea partidului co
munist, înfăptuiește pe vechile 
meleaguri societatea socialistă 
și comunistă, superioară orică
rei alte orînduiri. menită să asi
gure omului o viată tot mai 
bună, libertatea, bunăstarea și 
fericirea. (Aplauze puternice, 
urale).

Inaugurarea acestui drum 
monumental — în care sint în
corporate inteligența, munca, 
dirzenia, voința a mii și mii' de 
constructori, a poporului nostru, 
de fapt — demonstrează că pu
tem înfăptui cele mai mărețe 
visuri, că stă în puterea noas
tră să realizăm telurile înscrise

REFRENUL MEREU PROASPĂT AL CONSTRUCTORILOR:

„Cu partidul nostru-n frunte, 
Spargem munte după munte “
într-o atmosferă de mare 

însuflețire, la sfirșitul mitingu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală a Dru
mului Transfăgărășan.

Secretarul general al partidu
lui a zăbovit apoi timp îndelun
gat în mijlocul constructorilor, 
a stat de vorbă prietenește in
tr-o ambianță deosebit de caldă, 
cu cei decorați, a discutat cu 
ei despre noile construcții ma
gistrale preconizate in progra
mul partidului.

în fața tunelului, secretarul 
general al partidului s-a foto
grafiat în mijlocul constructori
lor, în semn de neștearsă a- 
mintire a acestui moment deo
sebit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu ceilalți conducători 
de partid și de stat, străbat pe 
jos tunelul rutier pe sub creasta 
Făgărașilor.

După impresionanta adunare 
care a avut loc în vecinătatea 
lacului Bîlea. călătoria pe noua 
magistrală alpină continuă pe 
versantul argeșan al Munților 
Făgărași pină la Valea cu Pești, 
in apropierea barajului de la 
Vidraru.

Aici, in numele oamenilor 

în Programul partidului și în 
proiectul de Directive — docu
mente istorice supuse dezbate
rii întregului nostru popor. 
Inaugurăm acest drum înainte 
cu numai 2 luni de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului 
care va rămîne în istoria tării 
prin, aceea că deschide calea 
spre societatea comunistă în 
România. Acest drum, ca de 
altfel tot ceea ce înfăptuim și 
vom înfăptui in deceniile vii
toare, va vorbi peste secole de 
munca, dîrzenia și capacitatea 
creatoare a poporului nostru, de 
voința sa de a asigura trium
ful comunismului în România. 
(Aplauze puternice, urale).

Militarii forțelor armate au 
adus, așa cum am spus, o con
tribuție hotăritoare la realiza
rea Transfăgărășanului. Aceasta 
ne îndreptățește să le încredin
țăm noi obiective în anii vii
tori. In felul acesta, odată cu 
pregătirea militară și politică, 
cu ridicarea capacității de luptă 
pentru a fi gata în orice mo
ment să apere cuceririle revo
luționare și independenta pa
triei noastre, militarii vor par
ticipa la activitatea practică de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a co
munismului în România. In de
finitiv, adevărata capacitate de 
apărare a patriei stă in forța 
economică și politică a țării, in 
unitatea de nezdruncinat a în
tregului nostru popor în jurul 
partidului. Și nu există forță 
în lume în stare să îngenunche 
un popor dornic să trăiască li
ber. să făurească comunismul 
pe pămîntul patriei sale 1 (A-
plauze puternice, urale : se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Este adevărat, au trebuit în
vinse multe greutăți pentru a 
făuri acest drum ; această con
strucție. realizată la o aseme
nea înălțime, nu a fost deloc 
ușoară. Dar faptele au demon
strat că nici stincile, nici înăl
țimile. nici viscolul, nici ploaia, 
nici furtuna nu pot împiedica 
realizarea unei opere mărețe, 
atunci cînd cei ce și-au propus 
acest tel sint hotărîți să înfrîn- 
gă. orice greutăți, cînd în frun
te se găsesc comuniștii, care nu 
se tem de nici o greutate 1 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale).

muncii argeșeni, tovarășul Ion 
Dincă, primul secretar al Comi
tetului județean de partid, mul
țumește tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru prezența la 
inaugurarea Transfăgărășanului, 
eveniment memorabil adevărată 
sărbătoare a muncii, a izbînzilor 
socialismului.

„Transfăgărășanul — a spus el 
— podoaba nouă a Carpaților, 
nestemată a cutezanței tehnice 
creatoare, făurită din inițiativa 
și sub conducerea dumnea
voastră nemijlocită, se adaugă 
altor mărețe realizări ale socia
lismului, făurite de asemenea 
din indicația dumneavoastră pe 
străvechiul pămînt al Sibiului 
și Argeșului, De aceea, astăzi, 
ca întotdeauna, noi, ca șl între
gului popor, vă spunem din a* 
dineul inimii : vă mulțumim, to
varășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru modul strălucit in care con
duceți destinele patriei, pentru 
tot ce faceți ca țara să fie mai 
puternică, mai bogată și toate 
județele ei să se dezvolte ar
monios.

Un constructor argeșan a 
reamintit astăzi lozinca revolu
ționară din anii de început ai 
socialismului : „Cu partidul
nostru-n frunte, spargem 
munte după munte". A reamin
tit un mare adevăr. 

. Fără îndoială că realizarea 
obiectivelor propuse în Progra
mul partidului și în Directive 
va cere, în continuare, efor
turi mari. Va trebui să învin
gem multe greutăți — și nu nu
mai greutăți ca acelea pe oare 
le-ați învins aici, ci și de altă 
natură — pentru ca să ajungem 
pe vîrfurile cele mai înalte ale 
societății comuniste. Dar avem 
ferma convingere că poporul 
nostru va ști să meargă tot mai 
hotărit înainte, va reuși să urce 
sus, pe cele mai înalte piscuri 
ale civilizației, ale comunismu
lui care va asigura o viață cu 
totul nouă, liberă și îmbelșuga
tă poporului nostru, ca și între
gii omeniri. (Aplauze puternice, 
urale).

Desigur, muncind pentru a 
făuri societatea socialistă multi
lateral dezvoltată în România, 
pentru a înainta spre comu
nism, noi ne îndeplinim în pri
mul rind îndatoririle față de 
poporul nostru, față de patria 
noastră, dar. în același timp, a- 
ducem o contribuție însemnată 
la, cauza socialismului, la cauza 
progresului in întreaga lume. 
Pină la urmă. întărirea socia
lismului, a forței sale în lume, 
stă în rezultatele pe care le ob
ține fiecare popor in construc
ția societății socialiste. Cu cît 
fiecare popor obține rezultate 
mai bune. cu cît înaintează 
mai rapid pe calea socialismu
lui. cu atît se întărește fo-rța 
socialismului. crește prestigiul 
său în lume.. sporește contribu
ția sa la cauza progresului și 
păcii internaționale. (Aplauze 
puternice, urale).

Acționind și în viitor neabă
tut pentru a asigura înfăptui
rea Programului partidului și 
a Directivelor. vom dezvolta 
colaborarea cu țările socialiste, 
cu celelalte țări ale lumii, cu 
țările în curs de dezvoltare 
care luptă pentru independen
tă, cu toate statele, contribuind 
activ la edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, a unei 
lumi a păcii și colaborării in
ternaționale. Considerăm că 
întărirea colaborării in mun
ca pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială creează con
diții minunate pentru con
lucrarea pașnică a tuturor 
națiunilor, pentru asigurarea

Cu partidul nostru-n frunte ne 
simțim întotdeauna puternici, 
încrezători în forțele noastre, si
guri că vom înfăptui întocmai 
ceea ce ne propunem. Cu dum
neavoastră în fruntea partidului 
— patriot înflăcărat, experimen
tat revoluționar și internaționa
list de prestigiu, înalt model de 
comunist de omenie — avem 
certitudinea nestrămutată că 
partidul nostru își va face da
toria față de popor și patrie, își 
va înfăptui neabătut glorioasa 
sa misiune istorică. Programul 
partidului, Directivele și Tezele 
pentru Congresul al XI-lea, care 
răspund atit de complet năzuin
țelor și puterii creatoare, con
structive a națiunii — expresie 
vie a înțelepciunii cu care parti
dul ne conduce spre viitor — 
sînt străbătute ca de un fir roșu 
de grija dumneavoastră, ca țara 
să devină tot mai puternică, tot 
mai bogată, oamenii ei tot mai 
fericiți.

Cum gîndește țara întreagă, 
gîndește și Argeșul nostru. A- 
cest gînd este unul singur: ne 
vom uni strîns în jurul parti
dului, al dumneavoastră, tova
rășe Ceaușescu, vom lupta și 
munci cu toată răspunderea, cu 
toată energia și dăruirea pentru 
a înfăptui ceea ce dumneavoas
tră proiectați, vă vom urma 
întotdeauna, fără șovăire, mult 

fericirii popoarelor, pentru ex
cluderea definitivă a războiului 
de pe planeta noastră. (Aplauze 
puternice).

Nu doresc să mă refer acum 
la celelalte probleme și sarcini 
ale construcției viitoare, prevă
zute în proiectul de Program 
și în proiectul de Directive. Cu 
toții știți bine că fiecărui județ, 
fiecărei întreprinderi, fiecărei 
unități, inclusiv unităților mi
litare, le revin sarcini mărețe 
din acest Program. Ceea ce âș 
dori numai să menționez este 
că, in intimpinarea Congresului 
al XI-lea, fiecare trebuie să ac
ționeze în așa fel îneîț să-și în
deplinească in cele mai bune 
condiții sarcinile ce-i revin. Să 
întărim spiritul de combativitate 
și fermitatea împotriva lipsuri
lor, să fim necruțători cu nea
junsurile și greșelile, să întărim 
forța de luptă a fiecărui colec
tiv de oameni ai muncii, a fie
cărei unități militare ! în felul 
acesta vom putea întîmpina cu 
succese noi Congresul al XI-lea, 
vom păși ferm și hotărît îna
inte pentru a îndeplini prevede
rile din Program și Directive.

Am convingerea că oamenii 
muncii din județele Sibiu și Ar
geș, constructorii și militarii pre- 
zenți aici vor face și in viitor 
totul pentru a răspunde cu cin
ste sarcinilor mari ce le revin, 
pentru a-și aduce, fiecare, con
tribuția la măreața operă de ri
dicare a României socialiste pe 
noi culmi de civilizație și 
progres. (Aplauze puterni
ce. prelungite ; se scandează : 
..Ceaușescu-P.C.R. !“).

Urez organizațiilor de partid, 
oamenilor muncii din cele două 
județe, noi. și noi succese în ac
tivitatea lor ! Urez constructori
lor succese tot mai mari în lu
crările viitoare ! Unităților mi
litare le adresez urarea de a-și 
ridica necontenit pregătirea de 
luptă și politică, de a fi gata 
pentru a îndeplini noi misiuni 
în construcția pașnică a Româ
niei socialiste ! (Aplauze puter
nice ; urale). Tuturor vă urez 
multă sănătate, multe succese, 
multă fericire 1 (Aplauze puter
nice ; cei prezenți ovaționează 
minute in șir pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comi
tetul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

iubite tovarășe secretar gene
ral, cu convingerea că sîntem 
călăuziți cu mină sigură către 
marele ideal — civilizația so
cialistă și comunistă";

★
In anul marilor evenimente — 

a XXX-a aniversare și Congre
sul al XI-lea al partidului — 
în anul unor noi și strălucita 
victorii pentru înfăptuirea cin
cinalului înainte de termen, ziua 
de 20 septembrie se înscrie 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 conducerea Partidului Co
munist. înfăptuiește pe vechile 
meleaguri, societatea socialistă 
și comunistă, superioară orică
rei alte orînduiri, menită să a- 
sigure omului o viață tot mai 
bună, libertatea, bunăstarea și 
fericirea".

A. IONESCU, GH. BRA- 
TESCU, ȘT. CONSTANTI- 
NESCU, F. VASAS

FOTO: R. Cristescu, Const. Cio
can, I. Dumitru

Continuînd vizita de lucru în județul Sibiu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au fost oaspeții 
colectivului întreprinderii textile din Cisnădie
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, și-a continuat, în 
cursul dimineții de vineri, vi
zita de lucru în județul Sibiu. 
Secretarul general al partidului 
este însoțit în această vizită de 
tovarășul Manea Mănescu, cu 
soția, Emil Bobu și Gheorghe 
Oprea.

De data aceasta cadrul în care 
s-a desfășurat dialogul de lu
cru al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu l-a constituit cunos
cuta întreprindere textilă din 
Cisnădie. al cărei colectiv a săr
bătorit de curînd o sută de ani 
de la înființarea unității.

Zeci de mii de cetățeni ai o- 
rașului, români, germani și 
maghiari, copii, tineri și vîrs- 
tnici au ținut să fie de față la 
plecarea înalților oaspeți din 
Sibiu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu iau 
loc intr-o mașină deschisă. In 
aclamațiile entuziaste ale mul
țimii, coloana de mașini străba
te bulevardele orașului, îndrep- 
tindu-se spre frumosul parc al 
Dumbrăvii și orașul textiliste- 
lor.

De-a lungul întregului traseu, 
locuitorii municipiului Sibiu și 
ai. orașului Cisnădie, formînd 
un adevărat culoar viu, fac o 
călduroasă manifestare de dra
goste secretarului general al 
partidului. Se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul". Fanfarele școlare 
intonează cîntece patriotice și 
folclorice, cetățenii adresează 
călduroase urări de bun venit, 
dind glas. în această atmosferă 
însuflețitoare, bucuriei lor ne
mărginite de a avea ca oaspeți 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, a- 
deziunii lor depline la întreaga 
politică a partidului, hotărîrii 
ferme de a înfăptui exemplar 
mobilizatoarele . prevederi ale 
proiectelor Programului partidu

lui și Directivelor Congresului 
al XI-lea, de a contribui cu 
toată energia și priceperea lor 
la progresul multilateral al pa
triei socialiste.

La intrarea in incinta fabri
cii, un grup de copii de la gră
dinița întreprinderii, urează 
in cor. bun venit.

Mulțumind, în numele între
gului colectiv, pentru cinstea pe 
care le-o face vizitînd între
prinderea, pentru distincțiile 
acordate cu prilejul sărbătoririi 
unui veac de existență a indus
triei textile în Cisnădie, tova
rășa Eleonora Nilca, directoarea 
unității, prezintă secretarului 
general coordonatele dezvoltării 
acestui centru industrial, care 
in ultimii ani a beneficiat de 
însemnate fonduri de investiții, 
întreprinderea continuă azi, la 
scara industriei moderne, o tra
diție meșteșugărească cu certe 
atribute artistice,. realizînd 
covoare și țesături ale căror ca
lități sint apreciate azi in zeci 
de țări ale lumii.

Urmînd o indicație a secreta
rului general al partidului — 
arată gazdele — întreprinderea 
a trecut Ia valorificarea deșeu
rilor textile. în acest scop a 
fost creat un . centru de sortare 
și prelucrare a deșeurilor, do
tat cu utilaje moderne, de fa
bricație . românească. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu apreciază elo
gios calitatea superioară, varie
tatea și frumusețea stofelor 
fine care se realizează prin me
tamorfoza industrială pe care o 
suferă aici resturile textile care 
au devenit astfel o prețioasă 
materie .primă. Secretarul gene
ral al partidului recomandă să 
se extindă procesul de valorifi
care a deșeurilor.

Vizitînd noua filatură de fire 
pieptănate, unde apreciază mo
dul judicios în care a fost or
ganizată producția și se intere
sează de’ măsurile aplicate pen

tru ușurarea muncii femeilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere să se îmbunătățească sis
temul constructiv al halei prin 
realizarea unor luminatoare 
care să ofere condiții mai bune 
de lucru.

Secretarul general al partidu
lui recomandă, totodată, condu
cerii întreprinderii să extindă 
sistemul de lucru la domiciliu 
care oferă, pe lingă alte avan
taje. și pe acela al continuării 
tradițiilor meșteșugărești, care 
au dus departe în lume faima 
hărniciei și priceperii localni
celor.

Tema discuției pe care o 
poartă , tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu primul secretar al 
Comitetului județean de partid, 
Richard Winter, cu ministrul 
industriei ușoare, Gheorghe Ca
zan, și factorii de decizie din 
organele de resort se axează pe 
perspectivele de dezvoltare a 
întreprinderii, ale cărei produse 
sint tot mai solicitate în țară și 
peste hotare. In viitorul cinci
nal se prevede extinderea fila
turii de fire pieptănate și a 
spălătoriei de lînă, înființarea 
unei unități profilate pe pro
ducția de utilaje-unicat pentru 
industria textilă, care va crea, 
totodată, și condițiile pentru 
valorificarea priceperii tehnice 
și a experienței acumulate în 
acest domeniu de muncitorii și 
specialiștii din Cisnădie.

La secția de covoare, care 
constituie ultimul obiectiv vizi
tat, este abordată și problema 
sporirii capacității acestui obiec
tiv. Gazdele il informează pe 
secretarul general al partidului 
că a și fost elaborat un proiect 
care preconizează înlocuirea u- 
nor războaie vechi și montarea, 
în spațiile existente, a unor u- 
tilaje moderne de înaltă pro
ductivitate, ceea ce ar asigura 
creșterea de peste trei ori a 
producției fizice pină in anul 
1980 fără alte investiții supli
mentare pentru construcții și 

fără sporirea numărului de 
muncitori.

Secretarul general al partidu
lui apreciază caracterul judi
cios al măsurilor preconizate și 
recomandă înfăptuirea lor grab
nică.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu le 
sint prezentate, intr-o mică ex
poziție, cîteva din produsele 
asimilate în fabricație la indica
ția secretarului general al par
tidului. Apeciind frumusețea și 
varietatea modelelor, calitatea 
țesăturilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se per
severeze pe linia diversificării 
producției în vederea satisface
rii gusturilor și exigențelor tu
turor beneficiarilor.

La plecare, secretarul general 
adresează felicitări colectivului 
de la Cisnădie și îi urează re
zultate tot mai bune și succese 
tot mai mari în realizarea o- 
biectivelor pe care și le-a pro
pus.

Muncitorii de la renumita în
treprindere textilă, conducerea 
unității mulțumesc călduros to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru aprecierile și recoman
dările făcute și îl asigură că 
indicațiile sale, ca și sarcinile 
care le revin în îndeplinirea 
planului și angajamentelor, vor 
fi traduse în viață în mod 
exemplar.

Vizita secretarului general al 
partidului la Cisnădie se încheie 
cu un moment emoționant, 
semnificativ pentru întreaga at
mosferă de dragoste și recu
noștință cu care i-au primit pe 
înalții oaspeți locuitorii orașu
lui. în aplauzele entuziaste ale 
mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu o îmbrățișează cu 
simpatie pe micuța Lenuța Bog
dan, care s-a apropiat de eli
copterul prezidențial pentru a 
oferi oaspeților dragi un bu
chețel de flori și se fotografiază 
împreună cu ea.
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Plenara comună a C.C. al U.T.C. 
si a Consiliului U.A.S.C.R.
9

în ziua de 20 septembrie a.c., 
B avut loc Plenara comună a 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și a Consi
liului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia. consacrată dezbaterii pro
iectului Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, proiectului 
de Directive cu privire la pla
nul cincinal 1976—1980 și liniile 
directoare ale dezvoltării eco
nomico-sociale pentru perioada 
1981—1990. precum și a Tezelor 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român pentru 
Congresul al XI-lea.

Exprimînd deplina și unanima 
adeziune a tuturor tinerilor din 
patria noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — față de proiectele 
acestor documente, de o impor
tantă istorică pentru întregul 
nostru popor, subliniind rolul și 
contribuția de o inestimabilă va

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă din Republica Socialistă 
România, care a avut loc vi
neri. a dezbătut proiectele do
cumentelor celui de-al XI-lea 
Congres al partidului.

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

Participanții la plenară și-au 
exprimat in unanimitate ade
ziunea totală față de aceste do
cumente istorice. au subliniat 
deosebita importanță teoretică 
Și practică a orientărilor poli
ticii interne și externe a par
tidului pentru toți fiii patriei 
în următorul sfert de veac.

Consiliul a exprimat hotări- 
rea neclintită a oamenilor mun
cii de naționalitate germană de 
a depune. Împreună cu întregul 
popor, toate eforturile pentru 
traducerea în viață a mărețelor 
prevederi ce vor fi adoptate 
de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

Dînd glas atașamentului față 
de politica partidului și senti
mentelor adine patriotice, mem
brii consiliului întruniți în ple
nară au adresat conducerii par
tidului. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în 
care se spune :

Participanții la plenara Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană din Re
publica Socialistă România, 
dezbătind intr-o atmosferă de 
inaltă responsabilitate și pro
fundă mindrie patriotică pro
iectul Programului, proiectul 
Directivelor și Tezele Congresu
lui al Xl-lea al Partidului Co
munist Român, iși exprimă, în 
numele tuturor oamenilor mun
cii de naționalitate germană din 
tara noastră, deplina și unani
ma adeziune fată de conținutul 
acestor documente programatice 
de Inestimabilă valoare teoretică 
și practică, care prefigurează 
cu cutezanță revoluționară și 
clarviziune științifică viitorul 
luminos al poporului nostru pe 
drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate si 
înaintării spre comunism.

Dind glas sentimentelor ce a- 
nlmă pe toți oamenii muncii de 
grai german din patria noastră, 
plenara își exprimă profunda 
mulțumire fată de contribuția 
determinantă pe care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ați adus-o 
la inițierea, elaborarea și fun
damentarea științifică a conți
nutului Programului partidului 
și Directivelor de dezvoltare e- 
conomică și socială a României, 
in definirea liniei strategice și 
tactice, a direcțiilor principale 
de acțiune in vederea edificării 
societății socialiste si comuniste 
pe pămîntul României, Aceste 
documente poartă amprenta 
personalității dumneavoastră ele 
strălucit gînditor marxist-Ieni- 
nist, de neobosit militant revo
luționar, înflăcărat patriot care 
dedicați întreaga capacitate, e- 
nergie si putere de muncă slu
jirii partidului si patriei, grijii 

loare a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în elaborarea lor, 
plenara a scos in evidență noile 
sarcini, deosebit de complexe, 
care revin organizației revolu
ționare de tineret in educarea 
comunistă a tinerei generații, 
in antrenarea ei tot mai activă 
la edificarea socialismului și co
munismului in România.

La punctul al doilea al ordi
nii de zi, în spiritul indicațiilor 
cuprinse în cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la re
centa Conferință a cadrelor și 
activului de partid din învăță- 
mintul superior, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist a analizat problemele 
muncii educative in rindul ele
vilor. iar Consiliul U.A.S.C.R. a 
dezbătut activitatea asociațiilor 
studenților comuniști.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, de inaltă responsabi
litate politică. Plenara comună a 
C.C. al U.T.C. și a Consiliului 
U.A.S.C.R. a adoptat o Hotă- 

față de toti oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
fată de viitorul fericit al po
porului român.

Istoria României nu a mai 
cunoscut un program construc
tiv de asemenea anvergură, o- 
biective atît de minunate, cu 
(eluri/atit de însufle(itoare. Pre
vederile mărețe corespund în 
modul cel mai firesc și intere
selor populației de naționalita
te germană, ele vor determina 
o și mai puternică cimentare a 
unității și frăției întregului po
por, a tuturor oamenilor mun
cii — români, maghiari, ger
mani. sirbi și de alte naționa
lități — in jurul Partidului Co
munist Român.

Tezele riguros științifice, con
secvent revoluționare cu privi
re la rolul națiunii și al națio
nalităților in socialism, politica 
partidului în rezolvarea mar- 
xist-leninistă a problemei națio
nale, abordarea teoretică și 
practică a existenței naționali
tăților conlocuitoare în perspec
tiva istorică a edificării socie
tății socialiste și comuniste, cu
prinse în proiectul de Program, 
constituie o nouă dovadă a gri
jii constante ce o acordă con
ducerea partidului, dumnea
voastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru asigurarea de drept și de 
fapt a deplinei egalități in 
drepturi a tuturor fiilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate.

Exprimînd încă o dată adeziu
nea totală fată de proiectul de 
Program al partidului și pro
iectul de Directive, plenara a- 
sigură conducerea de partid, pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că împreună 
cu întregul popor oamenii 
muncii de naționalitate germa
nă, pătrunși de sentimentul 
răspunderii fată de prezentul și 
viitorul patriei noastre, nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
a fi la înălțimea chemării par
tidului de a traduce în fapte 
prevederile documentelor Con
gresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român de construire 
a edificiului luminos al socia
lismului si comunismului pe 
pămintui patriei noastre iubite 
— Republica Socialistă Româ
nia.

Conferință
La Opera Română din Bucu

rești a avut loc vineri o confe
rință de presă prilejuită de Zi
lele culturii din Republica De
mocrată Germană, organizate în 
contextul mai larg al sărbătoririi 
in țara noastră a celei de-a 25-a 
aniversări a întemeierii R. D. 
Germane.

în deschiderea conferinței, 
loan Jinga, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, a relevat importanța 
pe care o are. acest eveniment 
— proclamarea Republicii De- 

rîre privind intensificarea în
tregii munci de educare revo
luționară a tineretului, adresind 
o vibrantă chemare tinerei ge
nerații a patriei de a contribui, 
cu toate forțele, împreună cu 
întregul popor, la înfăptuirea 
neabătută a Programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

în cadrul lucrărilor plenarei, 
a luat cuvîntul tovarășul Cor
nel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

însuflețiți de profunde senti
mente de stimă, prețuire și re
cunoștință fajă de partid și con
ducerea sa. participants la ple
nară au adoptat o telegramă a- 
dresată Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. (Textul telegra
mei se publică in pagina 1).

Vnanimă 
adeziune

In întreaga țară continuă să 
aibă loc plenare ale comitete
lor și organizațiilor de partid 
in care sint dezbătute proiec
tul de Program al Partidului 
Comunist Român și proiectul 
de Directive ale Congresului al 
XI-lea privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României în 
anii 1976-1980 și liniile directoa
re ale dezvoltării in perioada 
1981—1990, Tezele C.C. al P.C.R. 
privind Congresul al XI-lea.

în încheiere, participanții 
au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, telegrame prin 
care își exprimă entuziasta și 
unanima adeziune față de teze
le cuprinse în aceste documen
te de excepțională însemnătate 
teoretică și practică, menite să 
canalizeze energiile creatoare 
ale oamenilor muncii din Româ
nia in opera de edificare a idea
lului nostru socialist. în tele
grame se relevă că atît progra
mul, cit și directivele poartă in 
conținutul lor amprenta perso
nalității tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, strălucit gînditor 
marxist-leninist, neobosit mi
litant revoluționar. Documente
le generalizează experiența bo
gată și multilaterală a P.C.R. 
în lupta pentru eliberare socia
lă și națională, pentru construi
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate in țara noastră, 
dezvăluind perspectiva minuna
tă a înaintării României spre 
comunism.

Asemenea telegrame au mai 
trimis Comitetul de partid din 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului, Comitetul de partid 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Comitetul de partid al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
Biroul organizației de bază al 
Uniunii compozitorilor, Comi
tetul de partid al Uniunii scrii
torilor, Comitetul de partid din 
Comandamentul infanteriei și 
tancurilor, comuniștii și între
gul personal al Liceului militar 
„Dimitrie Cantemir", precum și 
participanții la Conferința miș
cării sportive din municipiul 
București.

de presă
mocrate Germane — în istoria 
poporului german, succesele sa
le remarcabile pe drumul con
strucției socialiste.

în continuare, a luat cuvîn
tul Wilfried Maass, adjunct al 
ministrului culturii al R.D.G., 
care ne vizitează țara în frun
tea unei delegații.

Membrii delegației au răspuns, 
apoi, întrebărilor puse de zia
riști privind preocupările crea
toare actuale ale oamenilor de 
artă și activitatea unor institu
ții culturale din R. D. Germană.

Vizita președintelui 
Republicii Liberia

Programul vizitei oficiale de 
prietenie în țara noastră a șefu
lui statului liberian. William 
Tolbert jr., a inclus vineri o că
lătorie de-a lungul litoralului ro
mânesc al Mării Negre.

împreună cu președintele Li
beriei s-au aflat Vasile Vilcu, 
președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al ju
dețului Constanța, Petrache Tro- 
fin, ambasadorul României in 
Liberia, alte persoane oficiale.

La început se vizitează Com
plexul asociației intercoopera- 
tiste pentru creșterea vacilor' de 
lapte din Albești. Răspunzind 
întrebărilor distinsului oaspete, 
gazdele dau explicații cu privi
re la organizarea muncii în ca
drul fermelor, îngrijirea și fu
rajarea animalelor, la producția 
de lapte. Președintele William 
Tolbert jr. se oprește in 
diferite sectoare ale com
plexului, apreciază realizările 
lucrătorilor de aici, care pină la 
sfirșitul anului vor obține circa 
3 400 1 lapte de la fiecare vacă.

PRIMIRE
Tovarășul Gheorghe Rădules- 

cu, viceprim-ministru al guver
nului, a primit, vineri dimineața, 
pe dr. Leo A. Kaprio, directo
rul Centrului pentru Europa al 
O.M.S., care a participat la bea 
de-a 24-a sesiune a Comitetului 
regional pentru Europa al a- 
cestei organizații.

La primire a participat Theo
dor Burghele, ministrul sănătă
ții.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră cordială, s-a făcut un 
schimb de informări asupra ac
tivității acestui organism inter
național și a contribuției Româ
niei în domeniul respectiv.

CONVORBIRE
Ion Pățan, viceprim-ministru 

al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut o 
întrevedere cu D. K. Borooah, 
ministrul petrolului și chimiei, 
președintele părții indiene în 
Comisia mixtă guvernamentală 
de cooperare economică, știin
țifică și tehnică dintre cele 
două țări.

în cadrul convorbirii, desfă
șurate într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă, au fost ana
lizate stadiul relațiilor econo
mice bilaterale, perspectivele 
dezvoltării și diversificării 
schimburilor comerciale, coope
rării și colaborării româno-in- 
diene.

La întrevedere au fost pre- 
zenți Petre Tănăsie, ambasa
dorul țării noastre in India, și 
Vishnu K. Ahuja. ambasadorul 
Indiei la București.

★
Cu ocazia lucrărilor primei 

sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-indiene de 
cooperare economică, științifică 
și tehnică, D. K. Borooah. mi
nistrul petrolului și chimiei, 
președintele părții indiene în 
Comisie, a oferit vineri un di
neu.

SOSIRI
Vineri după-amiază s-a îna

poiat in Capitală, venind din 
Tunis, tovarășul Iosif Uglar, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care a reprezentat 
Partidul Comunist Român la 
lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Socialist- 
Desturian din Tunisia.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, erau prezenți tovarășul 
Cornel Burtică, membru suple
ant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., ac
tiviști de partid.

★
Delegația Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste, 
condusă de Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Consiliului, 
care a participat la lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Istiqlal din Maroc, 
s-a înapoiat vineri în Capitală.

Vizitarea în continuare a sta
țiunilor din partea de sud a li
toralului, care Înregistrează și 
in acest sfirșit de sezon un mare 
aflux de turiști români și stră
ini. a oferit șefului statului li
berian o imagine cuprinzătoare 
despre dezvoltarea turismului 
în România.

De pe terasa hotelului „Hora" 
din stațiunea Saturn, Gheor- 
ghe Dumitrașcu, directo
rul Institutului de proiectare, 
informează pe înaltul oaspete 
despre capacitatea stațiunilor de 
pe litoral, despre perspectivele 
lor de dezvoltare.

Sint vizitate apoi mai multe 
hoteluri, apartamente, precum și 
o serie de alte obiective turisti
ce. restaurante etc. Oaspeții .au 
remarcat spiritul creator și in
ventivitatea proiectanților și 
constructorilor români, frumuse
țea cadrului natural in care sint 
amplasate aceste orășele de va
canță.

(Agerpres)

VIZITĂ
Continuîndu-și vizita în țara 

noastră, delegația militară chi
neză de prietenie, condusă de 
tovarășul Siang Giung-hua, 
membru supleant al C.C. al Par
tidului Comunist Chinez, locții
tor al șefului Marelui Stat Ma
jor al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, a vizitat în ultime
le zile Hidrocentrala de la Bicaz, 
Fabrica de fibre sintetice din 
Săvinești, stațiuni de pe litora
lul Mării Negre, Șantierul naval 
de la Mangalia, precum și unele 
unități militare de aviație și ma
rină ale armatei noastre.

PLECĂRI
Vineri după-amiazâ a părăsit 

Capitala dr. Leo Kaprio, direc
torul Biroului regional pentru 
Europa al Organizației Mondia
le a Sănătății, care a participat 
la lucrările celei de-a 24-a se
siuni a Comitetului regional 
pentru Europa al O.M.S.

★
Secretarul general al Organi

zației Meteorologice Mondiale, 
Arthur David Davies, care a 
participat la deschiderea lucră
rilor celei de-a Vl-a sesiuni a 
Asociației regionale pentru Eu
ropa a O.M.M., a părăsit vineri 
după-amiază Capitala.

★
Vineri după-amiază. a părăsit 

definitiv țara noastră Oddur 
Gudjonsson, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Is- 
landei în Republica Socialistă 
România.

DECRET
Prin Decret prezidențial, to

varășul Ion Morega a fost numit 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
in Republica Federală Germa
nia. in locul tovarășului Con
stantin Oancea, care a fost re
chemat in centrala Ministeru
lui Afacerilor Externe.

ADUNARE
Vineri după-amiază, a avut 

loc, în sala de festivități a Ca
sei Centrale a Armatei, o adu
nare consacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a Zilei ar
matei populare bulgare, la ca
re au luat parte generali și ofi
țeri, maiștri militari și subofi
țeri din garnizoana București.

MANIFESTĂRI
Filarmonica „George Enescu" 

și-a deschis vineri seara stagiu
nea 1974—1975 cu un recital ex
traordinar susținut de soprana 
Elisabeth Schwarzkopf, care a 
fost acompaniată la pian de 
Geofrey Parsons (Anglia). în 
sala Ateneului Român, reputa
ta cîntăreață a interpretat lie
duri de Schubert. Schumann, 
Hugo Wolf și Richard Strauss. 
Ca și în timpul turneului tre
cut, publicul meloman bucu- 
reștean și-a exprimat prin vii 
aplauze prețuirea față de măies
tria interpretativă a remarca
bilei artiste.

Primiri la C.C. 

al P.C.R.
Tovarășul Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
a primit vineri după-amiază. de
legația culturală din Republica 
Democrată Germană, condusă 
de Willfried Maass, adjunct al 
ministrului culturii, care face o 
vizită în țara noastră pentru a 
participa la „Zilele culturii din 
Republica Democrată Germană"..

In cadrul întilnirii, au fost dis
cutate aspecte ale dezvoltării 
culturii în cele două țări, pre
cum și ale intensificării schim
burilor culturale dintre România 
și Republica Democrată Ger
mană.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de cordiali
tate tovărășească, a participat 
tovarășul loan Jinga. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste,

A fost de față Hans Voss, 
ambasadorul Republicii Demo
crate Germane la București.

★
Vineri, după-amiază, tovară

șul Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C, al P.C.R., președintele Con
siliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economi
ce și Sociale, a primit delegația 
Centrului de studii și cercetări 
marxiste (C.E.R.M.) de pe lin
gă C.C. al P.C. Francez, condu
să de tovarășul Guy Besse, 
membru al Biroului Politic al 
P.C.F., director al C.E.R.M., 
care, la invitația Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", participă la 
dezbaterile mesei rotunde pe 
tema „Rolul științei în socie
tate".

A participat tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului de condu
cere, rector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu".

Discuțiile avute cu acest pri
lej s-au desfășurat într-o atmo
sferă de caldă prietenie tovără
șească.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, se

cretar al C.C. al P.C.R., s-a în- 
tîlnit cu A. Vaidialingam, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Sri Lanka, care 
ne-a vizitat țara.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

încheierea simpozionului 
internațional 

de ergonomie
La București s-au încheiat, vi

neri după amiază, lucrările sim
pozionului internațional de er
gonomie cu tema „Aplicațiile 
practice ale ergonomiei in in
dustrie, agricultură și exploa
tări forestiere- — manifestare 
organizată de Biroul Internațio
nal al Muncii, în colaborare cu 
Ministerul Muncii și alte minis
tere și instituții centrale din 
țara noastră, care a reunit pes
te 800 de participanți din 40 de 
țări de pe toate continentele.

în alocuțiunile rostite la fes
tivitatea de închidere a lucrări
lor, Georges Lambert, reprezen
tantul Organizației Mondiale a 
Sănătății, V. M. Munipov, di
rectorul Institutului de cercetări 
tehnice din U.R.S.S., Mokrane 
Mohammed, consilier la Minis
terul Muncii din Algeria, Harry 
Heimann, profesor la Faculta
tea de medicină a Universității 
din New York, și Pavel Asta
penko, director general adjunct 
al Biroului Internațional al Mun
cii, au relevat succesul deosebit 
al reuniunii, arătind că prin 
amploarea lucrărilor, cit și prin 
numărul participanților, simpo
zionul a depășit limitele unei 
simple reuniuni științifice, pu
țind fi considerat un adevărat 
congres pe probleme de ergo
nomie. Vorbitorii au adresat cal
de mulțumiri guvernului țării 
noastre pentru contribuția pre
țioasă la organizarea și reușita 
lucrărilor simpozionului, pre
cum și pentru grija și ospitali
tatea cu care au fost primiți 
participanții pe timpul șederii 
lor in Capitala României.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Petre Lupu, ministrul 
muncii, președintele simpozio
nului.

SĂPTĂMÎNA CRUCII ROȘII
22 — 28 septembrie 1974

începînd de mîine, în întreaga 
țară se desfășoară tradiționala 
săptămînă a Crucii Roșii. Mani
festările specifice care îi sint 
consacrate, desfășurate de Con
siliul Național de Cruce Roșie 
în colaborare cu o serie de alți 
factori interesați in ridicarea 
nivelului de cultură sanitară a 
întregii populații. în conservarea 
și întărirea sănătății publice, 
Ministerul Sănătății, Ministerul 
Educației și învățămîntului, or
ganizațiile U.T.C., ale U.A.S.C.R., 
de pionieri urmăresc să pună la 
dispoziția cetățenilor, in forme 
accesibile și atrăgătoare, infor
mații menite să slujească pro
pagandei igienico-sanitare in 
cercuri cit mai largi. Organiza
ție de masă cuprinzînd aproape 
5 milioane de membri și un ac
tiv de peste 400 000 de persoane, 
muncitori și intelectuali, țărani 
cooperatori, gospodine, oameni 
de știință și cultura și, firește, 
numeroase cadre medico-sanita- 
re. Crucea Roșie din România 
are o activitate concretă, opera
tivă, eficientă, care o face să 
corespundă în cea mai mare 
parte necesităților noastre ac
tuale. îndeplinind atribuții pre
cise, dispunînd de principii de 
conduită și orientări clare în 
înfăptuirea politicii sociale a 
partidului și statului nostru, 
Crucea Roșie contribuie prin ac

PROGRAM COMPETIȚ1ONAL -.
HANDBAL. Partidele din di

vizia națională : astăzi, în Capi
tală Confecția — Universitatea 
București (fț, teren Ghencea, ora 
17; mîine, Universitatea Bucu
rești — Minaur Baia Mare (m), 
teren Ghencea, ora 10,45 și Ra
pid — Voința Odorheî (f), teren 
Giulești, ora 11,30.

FOTBAL. Mîine, pe stadionul 
„23 August" din Capitală, de la 
ora 18, are loc o interesantă 
partidă între Lotul A — Lotul 
de tineret (sub 23 de ani). Este 
ultima verificare în vederea 
partidelor internaționale de 
miercuri cînd naționala Româ
niei va întîlni reprezentativa 
Bulgariei, iar echipa de tineret 
va da replica selecționatei simi
lare a Poloniei la Varșovia. Du
minică dimineața de la ora 11, 
pe stadionul Politehnica va a- 
vea loc meciul dintre Selecțio
nata de fotbal tineret (sub 21 
de ani) și Sportul studențesc.

POLO. în etapa a Xll-a a 
campionatului național (seria 
A) vor avea loc partidele : 
Școlarul — Dinamo, (mîine, ora 
11. bazin Dinamo), și. Voința — 
Politehnica Cluj. în seria B 
(etapa a XlV-a) sint progra
mate întilnirile : I.E.F.S. — Pe
trolul, Crișul — Unirea Arad și 
Progresul Oradea — Mureșul.

RUGBI. în Capitală, mîine, 
citeva intilniri interesante din

• ECHIPA FEMININA de 
șah a României și-a mărit 
șansele de calificare în tur
neul final al Olimpiadei de 
șah de la Medellin (Colum
bia), totalizind 5 puncte 
după trei runde, rezultat ce 
o situează pe primul loc al 
grupei a doua. Pe locurile 
următoare se află Olanda — 
3 puncte. S.U.A. — 2 punc
te, Japonia — 1,5 puncte, 
Panama — 0,5 puncte. In 
runda a 3-a, meciul dintre 
formațiile României și Olan
dei s-a terminat la egnlitate 
ir—1. iflr Japonia a învins 
selecționata Panama cu 
1,5—0,5.

o LA OSTRAVA, în cea 
de-a doua gală a turneului 
internațional de box ..Memo

Romănia-film prezintă 
între 23 și 25 septembrie 1974

la Casa Filmului din Capitală 

ZILELE FILMULUI DIN
REPUBLICA DEMOCRATA 

GERMANĂ

tivul său obștesc, prin comisii
le de Cruce Roșie, prin membrii 
grupelor sanitare, ai posturilor 
de prim ajutor, prin surorile de 
Cruce Roșie ia aplicarea tutu
ror acțiunilor profilactice de 
masă, antrenarea cetățenilor Ia 
vaccinări, controale medicale pe
riodice etc., la acordarea pri
mului ajutor, la sporirea numă
rului donatorilor onorifici de 
singe, la promovarea regulilor și 
normelor de igienă în viața so
cială. Societatea de Cruce Roșie 
din România desfășoară, în 
același timp, și o bogată activi
tate pe plan extern. Ea întreți
ne legături cu peste 100 de or
ganizații naționale de Cruce Ro
șie, Semilună Roșie, Leul și Soa
rele Roșu. Crucea Roșie din 
România întreprinde acțiuni 
menite să vină în ajutorul celor 
aflați în suferință, victime ale 
unor calamități naturale, ale 
conflictelor militare sau ale altor 
situații deosebite, promovind în 
mod ferm și neabătut principii
le umanitarismului. în ultima 
vreme, Societatea de Cruce Ro
șie din România și-a făcut sim
țită prezența prin acordarea 
unor ajutoare materiale exter
ne — alimente, medicamente, 
pături, — în Siria, Egipt, Peru, 
Etiopia, Cipru, Chile, Bangla
desh, Pakistan, Nepal etc.

categoria secundă : Olimpia — 
Arhitectura, teren Olimpia, ora 
9 ; A.S.E. — Petrochimistul Pi
tești și Aeronautica — C.S.M. 
Suceava, teren Tineretului, de 
la ora 9.

ÎNOT. Clubul sportiv muni
cipal București organizează 
miine de la ora 8,30 la Ștrandul 
Tineretului un concurs de înot 
deschis tuturor elevilor din Ca
pitală (6-19 ani).

PATINAJ. Pentru amatorii de 
patinaj, patinoarul 23 August 
este deschis pentru public azi, 
între orele 17-19 și mîine de la 
orele 10-12 și 17-19.

ATLETISM. La Pitești au loc, 
azi și mîine, meciurile de juni
ori și junioare ale României și 
Bulgariei.

TENIS. Campionatele repu
blicane de tenis programează, 
azi și miine, începînd de la ora 
11, probele finale, pe terenurile 
de la Progresul.

POPICE. Azi și miine are loc 
etapa I a diviziei naționale A 
pentru echipele masculine și 
feminine. -

CICLISM Ultima reuniune din 
cadrul campionatului republi
can de ciclism pe pistă are loc 
mîine de la ora 9 pe velodro
mul Dinamo. Se va desfășura 
proba de semifond cu adițiune 
de puncte.

rialul Vaclav Prohaska“, pu- 
gilistul român Petre Anton 
(categ. semiușoară) l-a în
vins prin descalificare pe 
polonezul Laszkowski. In li
mitele categoriei muscă, 
Dinu Condurat a pierdut la 
puncte în fața lui Alexan- 
drezak (Polonia), iar la ca
tegoria mijlocie mică Ștefan 
Hieru a fost întrecut la 
puncte de Vasiliev (U.R.S.S.).

• FINALA TURNEULUI 
candidaților la titlul mondial 
de șah între marii maeștri 
sovietici Anatoli Karpov și 
Viktor Korcinoi a continuat 
la Moscova cu partida a 3-a 
care s-a întrerupt la mutarea 
44-a. Karpov are avantaj po
zițional.

I.T.A. BUCUREȘTI

AUTOBAZA NR. 1 TITAN 

telefon 43.56.05 — 43.54.05 
caută de urgență :

Muncitori necalificați pentru calificare la 

locul de muncă în meseria de mecanici au
to, cu durata de 8 luni, fiind retribuiți pe 

timpul școlarizării cu 1 048 lei lunar.
CONDIȚII :

• Buletin de București sau comune subordonate;

• Vîrsta 16—35 ani;

• Minimum 7 clase elementare.

Azi, ultima zi la
PRONOSPORT

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, 
HOTELURI ȘI RESTAURANTE 

BUCUREȘTI
Vâ invită să participați la excursiile organizate în fiecare 

duminică, cu plecări din marile cartiere .bucureștene :

• PIAȚA PALATULUI R.S.R. (Restaurantul

Cina) Poiana Brașov ora 7.

• DRUMUL TABEREI (Cinema Favorit) Cîm- 

pulung-Voina ora 6,30

• BERCENI (Bd. Metalurgiei, Centrala Tele

fonică) Cheia și Poiana Brașov ora 6,30.

• TITAN (din fața restaurantului Miniș) spre

Cheia, ora 6,30.

Costul excursiei se achită direct la autocar.

Vă invităm să vizitați 
„COMPLEXUL DOROBANȚI"

LA DISPOZIȚIA DV.: HOTEL, 
RESTAURANT, RESTAURANT 
CU AUTOSERVIRE, BARURI 
DE ZI, SALON PENTRU BAN
CHETE, RECEPȚII, COCTAI- 
LURI, SĂLI DE: CONFERIN
ȚE, EXPOZIȚII Șl PROIECȚIE. 
PARKING.

Calea Dorobanți nr. 1—7 — telefon — 11 08 60.

CASA DE CULTURĂ DIN SECTORUL 4
Str. Mircea Vodă nr. 5, telefon 2154 96 — 22 24 94

ANUNȚĂ
deschiderea următoarelor cercuri și cursuri : 
o DACTILOGRAFIE 
o STENOGRAFIE 
e RADIO
e TELEVIZIUNE 
o CROITORIE
• COSMETICĂ 
e BALET-COPII 
o FOTO alb-nsgru și color 
o ARTĂ PLASTICĂ

o CULTURĂ PSIHO-SOMA-
TICĂ (HATHA-YOGA)

Înscrieri fi informații la Se
cretariatul Casei de cultură din 
str. Mircea Vodă nr. 5, tramvai: 
13, 14, 15, 23, 30 și autobuz: 
42 și 111, zilnic între orele 9—12 
și 17—20 și la telefon: 2154 96 
și 22 24 94.

® Dragoste la 16 ani

® Anchetă la Marlenbad 
• Prietena mea Sybille

ELEVI!

Pentru a prim: ziarul la timp în noul an 
școlar reînnoiți-vă abonamentele la 

„Scinteia tineretului^
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HOTĂRÎREA
adoptată de Plenara comună a C.C. al U.T.C.

și a Consiliului U.A.S.C.R. din 20 septembrie 1974 
cu prilejul dezbaterii proiectelor de Documente 

ale celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R.
a poporuluiTntrunită la scurt timp după marea sărbătoare a poporului 

nostru, cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, intr-o perioadă cînd tinăra generație a 
patriei intîmpină, împreună cu întregul popor, înaltul forum 
al comuniștilor cu noi și importante succese in toate domenii
le activității economice și sociale, Fienara comună a C.C. al 
U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R. a dezbătut, într-un spirit an
gajat, de inaltă responsabilitate politică, proiectul Programului 
Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, 
proiectul de Directive cu privire la planul cincinal 1976-1980 
și liniile directoare ale dezvoltării economico-soeiale a Româ
niei pentru perioada 1981-1990, precum și Tezele Comitetului 
Central al P.C.R. pentru cel de-a! Xl-lea Congres al partidului.

Dînd glas sentimentelor, gîndurilor și aspirațiilor fundamen
tale ale tuturor tinerilor patriei - români, maghiari, germani 
și de alte naționalități - Plenara comună a C.C. al U.T.C. ți 
a Consiliului U.A.S.C.R. exprimă adeziunea sa deplină față de 
documentele care vor fi supuse aprobării Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. și subliniază însemnătatea lor hotărîtoare pentru 
viitorul construcției socialiste și comuniste în România, pentru 
educarea revoluționară a întregului tineret și participarea sa 
dinamică la mersul înainte al societății noastre socialiste. Uniu
nea Tineretului Comunist ți Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România îți însușesc intru totul spiritul, orienta
rea și direcțiile clarvăzătoare ale proiectelor de documente, 
considerîndu-le ca bază principială și practică pentru înde
plinirea, sub conducerea partidului, a sarcinilor ce le revin 
în educarea comunistă a tinerei generații, în mobilizarea sa 
tot mai activă la munca entuziastă și creatoare a întregului 
nostru popor.

Tntr-o deplină unanimitate de voință, participanții la plenară 
au scos puternic în evidență, cu profunde sentimente de re
cunoștință, contribuția de inestimabilă valoare a secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la stabi
lirea liniei strategice și tactice a politicii Partidului Comunist 
Român, a direcțiilor de acțiune teoretică si practică în vasta 
operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și trecere la construcția comunismului pe pâmîntul României. 
Plenara C.C. al U.T.C. ți a Consiliului U.A.S.C.R. împărtășește 
întru totul aprecierea cuprinsă în Tezele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român pentru Congresul al Xl-lea cu 
privire la aportul însemnat al partidului nostru, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la îmbogățirea, prin orientările cuprinse 
în proiectul de Program, a teoriei și practicii revoluționare. 
Ia dezvoltarea creatoare a marxism-leninismului.

Comitetul Central al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R. au ex
primat profunda satisfacție a tineretului pentru faptul că pro
iectul Programului partidului, întemeiat ne o riauroasă anali
ză științifică marxist-leninistă, a realităților țării noastre, va- 
lorificînd bogata experiență revoluționară a partidului si po
porului nostru, a luptelor de clasă și a construcției socialiste 
pe plan internațional, precum și experiența dezvoltării sociale 
contemporane, este bazat pe o largă consultare a activiștilor 
de partid, de stat și de tineret, a oamenilor muncii, vizînd în 
mod creator ansamblul de probleme fundamentale care pre
ocupă astăzi poporul nostru, ferm angajat pe calea construc
ției socialismului ți comunismului și, odată cu el, generația tî- 
nără, vital interesată în permanentul proces de înnoire, în 
progresul multilateral și accelerat al patriei noastre socialiste.

Participanții la plenară au dat o înaltă apreciere viziunii 
dialectice a Programului partidului, care îmbină în mod armo
nios eforturile pentru intensificarea creșterii economice și 
ridicarea bunăstării oamenilor muncii, cu măsuri privind con
tinua dezvoltare a conștiinței socialiste, lărgirea democrației, 
asigurarea unui climat în care să se afirme consecvent prin
cipiile eticii și echității socialiste.

Puternic interesați în realizarea cutezătoarelor proiecte ale 
partidului, tinerii se declară întru totul de acord cu modul în 
care sînt stabilite direcțiile fundamentale ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
comunism. Plenara a subliniat în 
tărîtoare a prevederilor privind 
într-un ritm superior ritmului de 
și menținerea ridicată a fondului 
nomico-socială - condiții de bază ale dezvoltării accelerate 
a patriei, ale ridicării nivelului de trai al poporului și înfloririi 
multilaterale a națiunii noastre socialiste. Creșterea puternică 
a forțelor de producție ți amplasarea lor rațională pe întregul 
teritoriu al țării, dezvoltarea cu prioritate a industriei și ori
entarea ei spre ramurile de înaltă tehnicitate, dezvoltarea in
tensivă a agriculturii, ridicarea continuă a productivității 
muncii și a eficienței economice, promovarea consecventă a 
cuceririlor științei și tehnicii, organizarea științifică a produc
ției și a muncii, îmbunătățirea calității produselor - sînt obi
ective fundamentale ale Programului partidului, menite să asi
gure mersul hotărit înainte al societății noastre.

Cu justificată satisfacție, participanții la Plenara comună a 
C.C. al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R. au relevat ferma 
consecvență cu care partidul așează omul în centrul politicii 
sale, importantele măsuri privind formarea omului nou, îna
intat, cu o temeinică pregătire profesională și o înaltă con
știință revoluționară, capabil să înțeleagă schimbările rapide 
ce se produc în societate și să acționeze în mod conștient 
pentru progresul și prosperitatea patriei, în deplin consens cu 
năzuințele de dreptate socială și națională, cu principiile eticii 
și echității socialiste, cu cerințele manifestării plenare a per
sonalității umane. Dezvoltarea învățămintului și creșterea ro
lului școlii - concepută ca factor de bază al progresului ge
neral al societății; intensificarea și perfecționarea activității 
politice, ideologice și educative; creșterea rolului culturii; 
ridicarea nivelului de cunoștințe al cetățenilor ; educarea po
porului în spiritul unei înalte moralități - moralitatea comu
nistă ; situarea muncii, ca îndatorire de onoare, în centrul acti
vității de valorificare a capacităților umane, adîncirea demo
crației și perfecționarea organizării politice a societății - 
toate acestea constituie un vast și înălțător program pentru 
întregul popor, pentru tineretul patriei, integrat activ și res
ponsabil în efortul de muncă consacrat înfloririi multilaterale 
a României socialiste.

Participanții la plenară au exprimat și cu acest prilej profunda 
gratitudine pentru grija deosebită cu care clasa muncitoare, po
porul și partidul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
înconjoară generația tinără a patriei, pentru eforturile pe 
care întreaga societate le face în vederea asigurării celor mai 
bune condiții de muncă și viață, de pregătire și educare multi

ți înaintării României spre 
unanimitate importanța ho- 
sporirea venitului național 

creștere a produsului social 
național de dezvoltare eco-

laterală, de integrare tot mai activă a tinerilor în viața eco
nomică și sociai-politică. C.C. al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R. 
au relevat că această trăsătură definitorie a politicii partidu
lui și statului nostru își găsește o înaltă reflectare în proiectele 
de documente ale celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R., care, în 
ansamblul lor, oferă tineretului o perspectivă minunată - afir
marea multilaterală a capacității sale de creație, a elanurilor 
proprii vîrstei tinere, înfăptuirea celor mai însuflețitoare idea
luri de muncă și viață, a idealurilor comuniste. Programul parti
dului, care trasează direcțiile fundamentale ale activității în
tregului nostru popor pe o perioadă de 20-25 ani, asigurînd 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre cea mai înaltă și mai dreaptă societate - 
societatea comunistă - creează tinerei generații condiții din 
ce în ce mai favorabile pentru formarea sa multilaterală, în 
spirit revoluționar, pentru afirmarea sa, tot mai puternică, ca 
forță dinamică a societății noastre, care acționează, sub con
ducerea partidului, împreună cu toți oamenii muncii, în vederea 
propășirii și dezvoltării istorice a patriei spre comunism., ,

Folosind prilejul dezbaterii proiectelor de Documente pentru 
Congresul al Xl-lea al partidului, Plenara comună a C.C. al 
U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R. exprimă, în numele milioa
nelor de tineri ai României socialiste, înalta stimă, vii mulțu
miri și profundă recunoștință secretarului general al partidu
lui, tovarășul’ Nicolae Ceaușescu, care a contribuit întotdea
una, în întreaga sa activitate revoluționară, la afirmarea ti
neretului ca detașament de nădejde al partidului în marile 
bătălii purtate de-a lungul deceniilor, la consacrarea prezenței 
sale dinamice în viata economică și sociai-politică a patriei, în 
anii socialismului, dîndu-i prin înaltul exemplu al vieții și ac
tivității sale un strălucit îndemn de a acționa cu toată energia 
pentru ca perspectivele prefigurate azi, cutezător și lucid, să 
devină realitățile trainice și minunate de mîine, de a pune 
mai presus de orice .cauza supremă a patriei, a idealurilor 
socialismului și comunismului. •

Cu profunde sentimente de mîndrie patriotică și avînd con
vingerea fermă că fiecare tînăr va face tot ceea ce depinde 
de el pentru a contribui cit mai activ la înfăptuirea obiective
lor Programului P.C.R., participanții la plenară au subliniat 
că definirea tineretului drept o puternică forță socială - vii
torul însuși al națiunii noastre socialiste - reprezintă o dovadă 
elocventă, atît a înaltei încrederi pe care o acordă partidul 
și poporul tinerei generații, cît și a marilor răspunderi sociale 
și politice care revin tuturor tinerilor patriei în procesul com
plex de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism. Tînăra generație a 
patriei înțelege cu claritate că principala sa îndatorire este 
să răspundă cu abnegație și dăruire revoluționară chemării 
pe care partidul, secretarul său general, tovarășul Njcolae 
Ceaușescu, o adresează tineretului de a-și însuși trăsăturile 
omului înaintat, constructor a! socialismului si comunismului, 
de a fi în primele rînduri ale luptei pentru edificarea societății 
de mîine, de a dovedi gîndire cutezătoare, spirit novator, de 
a milita cu hotărîre împotriva a tot ceea ce este vechi și 
perimat, pentru promovarea și afirmarea noului în toate do
meniile de activitate.

Pornind de la aceste cerințe, plenara a subliniat necesitatea 
intensificării întregii activități politico-educative a Uniunii Ti
neretului Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, a îmbunătățirii substanțiale a stilului lor de 
muncă în vederea educării tuturor tinerilor în spiritul cultului 
față de muncă, pentru înarmarea lor cu concepția revoluționa
ră despre lume și viață a clasei muncitoare și însușirea 
profundă a politicii partidului, pentru lărgirea orizontului lor 
cultural-științific, în scopul participării responsabile, cu cele 
mai bune rezultate, la transpunerea în viață a mărețului 
program al devenirii comuniste a patriei.

Plenara C.C. al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R. a exprimat 
acordul deplin al tineretului față de politica externă a parti
dului și statului nostru, in elaborarea și aplicarea căreia un 
rol de excepțională însemnătate revine tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, hotărîrea de a asigura și în viitor o con
tribuție cît mai activă a Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din România la lupta tinerei 
generații, a forțelor revoluționare, progresiste și democratice 
de pretutindeni împotriva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru adîncirea cursului destinderii, pentru 
pace și progres social, pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Exprimind adeziunea înflăcărată a tinerei generații la pro
iectul Programului P.C.R., la proiectul Directivelor și la Tezele 
C.C. al P.C.R. pentru cel de-al Xl-lea Congres al P.C.R., care 
deschid perspective luminoase propășirii României socialiste, 
Plenara comună □ Comitetului Central al U.T.C. și a Consiliu
lui U.A.S.C.R. se angajează, în numele întregului tineret, să 
facă totul pentru înfăptuirea obiectivelor politicii partidului, 
pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și 
crearea premiselor în vederea trecerii la societatea comunistă. 
Plenara exprimă convingerea profundă a întregului tineret că 
suprema garanție a înfăptuirii neabătute a Programului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism constă în faptul că Parti
dul Comunist Român - centrul vital al națiunii noastre socia
liste, călit în focul luptelor revoluționare - va uni și în viitor 
eforturile întregului nostru popor într-o direcție unică, înde- 
plinindu-și în acest fel misiunea sa istorică de ridicare a pa
triei noastre pe culmile progresului și civilizației socialiste și 
comuniste.

Plenara comună a Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și a Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România stabilește ca organele și organizațiile 
U.T.C., asociațiile studenților comuniști să asigure, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de partid, antrenarea între
gului tineret la studierea și dezbaterea aprofundată a proiec
telor Documentelor Congresului al Xl-lea al P.C.R., a cuvîntă- 
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a 
Comitetului Central al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale din 27-29 iulie a.c., precum și la 
Ședința Jubiliară a Marii Adunări Naționale din 22 august a.c. 
întreaga acțiune de studiere și dezbatere a proiectelor de 
Documente pentru apropiatul forum suprem al partidului tre
buie să constituie un puternic prilej de angajare politică a tu
turor tinerilor, a organizațiilor U.T.C. și asociațiilor studenți
lor comuniști in înfăptuirea neabătută a sarcinilor stabilite de 
partid în etapa actuală, a istoricului Program care va fi adop
tat de Congresul al Xl-lea al P.C.R.

Plenara comună a C.C. al U.T.C. și a Consiliului 
U.A.S.C.R., care a dezbătut proiectele Documentelor ce
lui de-al Xl-lea Congres al partidului, adresează tutu
ror uteciștilor, întregului tineret al patriei, următoarea 
chemare:

Uteciști șl uteciste! 
Tineri și tinere!

Programul partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism, precum și Directivele celui de-al Xl-lea Con
gres al P.C.R. deschid o perspectivă minunată pentru 
patria noastră, pentru întregul nostru popor, pentru ti
năra generație. Sîntem chemați cu toții — muncitori, 
țărani, intelectuali, tineri militari, elevi și studenți — 
români, maghiari, germani și de alte naționalități, să 
dăm viață acestei perspective grandioase, conturată de 
partid, în care ne regăsim cu aspirațiile și năzuințele 
noastre fundamentale. Programul partidului deschide, 
pentru fiecare dintre noi, perspectiva viitorului comu
nist al patriei constituind, totodată, un îndemn mobi
lizator de a lupta neabătut pentru înfăptuirea lui, de 
a participa, sub conducerea comuniștilor, in primele 
rînduri, la munca avîntată a clasei muncitoare, a eroi
cului nostru popor.

Tineri și tinere din industrie, 
construcții și agricultură!

Comuniștii, întregul nostru popor desfășoară în pre
zent o vastă și laborioasă muncă de pregătire a lucrări
lor celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R., de întîmpina- 
re a celui mai înalt forum al partidului cu noi și mari 
succese pe toate tărîmurile activității economice și so
ciale. Așa cum a subliniat Plenara C.C. al P.C.R. din 
27-29 iulie 1974, obiectivul fundamental al etapei pe 
care o parcurgem îl constituie îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor pe anul în curs, precum și realizarea însu- 
flețitorului angajament „Cincinalul înainte de ter
men !“. De modul în care se înfăptuiește acest unanim 
țel al oamenilor muncii depinde într-o măsură hotărî
toare realizarea obiectivelor cincinalului 1975-1980 și 
ale perioadei următoare. Ca tineri comuniști, să depu
nem eforturi sporite, să ne ridicăm continuu nivelul 
pregătirii profesionale, să ne organizăm și să muncim 
temeinic, să acționăm în spirit muncitoresc, revoluțio
nar, să dăm dovadă de disciplină și inițiativă la fiecare 
dintre locurile noastre de muncă, pentru a scurta ter
menele, pentru a mări productivitatea muncii și calita
tea producției, pentru a micșora prețurile de cost și a 
mări eficiența activității economice. Punînd în valoare 
la un nivel superior resursele mobilizatoare ale între
cerii uteciste „Tineretul — factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen", în întreprinderi, în fa
brici, pe șantierele naționale și locale ale tineretului să 
antrenăm toți tinerii la muncă, să obținem rezultate 
exemplare în întreaga activitate productivă.

Voi, tineri de la sate, conștienți de rolul ce vă revine 
în societatea noastră, depuneți toate eforturile în sco
pul dezvoltării economice și sociale a localităților în 
care munciți și trăiți. Asigurați, împreună cu toți oa
menii muncii din agricultură, creșterea producției agri
cole vegetale și animale, ridicați-vă permanent nivelul 
cunoștințelor profesionale, participați activ la înfăptui
rea politicii partidului nostru de făurire a unei agricul
turi intensive, de înalt randament.

Elevi și studenți, tineri 
slujitori ai școlii!

Voi sinteți generația care, aflată acum pe băncile șco
lilor și facultăților, va intra în viața economică, socială 
și politică a țării în anii care vin — anii traducerii în 
viață a hotărîrilor Congresului al Xl-lea al P.C.R. De
puneți toate eforturile pentru a vă însuși cuceririle ști
inței și culturii, priviți temeinica pregătire profesională 
și politică ca principala voastră îndatorire de tineri pa- 
trioți, participați cu responsabilitate la procesul de per
fecționare a școlii, de legare a sa de producție și cer
cetare, de cerințele vieții sociale.

Voi, tineri profesori, care v-ați consacrat instruirii și 
educării noilor generații, dați la catedre măsura depli
nă a competenței și responsabilității voastre, acționați 
neabătut pentru traducerea în viață a Programului 
partidului de dezvoltare și perfecționare a școlii de toa
te gradele. Țineți permanent seama că activitatea voas
tră va da roade mîine, în munca avîntată a elevilor de 
astăzi care vor fi efectiv constructori ai comunismului.

Tineri din domeniul 
științei și tehnicii!

Dezvoltarea și aplicarea cît mai eficientă a cuceriri
lor revoluției tehnico-științifice contemporane, a gindi- 
rii creatoare, în toate domeniile de activitate, valorifi
carea la maximum a spiritului novator al poporului 
nostru reprezintă obiective de mare importanță, în
globate organic în potențialul pe care se bazează înfăp
tuirea programululi de edificare socialistă și comunistă 
a patriei. în realizarea obiectivului apropierii României 
socialiste de cele mai avansate țări ale lumii din punct 
de vedere economic aveți un rol de mare însemnătate, 
fiind chemați să puneți întreaga voastră capacitate de 
muncă și creație în slujba ridicării eficienței întregii 
activități economice. în laboratoare, institute de cerce
tări și proiectări, la planșete și în activitatea de experi
mentare puneți permanent știința în folosul producției, 
al înfăptuirii neabătute a politicii partidului, al dezvol
tării continue a României socialiste.

Tineri care activați 
pe tărîmul artei și culturii!

Ridicarea necontenită a gradului de cultură și civiliza
ție socialistă al poporului nostru, dezvoltarea multila
terală a personalității tinerilor, formarea unor înalte 
trăsături morale și politice — iată sarcini specifice cu
prinse în proiectele Documentelor celui de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R., care vă angajează în mod direct. Pre- 
luați și dezvoltați nobilele tradiții ale culturii poporului 
nostru, consacrați-vă toate forțele și întreg talentul vos
tru pentru a contribui la dezvoltarea spiritualității co
muniste, la educarea tineretului, a omului nou, con
structor al socialismului și comunismului în patria 
noastră.

Tineri din armată și formațiunile 
tineretului pentru apărarea patriei!

Nu există mîndrie mai mare decît participarea activă 
Ia progresul neîntrerupt al societății noastre, la apăra
rea libertății, independenței și suveranității scumpei 
noastre patrii. Să facem totul pentru a păstra neatinse 
marile cuceriri revoluționare ale poporului, pentru a 
contribui la propășirea continuă a României socialiste.

Ridicați-vă permanent nivelul pregătirii politice și de 
luptă, formați-vă ca patrioți înflăcărați, devotați apără
tori ai patriei socialiste. Participați activ la munca avîn
tată pe șantierele construcției socialiste, la înfăptuirea, 
împreună cu întregul popor, a obiectivelor dezvoltării 
economico-sociale a României.

Tineri aleși în organele 
de conducere ale Uniunii 
Tineretului Comunist și Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România!

Avînd înaltul mandat de aleși ai tinerilor, sinteți 
chemați să asigurați, sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, unirea eforturilor întregului ti
neret în vederea participării sale active la traducerea 
în viață a mărețului program de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Faceți în toate împrejurările dovada atașamentului 
vostru nețărmurit față de politica și Programul parti
dului, a angajării politice și dăruirii revoluționare ; ac
ționați permanent ca propagatori activi ai Tezelor și 
ideilor de însemnătate istorică cuprinse în proiectele de 
Documente ale celui de-al Xl-lea Congres al partidului, 
promovați ferm principiile eticii și echității socialiste 
și comuniste.

Ca militanți pentru cauza partidului nostru în rîndul 
tineretului, fiți permanent un exemplu de muncă, de 
atitudine și comportare comunistă, pregătiți-vă conti
nuu la nivelul înaltelor exigențe ale prezentului și vii
torului.

Fiți permanent în mijlocul tinerilor, trăiți și munciți 
în chip comunist, dați tot ce aveți mai bun pentru con
tinua întărire politico-organizatorică a Uniunii Tinere
tului Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, pentru îmbunătățirea continuă a 
activității organizației noastre revoluționare, în vede
rea mobilizării tot mai active a tinerei generații în 
lupta și munca întregului popor pentru triumful cau
zei socialismului și comunismului în România.

Tineri și tinere!
Întîmpinarea celui de-al Xl-lea Congres al Partidului 

Comunist Român reprezintă un nou și minunat prilej 
de manifestare a responsabilității noastre politice față 
de sarcinile ce ne revin în dezvoltarea continuă a so
cietății noastre, a dragostei și devotamentului nețărmu
rit pe care întreaga generație tînără a României socia
liste le nutrește față de patrie, partid și popor.

Să contribuim cu toate forțele la înfăptuirea Progra
mului partidului, la înflorirea multilaterală a României 
socialiste, la afirmarea tot mai puternică în lume a pa
triei noastre, al cărui viitor luminos este prefigurat în 
proiectele de Documente ale celui de-al Xl-lea Congres 
al P.C.R. însusiți-vă în mod aprofundat filozofia mar
xist-leninistă, politica creatoare a partidului nostru, fa
ceți din crezul comuniștilor țelul suprem al pregătirii 
multilaterale pentru muncă și viață, al participării in
tense la activitatea economică și socială, acționați în 
toate împrejurările pentru înfăptuirea neabătută a prin
cipiilor eticii și echității socialiste, pentru ca idealurile 
nobile cărora și-au dedicat viața numeroase generații de 
înaintași, cei mai buni fii ai poporului — comuniștii, pe 
care le slujește cu consecvență partidul, să devină rea
litate vie a patriei de mîine, operă a dăruirii noastre 
împreună cu întregul popor, pentru traducerea în viață 
a istoricului Program al Partidului Comunist Român.

Tineri ai României socialiste!
Să facem din exemplul înaintat al comuniștilor, din 

activitatea responsabilă, de înflăcărat comunist, patriot 
și internaționalist consecvent a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, crezul nostru de muncă și viață I

PLENARA COMUNĂ A C.C. AL U.T.C.
Șl A CONSILIULUI U.A.S.C.R.
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„înaltă apreciere contribuției 
președintelui Nicolae Ceaușescu 

la asigurarea unui climat de pace, 
securitate și înțelegere între națiuni44

Reprezentanți ai studenților de la 
Universitatea Libaneză din Beirut 

vorbesc „Scânteii tineretului"

Elias Sfeir, președintele Uniunii Naționale a 
Studenților din Universitatea Libaneză din Bei
rut, Jean Rizk, vicepreședinte al Uniunii, și Adel 
Krab, președintele organizației studenților de la 
Facultatea de drept și științe social-politice din 
cadrul aceluiași institut de învățămînt superior, 
au fost oaspeți ai României. Momentul esențial 
al vizitei delegației de cadre didactice și studenți 
de la Universitatea Libaneză din Beirut l-a re
prezentat primirea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In legătură cu aceasta, oaspeții ne-au 
declarat:
- Ne-a impresionat în mod 

cu totul deosebit viziunea 
clară pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu o are asu
pra întregii evoiufii a eveni
mentelor internaționale, asu
pra marilor probleme care fră- 
mîr.tă astăzi omenirea. Dăm 
o înaltă apreciere contribuției 
personale a Excelenței Sale 
la asigurarea unui climat de 
pace, securiiate și înțelegere 
intre națiuni, la promovarea 
unor relații noi, democratice 
între state, hotărîrii sale de a 
milita neobosit pentru instau
rarea unei noi ordini economi
ce și politice internaționale. 
Am reținut, in acest context, 
rolul important pe care pre
ședintele României îl atribuie 
tinerei generații în făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte. Asupra tuturor proble
melor abordate, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a pro
nunțat foarte clar și precis. Am 
dori să subliniem, totodată, 
onoarea pe care ne-a făcut-o 
președintele României de a 
vizita Universitatea noastră în 
timpul călătoriei efectuate la 
începutul acestui an în Liban, 
moment deosebit de semnifica
tiv. Asupra noastră și a cole
gilor noștri a produs o puter
nică impresie discursul rostit 
cu acel prilej de președintele 
Nicolae Ceaușescu asupra pă

Sancțiunile economice 

ale O.S.A. împotriva Cubei 
un anacronism evident

Consiliul Permanent al Orga
nizației Statelor Americane 
(O.S.A.). reunit la Washington, 
a început dezbaterile pe margi
nea propunerii prezentate de 
Costa Rica. Columbia și Vene
zuela privind convocarea unei 
intîlniri extraordinare a miniș
trilor de externe ai țărilor 
membre ale organizației la 8 
noiembrie a.c., in Ecuador, care 
să voteze o rezoluție referitoare 
la ridicarea blocadei economice 
și comerciale impuse împotriva 
Cubei în urmă cu 10 ani. Pen
tru a fi aprobată, propunerea 
celor trei țări necesită votul 
favorabil a 14 state membre ale 
O.S.A., reprezentind două treimi 
din numărul țărilor semnatare 
ale Tratatului Interamerican 
de Asistență Reciprocă (T.I.A.R.)

Deschizînd dezbaterile, minis
trul relațiilor externe al Repu

SIMBĂTA, 21 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

10.00 De la Alfa la Omega — 
enciclopedie pentru școlari. 10,20 
Film serial pentru tineret : Ci
reșarii. Episodul VI : „Mesajul4*. 
11.00 Mai aveți o întrebare ? Mo
numente ale naturii, pe teritoriul 
patriei noastre. 11.40 Telecinema- 
teca (reluare). 16,30 Telex. 16,35 
Magazin sportiv. Cele mai frumoa
se goluri din meciurile disputate 
în primul tur al cupelor europene 
inter-cluburi la fotbal ; ,,Cupa 
Națiunilor" la călărie. 18,15 Calei
doscop cultural-artistic. 18,35 Săp- 
tămîna Crucii Roșii. 18,55 Publici
tate. 19,00 Lumea copiilor : .,Cri, 
cri, toamnă, gri !". 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. Carta co
muniștilor români — în dezbaterea 
întregului popor. 20,00 Avanpre
mieră. 20,05 Teleenciclopedia. 20,45 
Publicitate. 20.50 Film serial : „Un 
șerif la New-York". „Omul nostru 
la Paris". 21.40 Telejurnal ; Sport. 
22,00 întilnirea de la ora 10. Ma
gazin muzical-distractiv.

DUMINICA, 22 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I: 8,30 Deschide
rea programului. Emisiunile zilei. 
8,40 Cravatele roșii. 9.35 Film se
rial pentru copii: „Daktari"., 10.00 
Viața satului. 11,35 Ce știm și ce 
nu știm despre... 11,45 Bucuriile 
muzicii. Viața capodoperelor. 12,30 
De strajă patriei. 13,00 Album du
minical. 15.15 Magazin sportiv. 
16,00 Drumuri în istorie. Istorie 
pe Grinduri. 17.00 Film serial pen
tru tineret: „Cireșarii". Episodul 
VII — .,Cetatea Vulturilor". 17,40 
Cîntec nou, în țară nouă. Secven
țe din spectacolul prezentat în ca
drul Festivalului național de fol
clor de pe litoral. Astăzi — jude
țul Dîmbovița. 18.00 Cel mai bun...

continuă! Concurs de cultură ge
nerală și pregătire multilaterală. 
19,00 Reporter ’74. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Sâptămîna 
politică internă și internațională 
în imagini. 20,00 Antena TV vă a- 
parține! Te privesc Pitești de pe 
Trivale. 21,30 Film artistic: „S-a 
întîmplat la Boot Hill". Premieră 
pe țară. 22.30 Telejurnal.

PROGRAMUL II: 10.00—11.45
Matineu simfonic. Concertul Or
chestrei Filarmonicii de stat 
„George Enescu". 20,00 Eroi îndră
giți de copii. „Năzdrăvanul Den
nis". 20,25 Tezaur de cîntec ro
mânesc. Opereta ..Trepte ale is
toriei" de Mihai Moldovan. 20.55 
Film de știință popularizată. 21,00 
Farmecul muzicii. 21,40 Film se
rial : „Un șerif la New York".

LUNI, 23 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I: 16,00 Telex. 
16.05 Emisiunile sfiptămînii. 16.15 
Românie, țara mea de dor! —. cîn- 
tece. 16,30 Emisiune în limba ma
ghiară. 19,00 Tribuna TV. Dezvol
tarea democrației muncitorești. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Ancheta TV. Mulțumesc! Cu 
plăcere! Poftiți vă rog!... 20,35 Ro
man foileton. Flori de toamnă. 
Episolul I — „Vizita". 21.30 Tine
rii și muzica lor. 21,40 Revista li- 
terar-artistică TV. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL n î 17,30 Telex. 
17,35 Avanpremieră. 17,40 îndră- 
gostiții din orașul vechi... Poem 
cinematografic. 17,55 Publicitate. 
18.00 Cavalerul Maison-Rouge. In- 
cepînd de azi, vă invităm să ur
măriți un nou film serial în 13 
episoade, produs de studiourile de 
televiziune franceze. 18,25 Bucu- 
reștiul, azi. 18,40 Film documentar. 
„Catalizatorii". 18,50 Desene ani
mate. 19.05 Ce poate fi mai fru

cii, în general, în lume, și, în 
special, în Orientul Apropiat.

• Vă rugăm să ne îm
părtășiți impresiile pe care 
le-ați cules despre Româ
nia și tineretul ei.

— Ceea ce ne-a impresionat 
în mod cu totul deosebit au fost 
condițiile minunate de studiu 
pe care statul român le oferă 
tinerilor. De altfel, am remar
cat in timpul intilnirii cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu că 
șeful statului român cunoaște in 
profunzime problemele tineretu
lui și Ie acordă o mare atenție.

La nivel universitar, politica 
României de integrare a învă- 
țămintului cu cercetarea științi
fică, cu practica productivă, re
prezintă pentru noi perfecțiu
nea. Nu este o simplă afirmație. 
Posibilitatea oferită studentu
lui ca pe timpul studiilor să 
facă și practică in producție și, 
in final, după absolvire, să i 
se asigure un loc de muncă 
reprezintă — pentru noi — per
fecțiunea. Aș vrea să menționez 
că unul din obiectivele primor
diale ale Uniunii Naționale a 
Studenților din Universitatea 
Libaneză, ale organizațiilor stu
dențești din toate universitățile 
noastre este tocmai asigurarea 
locurilor de muncă după termi
narea studiilor.

De asemenea, ne-am dat sea
ma că problemele sociale ale 
studenților (cămine, cantine) au 
fost rezolvate în bune condiții 
in România.

blicii Costa Rica, Gonzalo Fa- 
cio, a arătat că sancțiunile vo
tate de O.S.A. împotriva Cubei, 
in 1964. constituie un anacro
nism evident in această nouă 
eră de destindere și colaborare 
între state cu sistem social-poli
tic diferit. El a subliniat, tot
odată, că în cadrul O.S.A. există 
numărul necesar de voturi pen
tru ridicarea sancțiunilor împo
triva Cubei.

La rindul său, ministrul rela
țiilor externe al Argentinei, Al
berto. Vignes, susținînd propu
nerea privind renunțarea de 
jure la sancțiunile impuse de 
O.S.A. Cubei, a subliniat. în 
pledoaria sa, dreptul suveran al 
fiecărei țări membre a organi
zației de a stabili și întreține 
relații diplomatice cu oricare 
țară a lumii, inclusiv cu Ha
vana.

Pe parcursul călătoriei noastre 
la Brașov și Constanța am 
putut constata uriașele trans
formări în dezvoltarea econo
mică a României. Am fost 
profund impresionați de pro
gresul considerabil realizat de 
țara dv. în toate ramurile in
dustriale și agricole. Vizita pe 
care am făcut-o a fost sufici
entă pentru a ne da seama de 
curba ascendentă a dezvoltării 
României, de hărnicia și hotă- 
rîrea cu care muncește poporul 
român pentru a-și făuri o viață 
fericită, prosperă.

• V-ați referit la unele 
dintre obiectivele Uniunii 
Naționale a Studenților 
din Universitatea Liba
neză. Vă rugăm să men
ționați și alte preocupări 
actuale ale sale.

— Democratizarea învățămîn- 
tului. Milităm pentru gratuita
tea studiilor. Fiecărui tînăr să 
1 se asigure un Ioc în învăță- 
mint, iar problemele financiare 
să nu mai constituie un obstacol 
in calea dorinței lui de a se 
pregăti. în prezent, acționăm 
pentru dezvoltarea Universită
ții Libaneze din Beirut, pentru 
crearea unor facultăți tehnice 
în cadrul acesteia. Asemenea fa
cultăți există numai la univer
sitățile particulare, unde taxele 
școlare foarte ridicate consti
tuie o barieră greu de trecut 
pentru fiii de muncitori și ță
rani.

• Cum apreciați rela
țiile cu U.A.S.C.R.?

— Sînt într-adevăr prietenești, 
întîlnirile și schimburile de pă
reri au fost întotdeauna sincere 
și au evidențiat interesul reci
proc pentru dezvoltarea legătu
rilor noastre. Sîntem convinși că 
intensificarea schimburilor in
tre universitățile, studenții din 
România și Liban contribuie la 
lărgirea bunelor relații dintre 
cele două țări și popoare. Am 
dori, prin intermediul ziarului 
dv., să transmitem din partea 
studenților libanezi un salut 
prietenesc tuturor tinerilor și 
studenților din România.

Declarații consemnate de 
GH. SPRINȚEROIU

PE SCURT

• Departamentul de Stat al 
S.U.A. a dat viză de plecare in 
Republica Cuba senatorilor ame
ricani Jacob Javits și Clayborn 
Pell — transmite agenția TASS.

« LA ÎNCHEIEREA con
sultărilor avute cu liderii 
partidelor politice, președintele 
Turciei, Fahri Korutiirk, l-a în
sărcinat din nou. vineri, pe pre
mierul demisionar, Bulent Ece- 
vit, să încerce formarea viitoru
lui cabinet.

• IN ULTIMA PERIOADA 
forțele lonnoliste au încercat, în 
mai multe puncte ale frontului, să 
treacă la contraofensivă împo
triva forțelor patriotice de eli
berare, folosind sprijinul masiv 
al aviației și tancurilor. Dar, 
după cum relatează agențiile de 
presă, toate atacurile lonnoliș- 
tilor au fost respinse, iar lupte 
grele se desfășoară la 15—18 km 
de capitala Cambodgiei.

mos... Melodii interpretate de Do
rina Drăg'hici șj Nicu Stoenescu.
19.30 Telejurnal. 20.00 Ne-am gătit 
de sărbătoare. Cîntece și jocuri 
populare. 20,20 Drumuri în istorie 
(reluare). Istorie pe Grinduri. 
20,40 Publicitate. 20,45 Preferințele 
dumneavoastră muzicale... sînt și 
preferințele noastre. 21,25 Telex.
21.30 Film artistic: ,.Canarul și
viscolul".

MARȚI. 24 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I: 8.30 Curs de 
limba germană. 9,00 Teleșcoalâ.

TELEVIZIUNE
Sâptămîna 21-28 septembrie 1074

10,00 Curs de limbă franceză (re
luare). 10,30 Reporter ’74. 10,50 
Publicitate. 10.55 Film artistic. 
„Prima lecție". 12.23 Telex. 12.30 
închiderea programului. 16,00 Curs 
de limba rusă. 16,30—17,00 Curs de 
limba engleză. 17,30 Telex. 17.35 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18.15 Atenție la... ne
atenție! 18,35 Aplauze pentru ro
mâni. 18,50 Legile țării — legile 
noastre. 19,00 Teleglob. Secvențe 
coreene. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Revista economi
că TV. 20.30 ..Gorj. pămînt al ne-. 
sfîrșitelor coloane". 20.50 Teatru 
liric TV. în premieră TV o operă 
a compozitorului Doru Popovici: 
„Mariana Pinda" după Federico

Ambasadorul
României a fost 
primit de regele 

Iordaniei
La 18 septembrie, Maiestatea 

Sa, regele Hussein Ibn Talal al 
Regatului Hașemit al Iordaniei, 
I-a primit pe ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Amman. Vasile Gîndilă. Cu a- 
cest prilej, ambasadorul român 
a transmis din partea președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, un me
saj de caldă prietenie, urări de 
sănătate, fericire și succes în 
activitatea Maiestății Sale, re
gele Hussein, iar poporului iorda
nian prieten — urări de pace, 
prosperitate și bunăstare, ex- 
primînd, totodată, dorința de 
dezvoltare a relațiilor de cola
borare și cooperare în toate do
meniile dintre cele două țări și 
popoare.

La rindul său, Maiestatea Sa 
regele Hussein, amintindu-și cu 
deosebită plăcere de vizita efec
tuată în România, de ..convorbi
rile sincere, fructuoase, desfă
șurate într-o atmosferă de caldă 
prietenie, avute cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, l-a rugat pe 
ambasadorul român să transmi
tă șefului statului român urări 
de sănătate și succes în activi
tatea pe care o desfășoară pe 
plan extern, pentru menținerea 
păcii în lume și, în special, pen
tru realizarea unei păci durabi
le și juste în Orientul Mijlociu. 
Referindu-se la bunele relații 
statornicite între cele două țări, 
Maiestatea Sa regele Hussein 
și-a exprimat dorința de a se ex
tinde și diversifica relațiile 
româno-iordaniene, în numeroa
se domenii de activitate, in a- 
vantajul ambelor țări și popoare.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

• Extinderea și adîncirea schimburilor în dome
niile economic, tehnico-științific și al mediului 
înconjurător • Atenția a fost concentrată asupra 
propunerilor românești
La Conferința pentru securi

tate și cooperare în Europa, in 
faza de finalizare a documentu
lui privind cooperarea economi
că între statele participante, in 
Comisia a doua atenția este 
concentrată asupra definirii 
preambulului, care urmează să 
preceadă prevederile concrete 
referitoare la extinderea și a- 
dincirea schimburilor in dome
niile economic, tehnico-științific 
și al mediului înconjurător pe 
plan general european. Astfel, 
pină in prezent, au fost incluse 
o serie de considerente privind 
contribuția cooperării în acest 
domeniu a statelor europene.

în ultimele ședințe, atenția a 
fost concentrată asupra propu
nerilor românești ca preambu
lul să evidențieze așezarea re
lațiilor economice pe baze trai
nice. în acest sens, apreciind 
valoarea și utilitatea prevederi
lor concrete convenite pină a- 

-cum in organele de lucru ale 
comisiei care se ocupă de 

, schimburile comerciale, coope
rarea industrială, știință și teh
nică. mediul înconjurător și 
alte sectoare economice, repre
zentantul român. Niță Con
stantin, a subliniat că acordu
rile și proiectele de codperare 
vor trebui să fie elaborate și 
puse in aplicare prin respecta
rea deplină a principiilor ge
nerale 'de drept internațional 
care sînt în curs de redactare 
in subcomisia pentru principii 
a conferinței. S-a arătat, tot
odată, că recomandările și mă
surile concrete convenite de ță
rile participante oferă un ca
dru larg cooperării pe plan eu
ropean. prevăd o multitudine 
de domenii și forme de coope
rare economică și tehnico-știin- 
țifică de interes reciproc.

Aceste propuneri și conside
rente au fost sprijinite de o se
rie de delegații, inclusiv dele
gațiile Uniunii Sovietice. Olan
dei, Suediei. Franței, Austriei, 
Angliei. Turciei ■ și Iugoslaviei,

Garcia Lorca 21,40 Studioul 3 B... 
Transmisiunea spectacolului rea
lizat de Televiziunea suedeză. 22,15 
24 de ore.

PROGRAMUL II: 20,00 Film se
rial pentru copii: „Daktari". 20.25 
Cărți noi. 20,45 Pagini de umor: 
„Ce vrăji a mai făcut nevasta 
mea". 21.10 Ancheta TV (reluare).
21,45 Roman foileton (reluare): 
Flori de toamnă.

MIERCURI, 25 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I: 8.30 Curs de 
limbă engleză. 9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limbă rusă. 10,30 Ce 
știm și ce nu știm despre... 11,00 
Film artistic: ,.Intrusa". 12.10 Hai 
Buzău, Buzău! Muzică populară 
interpretată de Benone Sinulescu. 
12,20 Telex. 12,25 închiderea pro
gramului. 16,00 Curs de limbă ger
mană. 16,30—17,00 Curs de limbă 
franceză. 17.30 Telex. 17.35 Fami
lia. 18,00 Fotbal. Bulgaria — Româ
nia. Transmisiune directă de la 
Sofia. 19,45 Telejurnal. 20,15 Avan
premieră. 20.20 Colocviu despre 
viitor. în dezbaterea publică Pro
iectele Documentelor Congresului 
al XI-lea al P.C.R. 20,35 Publici
tate. 20,40 Telecinemateca: ..Cap
cana". Premieră TV. 22.15 24 de 
ore.

S-au încheiat dezbaterile 
asupra definitivării ordinei 

de zi a sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U.

Joi seara. Comitetul general și-a încheiat dezbaterile asupra 
definitivării ordinei de zi a actualei sesiuni a Adunării Gene
rale, prin hotărîrea de a recom anda plenarei dezbaterea, în 
cursul următoarelor trei luni, a 110 puncte.

Sprijinind cererea prezentată 
de un mare grup de state—în
tre care și ROMÂNIA — de a 
inscrie pe ordinea de zi defini
tivă punctul „Retragerea tutu
ror trupelor străine staționate in 
Coreea de Sud, sub drapelul Na
țiunilor Unite", ministrul aface
rilor externe al României, Geor
ge Macovescu. participant la 
dezbaterile Comitetului general 
în calitate de vicepreședinte al 
Adunării Generale, a declarat 
că, atașată idealurilor de liber
tate și unitate națională, țara 
noastră s-a pronunțat cu consec
vență pentru respectarea drep
tului poporului coreean de a-și 
decide liber soarta, sprijinind 
întotdeauna aspirațiile lui legi
time de unificare pașnică a pa
triei, fără ingerințe din afară.

Subliniind însemnătatea acor
durilor realizate între Nordul și 
Sudul Coreei pentru împlinirea 
dezideratului poporului coreean 
de reunificare pașnică și inde
pendentă a patriei sale, minis
trul român a arătat că prezen
ța in Coreea de Sud a trupelor 
străine sub drapelul Națiunilor 
Unite constituie o formă de 
imixtiune în afacerile interne 
ale poporului coreean. Este evi
dent că soluționarea acestei pro
bleme incumbă O.N.U., dat fi
ind faptul că aceste trupe au 
fost trimise în Coreea sub egi
da sa. Totodată, vorbitorul a re
levat că Adunarea Generală 
poate contribui, realmente, la 
soluționarea acestei probleme 
prin recunoașterea necesității 
urgente de a se retrage trupele 
străine din zonă și de a încu
raja părțile direct interesate să 
adopte măsurile corespunzătoa
re pentru soluționarea proble
melor care ar rezulta din aceas
tă acțiune.

care au prezentat și unele su
gestii de redactare.

în final, discuțiile au condus 
la elaborarea unui text care a 
întrunit consensul. Confbrm a- 
cestui text, statele participante 
consideră că orientările genera
le și recomandările concrete 
deja elaborate sint destinate să 
promoveze dezvoltarea relațiilor 
lor economice reciproce. Totoda
tă, se exprimă convingerea că 
cooperarea în domeniile aminti
te mai sus trebuie să se facă 
pe baza respectării depline a 
principiilor care guvernează 
relațiile dintre statele partici
pante, astfel cum sînt ele enun
țate în documentul corespunză
tor al conferinței.

întrevederea ministrului
de externe al României 

cu secretarul general al 0. N. U.
Joi după-amiază. ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George 
Macovescu. șeful delegației țării 
noastre la lucrările sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U., a 
avut o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Wald
heim. Cu acest prilej, ministrul 
de externe a transmis secreta
rului general din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de salut cordial, urări de 
sănătate și fericire personală.

Kurt Waldheim a exprimat 
mulțumiri călduroase pentru 
mesaj și a rugat pe ministrul 
român să transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu un sa
lut cordial, multă sănătate și fe
ricire, iar poporului român noi 
succese în dezvoltarea econo-

PROGRAMUL II: 20,00 O viață 
pentru o idee. Ștefan Gh. Nicolau. 
100 de ani de la naștere. 20,30 Pe 
Valea Gurghiului. 21,00 Telex. 
21.05 Orchestre simfonice din țară/
21.50 Bucureștiul necunoscut. Va
tră nouă. 22.05 Șlagăre și inter- 
preți.

JOI, 26 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I: 16,00—17.00 Te
leșcoală. 17,30 Telex. 17,35 Pădu
rea și noi. EREN ’74. Silvicultură. 
18,05 Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 18.20 Eroi 
îndrăgiți de copii. ..Năzdrăvanul 
Dennis" (reluare). 18,45 Publicita
te. 18.50 Universitatea TV. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Seară pentru tineret. Dialog stu
dențesc. 21,20 Univers științific.
21.50 Oaspeți în studiourile noas
tre. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II: 20,00 Viața eco
nomică a Capitalei. Constructori 
de un sfert de veac. I.C.M., la 25 
de ani de la înființare. 20,15 Car
tea junglei. Premieră TV. 21.25 Te
lex. 21,30 Soliști de peste hotare 
pe scenele de concert ale Capita
lei. 22,00 Din lirica universală. Cu 
vîsle mari de visuri... 22,15 Mu
zică ușoară.

VINERI. 27 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I: 16.00—17,00 Te
leșcoală. 17,30 Emisiune în limba 
germană. 19,10 Tragerea loto. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
România de astăzi, România de 
mîine. Revistă social politică TV.
20.30 Film artistic: ,.Perla coroa
nei". Premieră TV. 22,15 24 de 
ore.

PROGRAMUL II: 17.30 Telex.

17,35 Avanpremieră. 17,40 Film ar

în încheiere, vorbitorul a ex
primat speranța delegației româ
ne că Adunarea Generală, exa- 
minînd problema respectivă, va 
adopta măsuri de natură să sti
muleze tendințele spre destin
dere și pace în această regiune 
a lumii, să contribuie la întări
rea păcii și securității în Asia.

Supusă votului, cererea celor 
35 de state de înscriere pe agen
da sesiunii a punctului vizînd 
retragerea trupelor străine din 
Coreea de Sud, a întrunit ma
joritatea.

în continuarea lucrărilor sale. 
Comitetul general a trecut la 
dezbaterea cererii unui număr 
de 53 de state — între care și 
ROMÂNIA — de a se înscrie pe 
ordinea de zi „Problema pales- 
lineană", în scopul de a facilita 
găsirea unei soluții general-ac- 
ceptabile și conformă cu intere
sele legitime ale poporului pa- 
lestinean, cu aspirațiile sale na
ționale.

Susținînd această cerere, mi
nistrul afacerilor externe al 
României, a declarat: „Faptul 
că un număr atît de mare de 
state, din diverse zone geogra
fice, solicită înscrierea punctu
lui „problema palestiniană" pe 
agenda actualei sesiuni, consti
tuie un act de încredere în ca
pacitatea O.N.U. de a acționa, 
o dovadă elocventă a unor preo
cupări majore față de una din
tre problemele acute ale si
tuației internaționale".

Evidențiind faptul că Națiuni
le Unite și-au asumat, în aceas
tă problemă, încă de la început, 
responsabilități de ordin poli
tic și juridic, ministrul român a 
subliniat că este timpul ca 
O.N.U. să se achite în mod ono
rabil de ele. Reliefarea acestei 
responsabilități m cazul de față 
este absolut necesară, deoarece 
complexa problemă palesti- 
neană, de rezolvarea căreia de
pinde pacea Orientului Apro
piat, nu și-a putut găsi, pînâ în 
prezent, o soluție . corespunză-* 
toare, in ciuda faptului că ea a 
reținut sub diverse forme cu 
precădere umanitare și econo
mice, atenția Națiunilor Unite 
timp de aproape trei decenii.

Guvernul român — a arătat, 
în continuare, vorbitorul —con
sideră că instaurarea unei păci 
durabile și drepte în Orientul 
Apropiat nu este posibilă fără 
reglementarea problemei po
porului palestinean, căruia să i 
se recunoască drepturile națio
nale legitime de a-și hotărî 
propriul destin, In confor
mitate cu năzuințele și aspira
țiile sale. înscrierea, ca punct 
distinct, și dezbaterea de către 
Plenara Adunării Generale a 
„problemei palestineene" trebuie 
să constituie o reală contribuție 
a O.N.U. la recunoașterea drep
turilor poporului palestinean Ia 
autodeterminare, la efofturile 
pentru instaurarea păcii și crea
rea condițiilor necesare pentru 
ca fiecare popor din această zonă 
să aibă asigurată independența, 
suveranitatea și integritatea te
ritorială.

mică și socială, pe calea progre
sului și bunăstării. Secretarul 
general a evocat convorbirile 
avute recent cu șeful statului 
român și a apreciat pozitiv con
tribuția pe care o aduce cu con
secvență România la viața și 
activitatea internațională și a 
Organizației Națiunilor Unite, 
precum și inițiativele sale vi
zînd întărirea rolului O.N.U. in 
lume, a eficienței și eficacității 
hotărîrilor sale.

în cadrul întrevederii au fost, 
de asemenea, abordate unele 
probleme majore ale agendei ac
tualei sesiuni a Adunării Gene
rale, subliniindu-se necesitatea 
continuării eforturilor în cadrul 
Națiunilor Unite pentru solu
ționarea lor în conformitate cu 
normele Cartei și dreptului in
ternațional.

tistic : ,.Aria misterioasă". Premie
ră pe țară. 19.10 Publicitate. 19,15 
Cîntec pentru școala noastră. Pro
gram interpretat de Corul de co
pii al Radioteleviziunii. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Biblioteca pentru toți. 
„Tot mai miroase via a tămîios 
și coarnă"... Peisajul de toamnă 
în poezia lui Ion Pillat. 20,45 Pu
blicitate. 20,50 Moment umoristic: 
„Mi se taie respirația". 21.00 Duet 
coregrafic. 21.30 Telex. 21,35 Cărți 
și idei. Reportaj românesc con
temporan. 22,00 Armonii intime. 
Muzică simfonică.

SIMBATA, 28 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I: 10,00 Jurnal de 
bord. Amintiri din vacanța mare. 
10.15 Film serial pentru tineret : 
„Cireșarii" (reluare). 10,55 Bucu
reștiul necunoscut. Vatră nouă.
11.10 Prelucrări de folclor în rit
muri moderne cu formația Iui 
Nicu Dumitrescu. 11.20 Telecine
mateca (reluare). 12,25 Telex. 13.00 
închiderea programului. 16,00 Fot
bal. Transmisiune directă din 
campionatul național — divizia A.
17.45 Vetre folclorice. La Cezieni.
18.10 Caleidoscop cultural-artistic. 
Emisiune de informare și actuali
tate literară, teatrală, cinematogra
fică și plastică. 18,30 Viitor al pa
triei. comunism. Emisiune de cîn
tece și versuri. 19,00 Lumea co
piilor. Din legendele Olimpului : 
„Perseu și Andromada" — desene 
animate. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Teleenciclopedia.
20.45 Publicitate. 20,50 Film serial : 
Omul și orașul. Episodul „Pe mîinî 
bune". 21,40 Telejurnal. 21,50 Săp- 
tămîna sportivă. 22.00 întilnirea 
de Ia ora 10... Magazin muzical- 
distractiv.

Convorbirile delegației
U.A.S.CR. în Marea Britanie

Delegația U.A.S.C.R., con
dusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R., care 
efectuează o vizită în An
glia, la invitația N.U.S.U.K., 
a avut o întîinire cu John 
Bloomfield, responsabil na
țional pentru studenți și ti

Evoluția cipriotă
NICOSIA. La hotelul „Ledra 

Palace", din Nicosia, a avut loc, 
vineri, cea de-a patra întîinire 
dintre președintele interimar al 
Ciprului, Glafkos Clerides, re
prezentant al comunității cipri
ote grecești, și vicepreședintele 
Rauf Denktaș, lider al ciprio- 
ților turci. Ca și la întîlnirile 
precedente, subiectul principal 
al convorbirilor l-a constituit 
degajarea unor noi posibilități 
pentru soluționarea problemelor 
umanitare create de recentele 
ostilități. în acest sens, proble
ma refugiaților a avut din nou 
prioritate, iar comunicatul dat 
publicității în cursul serii, la 
Nicosia, menționează că s-a că
zut de acord asupra efectuării 
unui nou schimb de prizonieri 
sau de persoane deținute.

Președintele interimar al Ci
prului .Glafkos Clerides, a avut, 
vineri, o a doua întrevedere cu 
Leonid Iliciov, adjunct- al mi
nistrului afacerilor externe al

în baza Acordului și Pro
tocolului de la Vientiane, la 
Phonsavan (provincia Xieng 
Quang) în zona controlată 
de forțele patriotice din 
Laos, a avut Ioc un schimb 
de prizonieri, capturați in 
timpul războiului din Laos.

Reprezentanții forțelor pa
triotice au remis părții de 
la Vientiane un număr de 
170 de prizonieri, iar partea 
de Ia Vientiane a remis 
Frontului Patriotic Laoțian 
180 de prizonieri.

Acesta este primul schimb 
de prizonieri dintre cele do
uă părți de la semnarea A- 
cordului privind restabilirea 
păcii și realizarea înțelegerii 
naționale în Laos, semnat la 
21 februarie 1973, la Vien
tiane.

Instalarea noului guvern 
al Mozambicului

LOURENCO MARQUES. — 
Noul guvern al Mozambicului 
— guvern de tranziție — însăr
cinat cu administrarea țării 
pină la proclamarea indepen
denței depline, la 25 iunie 1975, 
a fost instalat oficial, vineri di
mineață, la Lourenco Marques, 
de către Înaltul comisar portu
ghez, contraamiralul Victor 
Crespo.

Condus de Joaquin Cissano, 
lider al Frontului de Eliberare 
din Mozambic (FRELIMO), gu
vernul de tranziție, a cărui in
stalare reprezintă încă un pas 
pe calea înlăturării dominației 
coloniale de aproape cinci se
cole asupra Mozambicului. cu
prinde șase miniștri desemnați 
de FRELIMO și trei desemnați 
de înaltul comisar portughez

Din partea FRELIMO, în 
noul cabinet mozambican au 
fost desemnați: Armando Emilo 
Guebuza. ministrul administra
ției interioare. Oscar Monteiro, 
ministrul informațiilor. Rui 
Baltassar dos Santos, ministrul 
justiției, Mario Fernandes de 
Graca, ministrul coordonării 
economice. Mariano Matsinhe, 
ministrul muncii, și Guideon 
Ndobe, ministrul educației și 

HE
MALI

Așezată in vestul continentului african, cuprinzind în peri
metrul său bazinul superior al Nigerului și al Senegalului, 
precum și o parte a Saharei, Republica Mali are o arie de 
1 204 000 kmp și o populație de peste 4,6 milioane locuitori. 
Statul malian a apărut pe la sfirșitul primului mileniu și 
începutul celui de al II-lea mileniu. Ulterior, el a făcut parte 
din vechiul stat Ghana, care in perioada secolelor IX—XIII 
a cunoscut o largă dezvoltare. în secolele XIII—XV. după 
destrămarea statului ghanez, teritoriul actual era cuprins în 
imperiul Mali. Spre sfirșitul secolului trecut, țara a fost 
transformată in colonie care, în 1920, a fost inclusă în Africa 
Occidentală Franceză, sub denumirea de Sudanul Francez. 
In 1948, Sudanul Francdz a devenit republică în cadrul Co
munității Franceze. Un an mai tîrziu, Sudanul și Senegalul 
au creat o uniune de state federative. După ce in august 1960 
Senegalul s-a retras din federație, la 22 septembrie în ace
lași an. Sudanul Francez s-a proclamat stat independent sub 
denumirea de Republica Mali, cu capitala la Bamako.

în anii care au trecut de atunci, poporul malian a dobindit 
succese de seamă în lichidarea urmărilor dominației colo
niale, pentru dezvoltarea economică și socială a țării, pentru 
dezvoltarea invățămintului și culturii naționale. în cadrul 
planului de trei ani, incheiat anul trecut, producția agricolă 
— ramură dominantă a economiei maliene — a înregistrai 
progrese notabile : producția de arahide a trecut de la 
95 000 de tone (1968—1969) la 152 000 tone (1971—1972), de bum
bac a crescut cu 24 000 de tone, de orez cu circa 61000 de 
tone. Aceste producții au fost obținute in condițiile în care 
în Mali a bintuit o puternică secetă. Progrese sensibile s-au 
realizat și în sectorul industrial. Au fost construite 20 de noi 
obiective, au fost extinse altele aflate deja în exploatare, 
în acest an a fost lansat un nou plan, pentru perioada 
1974—1978. care, așa cum spunea șeful statului, colonelul 
Traore, își propune „să acopere necesitățile esențiale ale 
populației și edificarea unei economii naționale independen
te". în urma referendumului din vara acestui an, a fost adop
tată noua Constituție, care prevede crearea' unei Adunări 
Naționale și a unui guvern civil.

între Republica Socialistă România și Republica Mali s-au 
statornicit relații prietenești, de colaborare, pe plan politic, 
economic, tehnic și cultural, relații care cunosc un curs as
cendent, spre binele ambelor popoare, al cauzei colaborării 
și păcii in lume.

T. IOAN

neret al Partidului Comu
nist din Marea Britanie.

De asemenea, delegația 
U.A.S.C.R. a avut o convor
bire cu Barrie Clarke, res
ponsabil național al Parti
dului Laburist pentru proble
mei* de tinerel.

Uniunii Sovietice, transmite a- 
genția TASS.

ALGER 20. — Președintele Ci
prului, Makarios, după trei run
de de convorbiri cu șeful statu-t 
lui algerian, Houari Bourne- 
diene, președintele în exercițiu 
al Conferinței țărilor nealiniate, 
și-a încheiat vizita oficială în
treprinsă in Algeria.

In legătură cu vizitele sale 
ulterioare prin unele țări ne
aliniate, el a afirmat că majo
ritatea acestora se pronunță în 
favoarea suveranității, indepen
denței și integrității Ciprului.

ÎN VEDEREA ORGANI
ZĂRII UNOR ALEGERI 

PARLAMENTARE 
IN GRECIA

Procedurile legislative și teh
nice în vederea organizării, în- 
tr-un interval scurt, a unor a- 
legeri parlamentare în Grecia 
— primele după 10 ani — sînt 
de acum împlinite, a declarat 
presei ministrul de interne, 
Ch. Stratos, cu ocazia prezentă
rii noii legi electorale adoptate 
în unanimitate de Consiliul de 
Miniștri grec.

Legea prevede că viitoarele 
alegeri se vor desfășura după 
sistemul proporțional întărit, 
luindu-se ca bază i’ezultatele 
recensămîntului din 1971, cînd 
Grecia avea 8 894 981 locuitori. 
Totalul mandatelor a fost sta
bilit la 300, dintre care 288 vor 
fi alese direct în circumscrip
țiile electorale, restul de 12 
urmînd să fie atribuite unor 
personalități de frunte ale țării, 
pe baza propunerilor partidelor 
și în funcție de numărul total 
de voturi obținute de acestea. 
Tara va fi împărțită în circum
scripții electorale după criteriul 
actualei organizări administra
tive pe județe, fiecărui județ 
fiindu-i repartizat un număr de 
mandate in raport cu numărul 
populației.

culturii. Membrii cabinetului 
desemnați de înaltul comisar 
portughez sint : Joaquim Pau
lino, ministrul sănătății, Alcan- 
tares Santos, ministrul lucrări
lor publice, și Batista Piccolo, 
ministrul comunicațiilor și 
transporturilor.

In același timp, au fost nu
miți și membrii Comisiei mi-'- 
iitare mixte, însărcinată cu ut'-\X 
mărirea aplicării încetării fo- * 
cului. La acest organism parti
cipă, din partea Portugaliei, 
Melo Antunes, ministru de stat 
sosit vineri dimineața de ' y. 
Lisabona, iar din pat-. •
FRELIMO. Alberto Chi pana

LOURENCO MARQUES. — 
Frontul de Eliberare din Mo
zambic (FRELIMO) a eliberat, 
joi, toți prizonierii de război 
portughezi capturați în timpul 
celor 10 ani de luptă pentru eli
berare — informează agențiile 
Reuter și France Presse.

Cei 197 prizonieri au fost pre
dat! reprezentantului forțelor 
portugheze în localitatea Nan- 
gade, din provincia Cabo Del
gado, de unde au fost transfe
rați cu un avion civil în capita
la țării — Lourenco Marques.
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