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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA CUBA
INTÎLNIRE

ÎNTRE TOVARĂȘII
>

NICOLAE CEAUSESCU»

Șl FIDEL CASTRO RUZ
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consi
liului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a 
avut, în seara zilei de 1 
septembrie,, la reședința ce 
i-a fost rezervată la Hava
na, o întîlnire cu tovară
șul Fidel Castro, prim- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist din Cuba, prim- 
mmisttu al Guvernului Re
voluționar.

Cei doi conducători au 
subliniat și cu acest prilej 
hotărîrea de a acționa în 
spiritul înțelegerilor con
venite în timpul vizitei, 
pentru dezvoltarea in con
tinuare a relațiilor de co
laborare și solidaritate fră
țească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist din Cuba, dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Cuba.

La sflrșitul întîlnirii, to
varășul Fidel Castro și-a 
luat un călduros rămas 
bun de la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, urmînd să ple

ce, a doua zi, la Conferin
ța la nivel înalt a țărilor 
nealiniate de la Alger.

Tovarășul Fidel Castro 
și-a exprimat încă o dată 
satisfacția pentru vizita 
efectuată de delegația de 
partid și guvernamentală 
română condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în 
Cuba și a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu urări de succes 
în continuare în vizita pe 
continentul latino-ameri- 
can.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, la 
rîndul său, mulțumiri pen
tru primirea deosebit de 
caldă și prietenească de 
care delegația de partid 
și guvernamentală română 
s-a bucurat din partea con
ducerii partidului și gu
vernului Republicii Cuba, 
a poporului cubanez.

Cei doi conducători și-au 
strîns mîinile și s-au îm
brățișat cu căldură.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de 
prietenie în Republica Cuba a 
delegației de partid și guverna-/ 
mentale române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
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MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-CUBANEZE
FIDEL CASTRO : „Ținînd seama de dorințele și eforturile — atît ale 

partidului nostru cît și ale partidului frate din România —, noi propunem 
să continuăm dezvoltarea acestor legături, să continuăm dezvoltarea a- 
cestei cooperări fructuoase pentru ambele țări și ca aceasta să fie în 
concordanță cu spiritul crescînd al solidarității internaționale și al posi
bilităților lumii de astăzi".

Citiți

NICOLAE CEAUȘESCU : „Tn actualele condiții ale revoluției tehnico- 
științifice este absolut necesară o participare activă la colaborarea între 
state, la colaborarea internațională. România acționează în mod consec
vent pentru a lărgi această colaborare cu toate țările socialiste și, desigur, 
acordăm o atenție deosebită colaborării multilaterale cu Cuba socialistă și 
sînțem convinși că înțelegerile la care am ajuns în aceste zile cu privire la 
extinderea acestei colaborări vor servi de minune atît intereselor popoarelor 
noastre, cît și cauzei socialismului în general".
in pag. a 2-a reportajul și cuvintările rostite la miting

Duminică — prezenți 
pe șantiere

• Peste zece mii de constructori au exe
cutat ieri lucrări In valoare de aproape 

cinci milioane lei

Mai mult de zece mii de 
constructori, montori și insta
latori din unitățile ce mate
rializează obiectivele de inves
tiții - înscrise în planurile de 
dezvoltare economică și social- 
culturală ale județelor Dolj, 
Gorj și Mehedinți au fost du
minică prezenți pe șantiere. 
S-a lucrat cu forțe sporite la 
extinderea Combinatului de 
lianți și azbociment Brîsești- 
Tg. Jiu și la deschiderea carie
rei de lignit Poiana-Gorj, la 
Combinatul de celuloză și hîr-

tie din Drobeta Turnu-Seve- 
rin și Combinatul chimic din 
Craiova, la finisajul unor 
blocuri din Craiova, Filiași, 
Tg. Jiu și municipiul Drobeta 
Turnu-Severin, la efectuarea 
probelor de presiune a insta
lațiilor pe 100 hectare din sis
temul de irigații Cetate-Gali- 
cea Mare, precum și la alte 
obiective. Valoarea lucrărilor 
de construcții-montaj execu
tate în această zi s-a apropiat 
de cinci milioane lei.

CZn examen al vacan
ței cu mii și mii de 
elevi și studenți pro

movați:
încă nu s-a încheiat vacanța. Și totuși, pe lingă școli șl 

facultăți au început să se adune elevii și studenții, Nu numai 
aceia care au rămas datori cu învățătura anului de învățămint 
trecut, ci și cei promovați încă din vară intr-o clasă ori un an 
de studiu superior. Vin și acum, cum vin in fiecare inceput de 
toamnă, să vadă ce treburi sînt de făcut, de pus la punct, cu 
ce trebuie să-i ajute pe cei care o vară întreagă au lucrat pen
tru noul an școlar. îndemnul se află în ei, în forul lor interior 
de pionieri, uteciști ori studenți comuniști. Toate școlile și facul
tățile și-au propus de pe acum planuri ambițioase pentru coti
tura ce se face in învățămint, Ia chemarea partidului, a secre
tarului său general, indemn concretizat in hotărirea plenarei 
C.C. al P.C.R. din 8-9 iulie a.c.

Azi, sînt prezenți la muncă citeva sute. Mîine și in zilele ur
mătoare vor fi zeci de mii. Pentru că ei - de la cei mici, cu 
cravata roșie la gît, pină la studenți, știu că, în curind, se vor 
auzi chemările acestei toamne, să vină pe ogoare pentru a 
aduna în cămările țării bogăția de roade pentru care s-a mun
cit atita vreme, pentru care au muncit, poate, și ei ca brigadieri

MUNCA
ai verii și ai primăverii 1973. Sînt pregătiți să răspundă cu un 
fierbinte prezent patriotic și acestei chemări, să îmbrace haina 
de muncă atit cit va fi nevoie. Anticiparea acestui entuziasm 
se află în munca de acum, așa cum am aflat-o în județele Ga
lați, lași, Argeș și Timiș.

Citiți relatările în reportajele din pagina a IV-a.

Președintele Republicii India 
va face o vizită 

oficială in țara noastră
La invitația președintelui 

Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii In

dia, Vanahagiri Venkrta 
Giri, împreună cu so(-a, 
Sarasvathi Giri, vor face o 
vizită oficială în tara 
noastră, la începutul lupii 
octombrie 1973.

SPORT • SPORT
• Fotbal : etapa a 5-a, comentarii, 

rezultate tehnice
• Ciclism : Turul României
• Actualitatea pe scurt

(In pag. a 5-a)
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Marele miting al prieteniei româno—cubaneze
în cursul după-amiezii de vi

neri, în continuarea vizitei la 
Santiago de Cuba, conducătorii 
români și cei cubanezi sint oas
peții colectivului de muncă al 
Fabricii de ciment ..Jose Mer
ceron". Se străbat din nou. stră
zile orașului cu clădiri ce au pă
strat foarte bine caracteristicile 
vechii arhitecturi hispanice : 
case cu un etaj, cu balcoane ti
pice in stil maur, porti înalte, 
tradiționalele ..patios" (curți in
terioare). Copleșiți de explozia 
unei vegetații ce întrunește toa
te atributele exotismului tropi
cal dominată de roșul-portoca- 
liu aprins al arborilor cu nume 
de o melodică rezonanță — 
framboyan, orașul are o frumu
sețe pură, o suavitate a liniilor 
care odihnește privirile.

Fabrica situată la marginea o- 
rașului â îmbrăcat vestminte 
sărbătorești. în aplauzele și ura
tele muncitorilor și muncitoare
lor masați la intrarea și pe a- 
leile fabricii, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Fidel Castro, to
varășa Elena Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale române și cu
baneze, se îndreaptă spre sala 
consiliului de conducere unde 
primesc explicații amănunțite 
asupra datelor esențiale ale pro
cesului de producție. Anual, aici 
se produc peste 500 000 tone de 
ciment, element esențial în ma
rea luptă a dezvoltării. Dacă as
tăzi volumul lacurilor de acumu
lare create prin baraje ridicate 
pe diferite cursuri de apă a 
crescut de circa 60 de ori. dacă 
construcția de locuințe a luat un 

mare avînt — numai anul aces
ta prin munca harnică a mișcă
rii de masă a „microbrigăzilor" 
fiind date în folosință peste 
17 000 de apartamente noi — 
dacă in ce privește construirea 
de drumuri și șosele s-a făcut 
în anii puterii populare mai 
mult decît în cinci secole ante
rioare, aceasta se datorează în 
bună măsură și aportului mun
citorilor din unitățile producă
toare de ciment.

Fabrica „Jose Merceron" este 
unul din obiectivele unde se 
materializează cooperarea eco
nomică și tehnică dintre cele 
două țări frățești. România și 
Cuba. Alături de cele două linii 
care funcționau mai de mult, în 
decembrie 1967 a intrat în func
țiune o a treia linie, de fabrica

ție românească, cu o capacitate 
anuală de 216 mii tone. Totodată, 
multi dintre tehnicienii de aici 
au stagii de specializare în Ro
mânia. Furnizînd aceste date, 
reprezentanții conducerii fabri
cii au cuvinte de înaltă apreci
ere pentru utilajele cu care este 
dotată linia, în general, pentru 
cooperarea cu România. De alt
fel, în curînd, în baza unui re
cent acord, țara noastră va livra 
Cubei utilajele unei noi fabrici 
de ciment cu o capacitate de 
1 200 000 tone. Alături de cele
lalte obiective din domeniul in
dustriei petroliere, al celei mini
ere, al celei ușoare și chimice, 
alături de tractoarele de ne o- 
goarele Cubei și de autocamioa
nele ce poartă mărci românești, 
fabrica de la Santiago de Cuba 

constituie o expresie grăitoare 
a cooperării dintre cele două 
țări șl popoare, a sentimentelor 
frățești ce le leagă.

Aceste sentimente și-au găsit 
o semnificativă întruchipare în 
marele miting al prieteniei ro- 
mâno-cubaneze, care a avut loc 
pe vasta platformă din fata fa
bricii. Sînt orele 15,30 (21,30 ora 
Bucureștiului). Se află adunați 
aici peste 50 000 de persoane, 
muncitori de la această unitate, 
de la alte întreprinderi, nume
roși locuitori ai orașului și din 
împrejurimi, plini de voioșia și 
exuberanta tipică temperamen
tului latino-american. Pe fețele 
lor este întruchipată bucuria de 
a fi martori la un eveniment 
cu adevărat remarcabil în isto
ria prieteniei dintre cele două 

popoare, bucuria de a-i vedea și 
auzi astăzi pe conducătorii lor 
Ei poartă pancarte cu portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
stegulete românești și cubaneze. 
Pe două mari panouri stă scris : 
„Trăiască prietenia dintre Ro
mânia și Cuba", „Bun venit to
varășului Nicolae Ceaușescu". 
Sînt tot atîtea dovezi ale dragos
tei, considerației și respectului 
de care se bucură tovarășul 
Ceaușescu, România socialistă, 

în momentul urcării la tribu
nă a conducătorilor României șl 
Cubei izbucnesc puternice aplau
ze, se ovaționează șl se scandea
ză minute în șir lozinci ale prie
teniei. Apoi se așterne pentru 
cîteva clipe tăcerea. într-o at

mosferă solemnă sînt Intonate 
imnurile celor două țări.

Conform unei tradiții mai noi. 
împămîntenită în Cuba, mitingul 
este deschis de cel mai cunoscut 
crainic al televiziunii cubaneze, 
Manolo Ortega, a cărui voce vi
brantă vestește cubanezilor cele 
mai importante evenimente, dă 
de știre asupra începutului celor 
mai de seamă sărbători ale po
porului.

într-o atmosferă de mare în
suflețire ia cuvîntul tovarășul 
FIDEL CASTRO.

Primit cu entuziaste acla
mații se apropie apoi de micro
foane tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Ascultate cu deosebită atentie, 
cuvintările celor doi conducă
tori sint subliniate în repetate 
rînduri cu aplauze, urări si o- 
vații.

După ce secretarul general al 
partidului nostru își termină cu- 
vîntarea, tovarășul Fidel Castro 
se apropie de el și îi strînge 
mina, cei doi conducători se îm
brățișează.

Mitingul la sfirșit în aceeași 
atmosferă de vibrant entuziasm 
prin intonarea acordurilor In
ternaționalei.

în cursul aceleiași după-a- 
mieze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Fidel Castro, s-au înapoiat , cu 
avionul la Havana.

Cuvîntarea tovarășului 
FIDEL CASTRO

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român și 
președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Stimați membri ai delegației 
de partid și guvernamentale din 
România,.

Oameni ai muncii de Ia fabrica 
„Merceron",

Oameni ai muncii din Santia
go de Cuba.

Cubanezi,

A trecut mai mult de un an 
de cînd am avut privilegiul de 
a primi o invitație pentru a cu
noaște poporul și conducătorii 
României frățești. încă ne sînt 
întipărite în mințile și în inimi
le noastre dovezile de prietenie, 
de solidaritate și de simpatie, pe 
care le-am întilnit la poporul 
României, la comuniștii români 
și la conducătorii lor.

Acolo, am avut ocazia să a- 
preciem imensele eforturi și ex
traordinarele progrese ale aces
tei țări surori în anii construc
ției socialismului, am putut să 
cunoaștem îndeaproape aceste 
eforturi. Am vizitat fabrici ale 
industriei constructoare de ma
șini, ale puternicei industrii chi
mice, centre de cercetări, zone 
agricole și alte sectoare ale ace
lei țări, am luat cunoștință de 
uriașele planuri de construcții de 
locuințe. Am putut anrecia suc
cesele ei, progresele ei și am pu
tut vedea ce drum a străbătut 
România sub steagul socialismu
lui.

Acum, cu ocazia vizitei în țara 
noastră a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a delegației de 
partid și de stat din România, 
noi si poporul nostru am avut 
prilejul să manifestăm într-o 
manieră frățească si călduroasă, 
aceleași sentimente, aceleași a- 
tenții și aceeași solidaritate de 
care ne-am bucurat din partea 
lor.

Cu profundă satisfacție am 
fost martorii înaltei aprecieri, 
afecțiunii, spiritului frățesc, de 
solidaritate și ospitalitate cu 
care poporul nostru i-a întîm- 
pinat pretutindeni.

Din păcate, datorită obligații
lor sale, vizita este intr-adevăr 
scurtă și timpul de care putem 
dispune este limitat. însuși pro
gramul zilei de astăzi este un 
program intens, care a inclus 
numeroase activități : turul ora
șului. vizita la cazarma Monca
da. Ia ferma „Siboney", mitin
gul de acum, întoarcerea Ia Ha
vana, inaugurarea unei școli se
cundare care va purta numele 
Republicii Socialiste România și 
pe care vrem s-o inaugurăm în 
după-amiaza aceasta, la întoar
cerea din Santiago de Cuba. Pe 
lingă toate acestea, va avea loc 
o recepție oferită de delegația 
română. Așa că, trebuie să ne 
intensificăm efortul, să ridicăm 
productivitatea și să cîștigăm 
timp.

De aceea, in mod necesar, dragi 
tovarăși din Santiago, acest mi
ting trebuie să fie scurt, în ciu
da dorinței noastre — atît a to
varășului Nicolae Ceaușescu cit 
și a mc» — de a rămtne cit mai 
mult posibil cu dv„ mai ales 
profitînd de această după-amia- 
ză care s-a arătat atît de gene
roasă și minunată, fiind nu nu
mai una din obișnuitele după- 
amieze pline de soare și de căl
dura provinciei Oriente. ci și 
o dună-amiază in care răcoarea 
climei contrastează cu căldura 
ponorului.

Tovarășe Ceaușescu și tovarăși 
membri ai delegației care ne vi
zitați, ne aflăm in provincia 
Oriente, care a avut un rol ex
traordinar in viața și in istoria 
țării noastre.’In această regiune 
a insulei noastre a început cuce
rirea colonială. Santiago de 
Cuba a fost unul dintre primele 
orașe fundate și are mai mult 
de 450 de ani de existență.

Desigur, știm că in Romania 
și in țările din Europa, istoria 
datează din timpuri străvechi și 
că au orașe mai vechi decît cele 
mai vechi orașe ale noastre, că 
au fortărețe șl castele mai vechi 
decît cele construite pe insulă. 
Istoria noastră este mai nouă, 
pentru că, din păcate, nu ne-au 
rămas, si nici nu ne puteau ra- 
rnîne, documente istorice de la 
populația aborigenă a Insulei 
noastre : știm doar că conchis
tadorii au reușit să domine prin 
forță acea populație relativ do
cilă. cerc, la început, a primit 
cu brațele deschise ne acei vi
zitatori si care, la sfirșit. a fost 
în mod barbar transformată în 
sclavi și aproape exterminată, 
coca cs a generat cu timpul re
volta și lupta băștinașilor aces
tei insule, pe care li putem con
sidera. intr-un anumit sens, 
precursori ai luptelor pentru 
dreptate și pentru drepturile po
porului nostru. După extermi
narea populației aborigene con
chistadorii au introdus institu
ția sclaviei pe pămintul nostru. 
Și astfel un imens număr de oa
meni din Africa au fost aduși 
cu forța pe acest oămînt, sufe
rind timn de secole jugul scla
viei pentru a crea și produce 
bogății pentru exploatatorii lor.

rămintnl nostru a trăit secole 
de sclavie, acele secole care co
respund epocii în care, în lume, 

a apărut capitalismul și, odată 
cu capitalismul, progresele lui, 
relativa sa civilizație și, de ase
menea, nedreptățile Iui, odioa
sele lui împărțiri în clase, regi
mul său de egoism, infamie și 
exploatare. In acele secole a a- 
părut naționalitatea cubaneză.

Lupta pentru Independență 
n-a fost ușoară, dat fiind că, în 
timp ce alte popoare de pe a- 
cest continent se eliberau, insu
la noastră continua să fie o co
lonie. In esență, aceasta s-a da
torat faptului că populația creo
lă era, în principal, formată 
din latifundiari și sclavi.

In timp ce coloniștii spanioli 
se consacrau, în esență, comer
țului și administrației, populația 
creolă albă se ocupa cu exploa
tarea trestiei de zahăr, a cafe
lei și cu creșterea vitelor. Acea 
producție se baza pe sclavie : 
sute de mii de sclavi produceau 
bogăția țării noastre.

Acea clasă socială (creolii, 
burghezia națională) avea o si
tuație specială. Nu putea să lup
te pentru independență, deoare
ce îi era teamă că războiul de 
independență va conduce în 
mod inevitabil la o revoluție so
cială și, odată cu aceasta, Ia eli
berarea sclavilor. Iată de ce au 
fost complexe și dificile împre
jurările pe care a trebuit să le 
învingă poporul nostru ca să a- 
jungă la sfirșit, aproape cu un 
secol după celelalte țări surori 
din America Latină, la indepen
dență, după lupte care au durat 
mai mult de 30 de ani.

Dar acea independență n-a 
fost o independentă reală, pen
tru că în țara noastră s-a petre
cut același lucru ca și în alte 
țări care și-au cucerit recent 
independența, ieșind din stadiul . 
de colonie de tip vechi, pentru 
a cădea într-o nouă formă de 
colonii, denumite neocolonia
lism.

Cînd forțele spaniole au fost 
virtual înfrînte de poporul nos
tru, izbucnește ceea ce Lenin, a 
numit primul război imperialist, 
război intre Statele Unite și 
Spania, o Spanie deja învinsă, 
care a constituit o pradă ușoară 
pentru dorințele expansioniste 
ale Statelor Unite.

Atunci cînd noi ne cuceream 
de fapt independenta, ele pu
neau stăpînire pe Porto Rico, 
care geme încă sub jugul colo
nial american, și pe Filipine.

A început istoria neocolonia- 
îismului în țara noastră pînă 
cînd, după mai mult de 50 de 
ani de asuprire umilitoare, po
porul nostru, lai ianuarie 1959, 
și-a dobindit, pentru prima dată 
în istoria sa, deplina indepen
dență șl a început imediat să 
meargă pe căile revoluționare 
și umane ale socialismului.

Nici această sarcină nu a fost 
ușoară, pentru că ne-a revenit 
rolul de a fi primul stat socia
list din America Latină, situai 
la 90 de mile de S.U.A.

Aceasta ne-a atras ura și a- 
gresiunea sistematică, blocada 
instituită de Statele JJnite, care 
au făcut toate eforturile ima
ginabile, în toate sensurile, pen
tru a înăbuși revoluția, încer- 
cînd să lase o țară care era re
almente analfabetă, fără tehni
cieni în toate domeniile. Cu toa
te acestea, poporul nostru și-a 
continuat drumul înainte, ferm 
și hotărit.

Astăzi, programele noastre e- 
ducaționale au o astfel de am- ■> 
ploare îneît va sosi ziua cînd nu 
numai că vom avea cadre teh
nice pentru a satisface propriile 
noastre necesități, dar și pentru 
a acorda un ajutor frățesc și 
solidar altor popoare. Chiar și 
astăzi, medici, tehnicieni și 
muncitori cubanezi oferă mo
destele lor servicii altor țări 
care se află în condiții mai gre
le decît ale noastre.

Astăzi, din acel popor analfa
bet, șe poate spune că în mod 
practic toate persoanele adulte 
cu foarte puține excepții, știu să 
citească și să scrie ; mulți din
tre muncitorii noștri nu numai 
că au învățat să citească și să 
scrie, dar au Urmat și cursuri 
superioare, și mulți din ei au 
terminat școala de șase ani, alții 
au studii de nivel mediu și 
mulți oameni ai muncii, chiar 
și unii din cei care erau anal, 
fabeți cînd a triumfat revoluția, 
dețin astăzi titluri universitare.

Școlile noastre înfloresc, nu
mărul lor crește pretutindeni și, 
dacă sîntem siguri de ceva, sîn- 
tem siguri de viitorul nostru.

în timpul acestei lupte înde
lungate, provincia pe care dum
neavoastră o vizitați s-a eviden
țiat întotdeauna. De aici au în
ceput războaiele de independen
ță în anul 1868. aici au continu
at în 1995. aici au început lup
tele revoluționare contempora
ne, chiar în orașul Santiago de 
Cuba, la 26 iulie 1953.

Iar în acești munți pe care 
puteți să-i contemplați, a în
ceput ultima noastră luptă 
armată revoluționară, s-a plă
mădit. a crescut și s-a 
format armata noastră revo
luționară. Din această pro
vincie au nornit coloanele e- 
liberatoare către alte regiuni ale 
țării, cum au fost acelea condu
se de comandantul Frn»sto Gue
vara si comandantul Camilo 
Cienfuegos. Acest oraș s-a ca

racterizat prin extraordinarul 
său eroism în timpul războiului, 
prin numărul extrem de mare al 
fiilor săi care și-au pierdut via
ța in mod eroic, uciși de forțele 
de represiune. Această provincie 
și-a demonstrat întotdeauna în
crederea și sprijinul ei pentru 
revoluție.

Această provincie și acest o- 
raș se caracterizează prin entu
ziasmul revoluționar, prin spiri
tul de muncă și prin extraordi
nara ospitalitate.

De altfel, este și provincia 
Cea mai prolifică a țării : pro
vincia unde se nasc cei mai 
mulți copii in fiecare an ; o pro
vincie^ care, la 29 de ani după 
asaitdl cazărmii Moncada, are o 
populație dublă față de cea de 
atunci. Această provincie ne o- 
feră o imagine asupra eforturi
lor pe care trebuie să le facem 
pentru a asigura populației din 
această provincie locuri de mun
că, pentru a-i rezolva proble
mele de alimentație, îmbrăcă
minte, încălțăminte, locuințe, 
școli, de asistență medicală, o 
imagine a efortului interts, ac
celerat, pe care trebuie să-l fa
cem pentru a lichida nu numai 
sărăcia acumulată, ci și pentru 
a face față nevoilor care apar 
ca o consecință a creșterii ex
traordinare a populației ei.

Manifestarea de astăzi are loc 
într-una din fabricile cele mai 
importante ale orașului, fabrica 
de ciment „Merceron". a cărei 
producție s-a dublat după vic
toria revoluției și care a fost 
extinsă chiar pe baza echina- 
mentclor livrate de Republica 
Socialistă România soră. Echi
pamentul lucrează aici în con
diții magnifice, si a sporit pro
ducția acestei fabrici cu 200 000 
tone pe an.

Cu cîteva minute înainte de a 
sosi la această manifestare, to
varășul care a vorbit în numele 
organizației de partid și a ad
ministrației fabricii ne explica 
sistemul de funcționare al uti
lajelor românești — morile 
de materie primă, morile de ci
ment și cuptoarele — și ne ară
ta cu mare satisfacție pentru 
noi și pentru tovarășii români 
că aceste utilaje produc peste 
capacitățile teoretice estimate în 
momentul investiției.

Astfel, dacă morile aveau ca
pacitatea de 25 tone — specific 
25 tone pe oră — acum produc 
30 sau mai multe tone pe oră. 
atît morile de materie primă cit 
și cele de ciment. Dacă potrivit 
calculelor un cuptor trebuia să 
producă 650—680 tone pe zi, a- 
cum produce aproximativ 750 
tone pe zi.

Aceasta ilustrează atît calitatea 
acestor utilaje, cit și buna pre
gătire a muncitorilor fabricii. 
Trebuie să mai adăugăm că 
muncitorii din această ramură 
industrială, făcind eforturi ex
traordinare, iau parte Ia recol
tarea trestiei de zahăr și parti
cipă cu o micro-brigadă la con
strucția locuințelor.

Nevoile noastre de ciment sint 
foarte mari. Muncitorii noștri 
din construcții și din toate păr
țile așteaptă mereu cimentul și 
trăiesc mereu cu grija dacă so
sește sau nu Ia timp. Aceleași 
sentimente le împărtășesc, de a- 
semenea, cei care lucrează la 
construcțiile industriale sau la 
baraje, la sistemele de irigații, 
școli, spitale, locuințe. Activita
tea microbrigăzilor depinde în 
întregime de ciment. Și fără în
doială, dacă am avea mai mult 
ciment, nu numai că am con
strui mai mult, dar și producti
vitatea muncitorilor din con
strucții ar fi mai ridicată.

Desigur, nu avem nevoie nu
mai de ciment : avem nevoie de 
bare de metal, de lemn, de nisip, 
de piatră și de alte materiale 
de construcții : în acest dome
niu, muncim intens pentru a 
face să crească disponibilitățile. 
Cimentul a fost, este și va fi 
însă elementul fundamental pen
tru dezvoltarea și pentru con
strucțiile noastre.

In cadrul relațiilor noastre de 
colaborare cu Republica Socia
listă România soră, s-a ajuns Ia 
un acord în baza căruia Repu
blica Socialistă România ne-a a- 
cordat un credit de 65 milioane 
pesos pentru achiziționarea unei 
noi fabrici de ciment avînd o 
capacitate anuală de producție 
de 1 200 000 tone, adică de peste 
două ori mai mare decît capa
citatea acestei fabrici. Chiar 
dacă, într-un anumit sens acest 
fapt i-ar putea întrista puțin pe 
oamenii muncii de aici văzînd 
că fabrica lor va fi mult depă
șită, sînt sigur însă că ei vor fi 
pe deplin satisfăcufi să știe 
ce semnificație are acest obiec
tiv pentru țara noastră și 
ce destinație putem da 
producției suplimentare de 
1 200 000 tone Ciment pe an. La 
cîteva luni după vizita noastră 
în Republica Socialistă România 
soră, au fost discutate lucrările 
șl proiectele acestui nou obiectiv 
al industriei cimentului pentru 
a încerca să îl construim într- 
un ritm accelerat. Creditul este 
acordat pe termen lung, în con
diții foarte avantajoase, cu nla. 
ta în produse cubaneze. Tara 
noastră este interesată ca a- 
ceastă nouă fabrică de ciment 

să poatg intra în funcțiune în 
anul 1976.

Alături de această fabrică, 
prin acorduri cu alte țări, ex
tindem, de asemenea, fabrica de 
Ia Artemisa, care ne va da cu 
200 000 tone de ciment mai mult, 
Cuba propunîndu-si. totodată, să 
construiască și să dea in func
țiune, in viitorul cincinal, Încă 
două noi fabrici, in afara celei 
ce va fi construită de tovarășii 
români, ceea ce ne va face să 
producem anual peste 5 mi
lioane tone de ciment. La înce
putul revoluției produceam a- 
proximatlv 600 000 tone. Iar ac
tualmente circa 2 000 000 și spe
răm ca in 1977 sau cel tirziu in 
1978, capacitatea noastră să de
pășească cu mult 5 milioane 
tone pe an.

Cerințele de ciment sînt atît 
de mari și de urgente incit po
sibilitățile noastre de accelerare 
a ritmului construcțiilor în anii 
viitori sînt limitate. Construcții
le au înregistrat o creștere ex
traordinară în 1972 și 1973, iar 
în 1974 vor crește, de asemenea, 
rt'r lntr-un ritm mai scăzut. în 
ai doilea semestru al anului 
1975. prin extinderea fabricii de 
I» Artemisa vom obține o pro
ducție ceva mai mare de ciment. 
Insă, în general, pînă în 1977, 
din păcate construcțiile noastre 
nu vor putea fi extinse prea 
mult.

Și este dureros acum cind 
productivitatea muncitorilor din 
construcții sporește, cînd recol
tatul trestiei se mecanizează din 
ce in ce mai mult, cind dispu
nem de mai multă mină de lu
cru, cind chiar această provin
cie, prin sporirea populației, 
dispune de mai multe brațe de 
muncă, acum cînd cu ajutorul 
microbrigăzilor trecem Ia rezol
varea problemelor locuințelor 
într-un ritm rapid și dinamic, 
este, intr-adevăr dureros că tre
buie să ne resemnăm și să aștep
tăm cîțiva ani pentru a obține 
un nou și substantial avans In 
domeniul construcțiilor. 11 vom 
obține insă ! Luăm toate măsu
rile necesare în acest sens. 
(Anlauze)

De aceea am explicat tovară
șilor români interesul nostru 
deosebit pentru ca această fabri
că pe care o vom construi cu 
creditul acordat de ei să încea
pă să producă încă din al doi
lea semestru al anului 1976 și 
pot să vă afirm că tovarășul 
Ceaușescu a manifestat un inte
res deosebit și personal și ne-a 
promis că, cel puțin prima linie 
de producție a noii fabrici, va 
intra in producție la data stabi
lită. (Aplauze).

Nu ne rămine altă alternativă 
decît să muncim cu stăruință, 
pentru că cerințele sînt nume
roase.

Desigur, este încurajator să 
știm că noi construim peste tot 
mai multe locuințe decît ori- 
cînd, mai multe baraje, mai 
multe drumuri, mai multe în
treprinderi. că noi construim 
mai multe școli ca oricind, că 
am creat condiții pentru a creș
te anual cu aproximativ 80 000 
numărul bursierilor. (Aplauze), 
că numai anul acesta In pro
vincia Oriente se inaugurează 
peste 40 de școli și că In toată 
țara vor fi construite multe alte 
asemenea școli. Vom începe să 
sporim capacitățile spitalelor 
noastre pentru a îmbunătăți în 
continuare serviciile medicale, 
deja excelente, și, în această di
recție. acționăm cu tenacitate.

Acest lucru este încurajator, 
Insă. în același timp dureros, 
gîndindu-ne că, dacă am dispu
ne de materialele necesare am 
putea face mal mult pentru 
această populație care crește și 
se înmulțește — populație care 
se dublează la fiecare 20—25 de 
ani — avînd nevoie de case, 
școli, spitale și drumuri, insta
lații de alimentare cu apă și ca
nalizare, fabrici unde să mun
cească, mai multe fabrici de 
lapte, mai multe centre avicole, 
de porcine, mai multe sisteme 
de irigații pentru a obține pro
ducții mai mari la hectar și, 
prin urmare, trebuie să rezol
văm cerințe vechi și noi, în do
rința arzătoare de a avansa, de 
a progresa.

Acum, cind sintem liberi, 
acum eind nu mai muncim nici 

Un culoar viu fluturînd mii de steguleje românești și cubaneze. Așa au fost intimpinafi tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu la Santiago de Cuba.

pentru capitaliști, nici pentru 
imperialiști, acum cînd flecare 
lucru care se face și se creează 
este pentru poporul muncitor și 
pentru fiii acestuia, este impe
rios necesar să urgentăm lucru
rile, și să avansăm cu repeziciu
ne. Și aceasta nu numai gindin- 
du-ne la propriile noastre nece
sități, deoarece chiar săraci de- 
am fi ca înțeleptul de care vor
bea poetul — privind înapoi ve
dem că există, in alte regiuni ale 
lumii, popoare chiar mult mai 
sărace, popoare care, de aseme
nea, sint abia la început de drum, 
și pe care noi avem obligația e- 
lementară de a le ajuta, pe mă
sura posibilităților noastre, in a- 
celași fei in care și noi am pri
mit sprijin internațional și soli
dar, ajutorul generos din partea 
U.R.S.S. și a celorlalte țâri so
cialiste. (Aplauze).

Astfel, atunci cind ne gîndim 
la producția noastră de ciment, 
trebuie să ne gîndim că o parte 
din acest ciment va trebui să-l 
folosim pentru a ajuta popoarele, 
cum ar fi eroicul popor vietna
mez, care, după distrugerile 
imense provocate de barbarul 
război Imperialist, își începe 
reconstrucția și are nevoie de 
spitale, școli, centre avicole. In
tr-un fel modest, poporul nostru 
trebuie să se alăture eforturilor 
mondiale de a sprijini Vietna
mul și alte țări. (Aplauze).

De aceea, ne bucură în mod 
deosebit faptul că, in acest sens, 
in ce privește producția de ci
ment, vom beneficia de o impor
tantă cooperare cu Republica 
România soră, cooperare de care 
am beneficiat și în alte domenii, 
ținind cont că în țara noastră se 
află numeroase utilaje petroliere 
venite din România, echipament 
utilizat la lucrări de explorare 
și in primele noastre încercări 
de a obține petrol, că dispunem 
de utilaje agricole venite din 
România și că există și alte do
menii in care se dezvoltă această 
cooperare.

Ținind seama de dorințele și 
eforturile — atit ale partidului 
nostru cit și ale partidului fra
te din România —, noi propu
nem să continuăm dezvoltarea 
acestor legături/ să continuăm 
dezvoltarea acestei cooperări 
fructuoase pentru ambele țări și 
ca aceasta să fie in concordanță 
cu spiritul crescînd al solidarită
ții internaționale și ai posibilită
ților lumii de astăzi.

Noi dorim să exprimăm popu
lației din Santiago de Cuba și 
întregului popor recunoștința 
noastră pentru magnifica și fră
țeasca primire făcută delegației 
române, și care dă expresie pro
fundelor sentimente internațio
naliste ale poporului nostru, do
rințelor sale de a lupta și a 
munci pentru extinderea legătu
rilor cu celelalte popoare socia
liste, frățești, cu toate țările care 
luptă pentru progres, pentfu 
consolidarea independentei lor și 
pentru revoluție.

Delegația română va face o 
lungă călătorie in alte țări fră
țești din America Latină. Pentru 
noi constituie un prilej de sa
tisfacție faptul că tovarășul 
Ceaușescu, care a venit pentru 
prima oară în America Latină, 
și-a început călătoria cu vizita 
in Cuba, prima tara socialistă de 
pe acest continent. (Aplauze).

Noi, popoarele din America 
Latină sintem profund înfrăți
te în istorie și în luptele duse in 
trecut împotriva colonialismului 
și in prezent împotriva neocolo- 
nialismului și imperialismului, 
și ne considerăm parte a acele
iași familii chemate să se u- 
nească strins pe căile revoluției, 
care se manifestă deja cu deo
sebită vigoare pe acest conti
nent.

Vă dorim cele mai mari suc
cese în cursul vizitei în țările 
frățești latino-amerlcane. Dorim 
ca în acest marș obositor să vă 
însoțească amintirea prieteniei, 
solidarității, fraternității și ospi
talității poporului nostru. (A- 
plâuze)

Trăiască prietenia intre po
porul României și poporul Cubei. 
(Urale, aclamații) !

Trăiască internaționalismul 
proletar (Urale. ovații).

Patria sau moartea I Vom în
vinge ! (Vil — puternice aplau
ze. ovații).

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Fidel Castro,
Dragi tovarăși din conducerea 

partidului șl statului Republicii 
Cuba,

Dragi tovarăși din Santiago de 
Cuba,

Dragi muncitori și cetățeni 
(Aplauze).

Doresc, in primul rînd, să 
mulțumesc Comitetului Central 
al partidului și guvernului Re
publicii Cuba, tovarășului Fidel 
Castro personal, pentru invitația 
care ne-au făcut-o de a vizita 
frumoasa dumneavoastră tară. 
(Aplauze puternice)

Doresc, de asemenea, să vă 
mulțumesc dumneavoastră, ce
tățenilor din Santiago de Cuba, 
pentru primirea călduroasă care 
ne-ați făcut-o, (Aplauze). Cred 
că nu o să luați în nume de 
rău dacă, de la această adunare 
prietenească, voi exprima mul
țumiri populației din Havana și 
din celelalte orașe prin care am 
trecut în aceste trei zile pentru 
primirea și manifestările căldu
roase cu care am fost întimpi- 
nați peste tot șl care au făcut să 
ne simțim ca la noi acasă. (Vii 
aplauze)

Tovarășul Fidel Castro a vor
bit despre relațiile de prietenie 
dintre România și Cuba. Este 
adevărat, popoarele noastre dez
voltă astăzi o colaborare activă 
in construcția socialismului, 
pentru bunăstarea, independen
ța, suveranitatea și fericirea 
lor. (Aplauze) Dar și în trecu
tul popoarelor noastre existau 
multe momente asemănătoare ; 
și România și-a cucerit inde
pendenta națională acum a- 
proape 100 de ani, în anii răz
boiului de independență națio
nală de acum o sută de ani din 
Cuba ; și România, după cuce
rirea independenței naționale, a 
suferit jugul asupririi imperia
liste și și-a cucerit adevărata in
dependență națională abia acum 
30 de ani, cind și-a luat desti
nele în propriile miini, cînd po
porul a devenit cu adevărat stă- 
pîn In propria tară și a trecut 
la făurirea societății socialiste. 
(Aplauze puternice)

Doresc, de asemenea, să men
ționez faptul că în anii construc
ției socialiste în România, sub 
conducerea partidului comunist, 
poporul român a obținut succese 
remarcabile în făurirea noii o- 
rînduiri. Pentru a înțelege mai 
bine acest lucru, vă voi da cî
teva exemple. Produceam îna
inte, sub burghezie, 280 mii tone 
metal : în anul acesta producem 
peste 8 milioane tone ; produ
ceam peste 1,1 miliarde kwh e- 
nergie electrică ; anul acesta, 
producem aproape 50 miliarde 
kwh (Aplauze) ; la ciment, pro
duceam peste o jumătate de mi
lion tone ; anul acesta vom 
produce circa 12 milioane tone ; 
producem o serie de utilaje a- 
gricole și in alte domenii de ac
tivitate. Realmente, socialismul 
a deschis drumul pentru înflo

rirea și bunăstarea întregului 
nostru popor.

Am constatat cu multă satis
facție succesele obținute de 
dumneavoastră, de poporul Cu
bei socialiste, sub conducerea 
Partidului Comunist, în frunte 
cu tovarășul Fidel Castro, pe 
calea făuririi societății socialis
te (Vii aplauze) Ca prieteni și 
frați, vă felicităm din toată ini
ma pentru ceea ce ați realizat 
și vă urăm noi și noi succese, 
deoarece numai pe această cale 
se asigură bunăstarea, fericirea, 
o viață independentă și liberă 
(Aplauze puternice).

Din provincia dumneavoastră 
a pornit mișcarea revoluționară 
de acum 20 de ani. Unul din e- 
roii naționali ai Cubei, mort în 
lupta pentru independența na
țională a Cubei — mă refer la 
Jose Marti — spunea că „po
porul cubanez are nevoie să se 
elibereze numai de abuzul do
minației coloniale pentru a des
fășura, în mijlocul unei naturi 
minunate, inteligența încercată 
și extraordinară a fiilor ei“. 
Acum, sub conducerea coman
dantului vostru, tovarășul Fidel 
Castro, se împlinesc aceste pre
ziceri minunate (Aplauze puter
nice).

Desigur, tovarăși, construcția 
socialismului cere eforturi, cere 
solidaritate, dar unitatea între
gului popor, a, clasei muncitoare, 
a țăranilor, a intelectualilor, sub 
conducerea partidului lor, asi
gură! victoria construcției soci
aliste. Nii există forță în lume 
in stare să oprească mersul 
înainte ai unui popor care a 
devenit stăpîn pe destinele sale 
și este hotărit să-și făurească 
viitorul așa cum ii dorește. (A- 
plauze puternice).

Cuba este prima țară din A- 
merica Latină în care socia
lismul triumfă. Urmînd exem
plul altor țări socialiste, in 
strînsă colaborare și solidarita
te cu ele, poporul cubanez a 
obținut rezultate mărețe. Iar 
exemplul său încurajează popoa
rele Americii Latine pentru a 
se ridica cu mai multă hotărire 
la lupta pentru a prelua in 
propriile miini bogățiile națio
nale, pentru a dezvolta o viață 
liberă, nouă, independentă. Tră
im momente importante în viața 
internațională. Popoarele se ri
dică cu tot mai multă hotărire 
la lupta împotriva politicii im
perialiste, colonialiste, neoco- 
lonialiste ; mișcarea de elibera
re națională înregistrează suc
cese minunate. România socia
listă sprijină în mod activ lup
ta popoarelor pentru eliberare 
națională, pentru dezvoltarea 
lor independentă. (Vii aplauze). 
S-au obținut pași importanți pe 
calea colaborării între statele 
cu orînduiri sociale diferite. 
S-au realizat pași în direcția u- 
nei anumite destinderi in viața 
internațională. România socia
listă consideră că aceste tendin
țe sînt în interesul tuturor po

poarelor care doresc să pășeas
că pe calea dezvoltării econo
mice, sociale și că trebuie să 
facem totul pentru a asigura 
triumful în viața internaționa
lă a principiilor noi privind re
lațiile dintre state, bazate pe 
egalitatea în drepturi, pe res
pectul independenței și suvera
nității naționale, pe neameste
cul în treburile interne, pe res
pectul dreptului fiecărui popor 
de a-și făuri viața în deplină 
libertate, așa cum o dorește. (A- 
plauze puternice).

Știm că mai sint forte reacțio
nare. De aceea, este necesar să 
întărim solidaritatea țărilor so
cialists, să intărim solidaritatea 
tuturor popoarelor care lup
tă pentru dezvoltarea 
lor independentă, a tuturor 
forțelor a n t i i m p.e r i a 1 i s t e, 
pentru că, unite, toate aceste po
poare și toate aceste forte pot 
asigura o colaborare pașnică, 
pot asigura posibilitatea ca fie
care popor să obțină succese tot 
mai mari în dezvoltarea sa, să 
asigurăm o pace trainică pe pă- 
mînt. (Aplauze puternice. înde
lungate).

Tovarășul Fidel Castro a vor
bit de colaborarea în domeniul 
producției de ciment între Româ
nia și Cuba. Intr-adevăr am as
cultat cu bucurie faptul că linia 
de ciment construită de munci
torii români lucrează în bune 
condîțluni. Sigur, aceasta se da- 
torește și faptului să muncitorii 
români au construit-o cum tre
buie, dar și faptului că dumnea
voastră, muncitorii acestei fa
brici de ciment, minuiti cu pri
cepere aceste utilaje și ati fă
cut totul ca să obțineți o produc
ție mai mare decît era în 
planul tehnic și aceasta este 
tocmai datorită priceperii si 
muncii dumneavoastră. Eu vă fe
licit din toată inima. (Vii aplau
ze). Este adevărat că am discu
tat să livrăm și alte linii de ci
ment. Tovarășul Fidel Castro a 
vorbit și de date concrete. Eu vă 
pot asigura că ceea ce a spus aici 
tovarășul Fidel Castro noi vom 
căuta să realizăm în cele mai 
bune condifiuni și Ia timp, in așa 
fel Incit aceste unități să intre 
la timp in producție. (Aplauze ?

Desigur, tovarăși, între țările 
noastre se dezvoltă relații de co
laborare și în alte domenii. Este 
și normal acest lucru. Sintem 
târî socialiste, avem tot interesul 
de a colabora pentru a realiza 
o dezvoltare mal rapidă a țărilor 
noastre. în actualele condiții ale 
revoluției tehnfco-știlntifice este 
absolut necesară o participare 
activă la colaborarea intre state. 
Ia colaborarea internațională. 
România acționează in mod con
secvent pentru a lărgi această 
colaborare cu toate țările socia
liste și, desigur, acordăm o aten
ție deosebită colaborării multila
terale cu Cuba socialistă și sîn
tem convinși că înțelegerile Ia 
care am ajuns în aceste zile cu 
privire la extinderea acestei co
laborări vor servi de minune atit 
intereselor popoarelor noastre, 
cit și cauzei socialismului în ge
neral. (Vii și puternice aplauze).

Aș dori, tovarăși, în încheiere, 
să exprim speranța și să adresez 
o invitație In același timp — și 
cred că tovarășul Fidel Castro va 
fi de acord — ca o delegație de 
muncitori din fabrica de ciment 
dar și din alte unități din San
tiago de Cuba să viziteze Româ
nia, pentru a întări colaborarea 
și mai mult. (Aplauze îndelun
gate).

Doresc să vă urez din toată 
inima să obțineți noi și noi suc
cese In activitatea dumneavoas
tră, și să înfăptuiți cu cit mai 
bune rezultate programul Parti
dului Comunist din Cuba pentru 
dezvoltarea socialistă. Vă doresc 
multă sănătate, multă fericire. 
(Aplauze puternice, urale).

Viva Ia amistad entre Cuba y 
Rumania !

Viva el internacionalismo pro- 
ietario !

Trăiască muncitorii din San
tiago de Cuba ! (Aplauze înde
lungate, urale, ovații).
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SCOLII DIN
PUEBLO DE
ALOUIZAR

După Înapoierea la Havana, 
din provincia Oriente, in 
cursul după-amiezii de vineri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, înso
țiți de tovarășul Fidel Castro și 
de alți conducători de partid și 
de stat cubanezi, au sosit la 
bordul unui elicopter în locali
tatea Pueblo de Alquizar, aflată 
In regiunea Ariguanabu, la o 
distanță de 30 km de capitala 
Cubei.

Aici, în peisajul luxuriant al 
pămîntului cuban, a fost durată 
construcția modernă a unei școli 
— internat în care vor învăța 
elevi din această regiune a Cu
bei, precum și din regiunile în
vecinate, Marianao și Ariqua. 
Școala, prin însăși structura con
strucției sale șl loturile de pă- 
tnînt ce-i.sînt alocate, și-a pro
pus să asigure un proces de în- 
vățămînt 'strîns legat de sarci
nile imediate ale producției, să 
sădească deopotrivă în rîndul 
tineretului pasiunea pentru stu
diu și munca pămîntului.

La sosirea oaspeților, sute de 
elevi aflați în fața școlii aclamă 
îndelung, flutură stegulețe ro

Cuvîntul tovarășului Fidel Castro Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Ceaușescu, 

stimați membri ai delegației de 
partid și de stat din România,

Stimați părinți, profesori, e- 
ievi și muncitori.

Astăzi sintem angrenați într-o 
adevărată competiție olimpică 
pentru a putea realiza maximum 
din programul vizitei in mini
mum de timp. Tocmai am sosit 
de la Santiago de Cuba și ime
diat ce a aterizat avionul, cînd 
motoarele încă mai mergeau, 
ne-am urcat intr-un elicopter, 
pentru a ajunge pînă aici. De 
aici trebuie să plecăm repede, 
pentru că delegația mai are în
că o parte din program de în
deplinit. De aceea, această inau
gurare va fi deosebit de scurtă, 
poate cea mai scurtă dintre 
toate : nu vor fi manifestări cul
turale, iar discursurile vor fi 
deosebit de scurte.

De fapt, cursurile vor începe 
luni. în această zi, numeroa
se școli de acest tip, precum și 
școlile politehnice și institutele 
tehnologice își vor deschide por
țile pentru un nou an de învă- 
țămint. în acest an ne-am ho
tărit să construim peste 150 de 
școli cum este aceasta, în ca
drul diverselor forme de învă- 
țămint.

Ne-am hotărit să acordăm aces
tei școli numele Republicii Socia
liste România, deoarece școlile 
de acest gen poartă numele ță
rilor prietene și ale eroilor na- 
țic^ali și internaționali care 
și-au jertfit viața pentru cauza 
țării, revoluției, independenței, 
socialismului, precum și revolu
ției pe arena mondială.

Totuși, pentru noi are o im
portanță deosebită faptul că to
varășul secretar general al Par
tidului Comunist Român, preșe
dinte al Consiliului de Stat din 
această tară frățească, pre
cum și membrii delegați
ei române au posibilitatea să fie 
aici prezenți. Timpul era' atit de 
scurt incit, la început, părea 
imposibil. în orice caz, noi 
n"-am ambiționat ca și tovarășii 
din ministerul de resort, pre

mânești și cubaneze, eșarfe tri
colore. Pe frontispiciul clădirii 
elevii au Înscris urări de bun 
venit adresate solilor poporului 
român pentru prietenia frățeas
că între Cuba și România.

Are loc o scurtă vizită în să
lile de curs, laboratoare, dormi
toare, unde oaspeții se întrețin 
cu cadre didactice, cu elevi, se 
fotografiază în mijlocul lor.

In curtea școlii are loc apoi 
un mare miting la care participă 
toți elevii și cadrele didactice, 
părinții copiilor, invitați din lo
calitate și împrejurimi.

In aplauzele entuziaste ale ce
lor prezenți, directoarea școlii, 
tînăra profesoară Gilda Glenda 
Azoy anunță hotărîrea de a se 
atribui școlii numele de „Școala 
Republica Socialistă România".

„Este o mare onoare pentru 
noi — subliniază ea — să inau
gurăm asțăzi noua școală ce va 
purta un nume scump și drag 
nouă tuturor — acela al Repu
blicii Socialiste România. A- 
ceastă bucurie este cu atît mai 
mare Cu cît inaugurarea ei are 
loc în prezența delegației la 
nivel înalt a României socialiste, 

cum și cei din construcțiile de 
locuințe, cu toții, să grăbim ri
dicarea acestei școli — ca de 
altfel și părinții, elevii și profe
sorii care au dorit acest lucru 
— reușind, pînă la urmă să 
ducem la bun sfirșit totul. Inau
gurarea acestei școli care poartă 
numele Republicii Socialiste Ro
mânia va fi un act scurt dar fru
mos, în prezența celei mai înalte 
conduceri din România.

La această școală — pe care 
am putut să o admirăm din eli
copter — avem o minunată plan
tație de bananieri. Colectivul 
școlii va lucra 500 de hectare de 
bananieri pentru aprovizionarea 
orașului Havana, aplicind iu 
acest fel principiul îmbinării stu
diului cu munca productivă. Sin
tem deosebit de satisfăcuți con- 
statind succesul obținut de a- 
ceastă instituție revoluționară în 
ceea ce privește rezultatele pe 
care le-a avut promovarea in 
anul trecut. Școlile secundare 
rurale cu internat au realizat un 
procent de 95,6 la sută de pro
movare, apreciat ca mult su
perior rezultatelor medii obținute 
în decursul istoriei ; este cel 
mai inalt indice academic pe 
care l-am realizat vreodată în 
țara noastră.

Anul trecut au funcționat 54 
de școli de acest tip. în anul 
acesta vom avea peste 130 de 
asemenea școli. 65 000 de elevi 
sint cuprinși în acest sistem edu
cațional, fără a include pe elevii 
școlilor politehnice și pe cei ai 
institutelor tehnologice. Admi
răm disciplina pe care au mani- 
festat-o elevii noștri în aceste 
momente, deși știm că cursul 
abia a început. Astăzi este prima 
zi de curs și elevii s-au compor
tat de parcă ar fi deja elevi ve
terani.

Intrind într-o școală de acest 
tip, elevii noștri primesc o nouă 
categorie în cadrul revoluției : 
devin studenți-muncitori. De a- 
ceea nu ne indoim deloc de re
zultatele pe care le va da aceas
tă școală, de rezultatele care vor 
fi atinse.

avînd in frunte pe conducătorul 
încercat al acestei țări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român.

Iau apoi cuvîntul tovarășii 
FIDEL CASTRO și NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintările celor doi conducă
tori de partid și de stat sînt 
îndelung aplaudate, se aclamă

Exprimăm tinerilor urmași ai 
lui Camilo Cienfuegos și Che 
Guevara, membrilor brigăzii 
care au construit această școală, 
profunda noastră recunoștință și 
îi îndemnăm să continue mun
ca, de fiecare dată cu o mai 
bună organizare, cu mai multă 
eficiență, mai multă productivi
tate, mai mult interes, constru
ind noi școli ca aceasta. Părin
ților le cerem să vegheze pen
tru interesul copiilor lor, în ce
ea ce privește studiul și să co
laboreze cu școala pentru ca e- 
levii să devină oameni compleți.

Profesorilor le exprimăm spe
ranța noastră că vor face maxi
mum de efort pentru ca această 
școală să fie o școală fruntașă. 
Elevilor Ie cerem să depună, 
atît în procesul de învățămînt 
cît și in procesul muncii. în
treaga lor energie și interes, 
luîndu-se la întrecere cu cele 
mai bune școli din țară.

Această școală poartă numele 
Republicii Socialiste România 
tocmai pentru faptul că expri
mă interesul și eforturile pe 
care ambele popoare le depun. 
Pe care ambele partide le pro
movează. pentru a strînge rela
țiile și a coopera larg in inte
resul reciproc al celor două 
țări.

Aceasta înseamnă o responsa
bilitate importantă pentru dum
neavoastră, pentru că reprezen- 
tați pe apărătorii acestui sim
bol și ai acestei prietenii. Și 
pentru că noi dorim ca această 
școală care poartă numele de Re
publica Socialistă România să fie 
printre primele in ceea ce pri
vește rezultatele la învățătură, 
vă cerem să știți să fiți demni de 
numele pe care îl are această 
școală.

Vă mulțumesc tuturora.
Trăiască prietenia dintre Po

poarele Cubei și României ! (A- 
plauze).

Trăiască noua școală secunda
ră, Republica Socialistă România 
(Aplauze).

Patria o muerte !
Venceremos 1 (Aplauze) 

pentru prietenia româno-cuba- 
neză, sînt scandate numele ce
lor două țări socialiste frățești, 
Sie conducătorilor lor. Tovarășa 
Elena Ceaușescu îmbrățișează 
la despărțire pe tînăra direc
toare.

Pe prima pagină a cărții de 
onoare a școlii tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu 
semnează : „Am participat cu

Stimate tovarășe Castro,
Stimați tovarăși din conducerea 

de partid și de stat a Republicii 
Cuba,

Stimați tovarăși profesori, pă
rinți și muncitori,

Dragi prieteni elevi,
Aș dori să încep prin a mul

țumi Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cuba, gu
vernului, tovarășului Fidel Castro 
pentru că au hotărit, cu prilejul 
vizitei delegației noastre de par
tid și guvernamentale in Repu
blica Cuba, să acorde școlii 
dumneavoastră numele de „Re
publica Socialistă România".

Am vizitat în treacăt un labo
rator, un dormitor, am admirat 
clădirea aceasta minunată. Sînteți 
acum la începutul școlii propriu- 
zise. După cite îmi dau seama, 
condițiile create sînt minunate. 
Programul și orientarea desfă
șurării învățămîntului pornesc 
de la necesitatea de a îmbina în 
mod armonios studiul cu produc
ția, îmbinare fără de care nu 
poate fi făurit omul nou al so
cietății socialiste.

Există deci toate condițiile ca 
școala dumneavoastră să-și des
fășoare activitatea cît mai bine. 
Aveți cadre minunate, aveți un 
tineret minunat, plin de entu
ziasm. Deși ne-am întîlnit doar 
de cîteva minute, se poate citi 
pe chipurile fiecăruia din dum
neavoastră dorința de a vă însuși 
cunoștințele științei și culturii, 
de a învăța pentru a vă putea 
aduce mîine contribuția la dez
voltarea Cubei socialiste.

Tineretul, voi dragi prieteni, 
care începeți astăzi școala, aveți 
in față un viitor minunat. Suc
cesele obținute de Cuba în con

multă bucurie la solemnitatea 
inaugurării școlii noi care se va 
numi, începînd de astăzi „Repu
blica Socialistă România", ca o 
expresie a cooperării frățești ce 
există între România și Cuba.

Ne-au făcut o plăcută impre
sie modul de organizare a șco
lii, programele sale care îmbină 
în mod fericit cunoștințele teo
retice cu activitățile practice, 

strucția socialistă, progresele în 
dezvoltarea industriei, agricultu
rii, în ridicarea nivelului cultu
ral și a bunăstării poporului des
chid noi perspective minunate. 
Toate acestea se înfăptuiesc prin 
munca entuziastă a întregului 
popor cubanez, sub conducerea 
partidului său comunist.

Apreciem mult tot ceea ce am 
putut vedea in aceste zile din 
roadele muncii entuziaste ale 
poporului din Cuba. Am convin
gerea că tot ceea ce își propune 
să realizeze Partidul Comunist 
din Cuba va fi înfăptuit de po
porul cubanez care urmează cu 
încredere partidul său.

Sînt desigur foarte bucuros că 
școala dumneavoastră va purta 
numele „Republica Socialistă 
România". Sper, stimați profe
sori și dragi elevi, că împreună 
veți acționa in așa fel incit să 
obțineți cele mai bune rezultate, 
iar noi, in România, să putem fi 
mîndri de viitorii constructori ai 
socialismului in Cuba care au 
Învățat in școala „Republica So
cialistă România".

însăși acordarea acestui nume 
școlii constituie o expresie a bu
nelor relații dintre partidele și 
popoarele noastre, ilustrează do
rința de a dezvolta această cola
borare, de a Întări solidaritatea 
popoarelor român și cubanez și 
totodată solidaritatea cu toate 
țările socialiste, cu toate po
poarele care luptă împotriva im
perialismului și colonialismului, 
pentru o viață liberă și indepen
dentă. Iată de ce numele școlii 
dumneavoastră simbolizează 
prietenia și solidaritatea dintre 
poporul român și poporul cu
banez. 

care cultivă patriotismul, tradi
țiile revoluționare, internațio
nalismul socialist, prietenia in
tre popoare, dragostea de muncă 
și progres.

Urăm profesorilor și elevilor 
să se bucure de fericire, sănă
tate, și multe succese, să întă
rească prin munca lor creatoare 
prietenia româno-cubaneză".

Aș dori să exprim convingerea 
că între școala dumneavoastră și 
o școală similară din România 
se vor stabili relații de colabo
rare, se vor realiza schimburi 
de profesori și elevi, astfel ca 
incă de pe băncile școlii să se 
lege o colaborare trainică între 
tinerii țărilor noastre, intre cei 
care mîine vor trebui să ducă 
mai departe construcția vieții 
noi în țările noastre.

Vă mărturiseso că am fost 
luați puțin prin surprindere, 
de-abia ieri tovarășul Fidel 
Castro mi-a vorbit despre această 
solemnitate. Mă gîndesc insă ca, 
reintorși acasă, să trimitem școlii 
dumneavoastră un laborator de 
fizică sau de chimie, în înțele
gere cu conducerea școlii, pre
cum și cite ceva din literatura 
și din lucrările științifice româ
nești pentru bibliotecă, astfel 
incit in școala dumneavoastră 
să aibă loc și o cunoaștere 
mai bună a României, care să 
contribuie la dezvoltarea colabo
rării dintre România și Cuba.

Deoarece, după cum a spus și 
tovarășul Fidel Castro, timpul 
este foarte limitat, doresc să 
închei, urindu-vă din toată ini
ma mult succes în activitatea 
dumneavoastră, spor Ia învăță
tură tuturor elevilor.

Să invățați, să urmați partidul, 
să vă devotați construcției socia
liste, luptei pentru cauza pro
gresului. a revoluției, luptei pen
tru socialism, pentru pace și co
laborare între toate popoarele.

Viva Ia amistad entre los 
pueblos rumano y cubano !

Multă sănătate și multă feri
cire !

in cinstea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

și a tovarășei
Elena Ceaușescu

După cum s-a mai anunțat, la 
reședința rezervată oaspeților, 
la Santiago de Cuba, conduce
rea Comitetului provincial al 
Partidului Comunist din Cuba a 
oferit un dejun In cinstea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se. 
cretar general al Partidului Co

Recepție in onoarea 
conducătorilor de partid 

și de stat ai Republicii Cuba
Vineri seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar generai al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au o- 
ferit o recepție în onoarea con
ducătorilor de partid și de stat 
ai Republicii Cuba.

La recepție au participat to
varășii Fidel Castro. Osvaldo 
Dorticos Torrado, precum și alți 
conducătoii de partid și de stat 
cubanezi.

Au fost de față membrii de

întilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 

Elena Ceaușescu 
cu diplomații și cetățenii

români care iși desfășoară 
activitatea in Cuba

Vineri seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-âu întîlnit în saloanele Amba
sadei Republicii Socialiste Ro
mânia la Havana cu diplomații 
și cetățenii români care iși des
fășoară activitatea in Cuba. To

munist Român, președinte al 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat. într-o atmosferă cor
dială, tovarășii Fidel Castro și 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

legației de partid și guverna
mentale române.

Au participat, de asemenea, 
personalități marcante ale vieții 
politice, culturale și științifice 
din Havana, conducătorii unor 
instituții centrale si organizații 
obștești, precum și șefii misiu
nilor diplomatice acreditați in 
Cuba.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească de caldă 
prietenie.

varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu cei pre
zenți, recomandîndu-le să-și In
tensifice eforturile pentru rea
lizarea în condiții cit mai bune 
a sarcinilor ce le-au fost încre
dințate pentru strîngerea și dez
voltarea legăturilor de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Cuba.

Solemnitatea decorării tovarășului
Osvaldo Dorticos Torrado

Vineri seara, într-un cadru 
solemn, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a înminat la sediul 
Ambasadei române din Havana 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I tova
rășului dr. Osvaldo Dorti
cos Torrado, președintele Repu
blicii Cuba.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Fidel Castro Ruz, prim 
secretar al C.C. al P.C. din Cu
ba, prim-ministru al Guvernu
lui Revoluționar, Ramiro Val
dez, Sergio del Valle, membri 
ai Biroului Politic al C.C. ai 
P.C. din Cuba, Flavio Bravo, 
Carlos Rafael Rodriguez, Pedro 
Miret Prieto, vice prim-miniștri 
ai Guvernului Revoluționar și 
alte persoane oficiale.

înmînînd înalta distincție pre
ședintelui Republicii Cuba, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

Dragă tovarășe Osvaldo Dor
ticos. In numele Consiliului de 
Stat vă decernez cea mai înaltă 
decorație a Republicii Socialiste 
România. Consider că ea con
stituie o expresie a prețuirii

activității pe care o desfășurați 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare și prietenie dintre 
România și Cuba.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a îmbrățișat cordial pe tovară
șul Osvaldo Dorticos Torrado.

Luind cuvîntul, președintele 
Republicii Cuba, tovarășul 
OSVALDO DORTICOS TORRA
DO, a spus :

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
tovarășă Elena Ceaușescu, to
varăși din delegația română. In 
primul rînd doresc să vă exprim 
profunda mea recunoștință și 
mulțumire pentru această deco
rație prestigioasă pe care o pri
mesc. Onoarea care mi se a- 
cordă este cu atît mai mare cu 
cit dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, mi-ați prins-o pe 
piept. O primesc în numele po
porului cubanez, în numele par
tidului meu.

Interpretez această cinste ca 
o expresie a sentimentelor de 
prietenie, de frăție revoluționa
ră și de identificare comunistă 
între poporul, guvernul și parti
dul dumneavoastră și poporul,

guvernul și Partidul Comunist 
din Cuba, mai mult decît pen
tru merite personale. Interpre
tez acest act ca o evidențiere în 
plus a sentimentelor interna
ționalismului socialist și prole
tar care constituie fundamenta
rea cea mai solidă a caracteru
lui ideologic ce unește partide
le noastre de care am fost edu
cați, de propriul nostru partid 
și primul nostru secretar, tova
rășul Fidel Castro. Vizita dum
neavoastră constituie desigur un 
efort în plus în favoarea aces
tei solidarități și internaționa
lism, pentru prietenia și frăția 
indestructibilă între țările, par
tidele și popoarele noastre.

Pentru aceasta incă o dată în 
numele poporului cubanez și al 
meu personal vă mulțumesc to
varășe Ceaușescu și să știți că 
aceasta constituie un angaja
ment profund de prietenie.

Președintele Osvaldo Dorti
cos Torrado a fost felicitat cor
dial de tovarășa Elena 
Ceaușescu. de toți membrii de
legației de partid și guverna
mentale române.

Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

amplu oglindită 
în presa cubaneză

întreaga presă cubaneză con
tinuă să acorde ample spații 
evenimentului politic central al 
acestor zile — vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Prima pagină a ziarului 
„Grannia", organ al C.C. al 
P.C. din Cuba este rezervată 
aproape în întregime oglindirii 
pe larg a diferitelor etape ale 
vizitei.

Ziarul își deschide numărul 
său de sîmbătă printr-un citat, 
cules cu litere mari de afiș din 
cuvîntarea secretarului general 
al Partidului Comunist Român 
la marele miting al prieteniei 
româno-cubaneze din Santiago 
de Cuba, capitala provinciei 
Oriente : „Popoarele noastre 
dezvoltă astăzi o colaborare ac
tivă în construcția socialismu
lui, pentru bunăstarea, indepen
dența, suveranitatea și fericirea 
lor". Dedesubt, urmează un ci
tat din cuvîntarea tovarășului 
Fidel Castro : „Conformîndu-ne 
dorinței și eforturilor atît ale

partidului nostru cît și ale par
tidului frate din România, vom 
continua să dezvoltăm aceste 
legături, să dezvoltăm această 
cooperare rodnică pentru am
bele țări".

Citatele preced o fotografie 
pe toată lățimea paginii sur- 
prinzînd o imagine semnificati
vă pentru atmosfera deosebit 
de călduroasă, pentru stima și 
bucuria cu care este întîmpinat 
pretutindeni în Cuba conducă
torul partidului și statului nos
tru : mii de oameni ai muncii 
participant la mitingul din 
Santiago de Cuba îl aclamă cu 
însuflețire pe tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu în momentul în care 
își începe cuvîntarea.

Pe primele pagini ale ziarelor 
sînt publicate, de asemenea, re
latări și fotografii de la princi
palele momente ale ultimelor 
două zile ale vizitei : inaugura
rea școlii secunde „Republica 
Socialistă România", din pro
vincia Havana, decorarea de că
tre președintele Nicolae

Ceaușescu a președintelui Os
valdo Dorticos Torrado, aspecte 
de la sosirea pe aeroportul din 
Santiago de Cuba, din timpul 
vizitării Muzeului Moncada și a 
fermei-muzeu „Siboney".

Sint publicate integral cuvin
tările rostite de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro la mitingul prieteniei 
româno-cubaneze și la inaugu- 
rea școlii. în mari chenare 
sînt reluate paragrafele din cu
vintările celor doi conducători 
referitoare la cursul ascendent 
al relațiilor dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, la 
perspectivele lor de dezvoltare 
continuă.

O amplă corespondență din 
București relatează despre mo
dul în care presa din țara noas
tră reflectă vizita.

In tot cursul zilei, posturile 
de radio și televiziune au trans
mis în direct și în reluare as
pectele cele mai semnificative 
ale acestei mari sărbători a 
prieteniei româno-cubaneze.
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guvernamentale române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România

Cel mai iubit beneficiari îi ajută și pe 
șantier este constructori

La Invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cuba și a Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, de
legația de partid și guverna
mentală română, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a efec
tuat o vizită oficială de priete
nie în Republica Cuba, in pe
rioada 29 august—3 septembrie 
1973.

Din delegație au făcut parte : 
tovarășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român ; tovarășul 
Ion Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist . Român, vicepreședinte 
ai Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior ; to
varășul Ștefan Andrei, secretar 
ai Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovară
șul George Macovescu, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, mi
nistrul afacerilor externe ; tova
rășul Bujor Almășan, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, tovarășul Mircea 
Malița, membru al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român, consi
lier al președintelui Con
siliului de Stat, și tovarășul 
Petre Ionescu, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ambasadorul 
Republicii Socialiste Romania 
in Republica Cuba.

In timpul vizitei, delegația de 
partid și guvernamentala rimâ- 
nă, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a vizitat provinciile 
Havana, Matanzas și Oriente, 
însoțită de tovarășul Fidel 
Castro, prim-secretar al Comi
tetului • Central al Partidului 
Comunist din Cuba, prim-mi- 
nistru al Guvernului Revoluțio
nar al Republicii Cuba. La Ha
vana, oaspeții au depus o co
roană de flori la Monumentul 
lui Jose Marti și au participat 
la inaugurarea școlii secundare 
..Republica Socialistă România". 
In Santiago de Cuba au vizitat 
locuri istorice — care amintesc 
de asaltul cazărmii Moncada — 
și fabrica de ciment „Josâ Mer- 
ceron", unde a avut loc un mi
ting la care au luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Fidel Castro. Distinșii 
oaspeți s-au Intîlnit cu condu
cători de partid și de stat, oa
meni ai muncii, elevi și cu 
populația din localitățile vizi
tate.

Reprezentanții României prie
tene au fost primiți pretutin
deni cu deosebită căldură și sim^ 
pa tie, mărturie a sentimentelor 
de stimă și solidaritate militan
tă pe care le nutresc reciproc 
popoarele român și cubanez, 
strins legate prin comunitatea 
orinduirii sociale și a țelurilor 
de construire a noii societăți, 
precum și prin afinitățile de 
limbă și cultură.

In timpul vizitei, între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și tova
rășul Fidel Castro, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar al Republicii Cuba, 
au avut loc convorbiri la care 
au participat :

Din partea română : tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român ; tovarășul Ion 
Pățan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior ; tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român ; tovarășul 
George Macovescu, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, ministrul 
afacerilor externe ; tovarășul 
Bujor Almășan, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ministrul mi
nelor, petrolului si geologiei ; 
tovarășul Mircea Malița, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
consilier al președintelui Consi
liului de Stat, și tovarășul Pe
tre Ionescu, membru al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român. ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Republica Cuba.

Din partea cubaneză : tovară
șul Osvaldo Dorticos, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

din Cuba, președintele Repu
blicii Cuba ; tovarășul Sergio 
del Valle, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba, ministrul de interne; 
tovarășul Carlos Rafael Rodri- 
guez, membru al Secretariatului 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cuba, vice- 
prim-ministru al Guvernului Re
voluționar al Republicii Cuba, 
tovarășa Vilma Espin, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba, pre
ședintă a Federației Femeilor 
Cubaneze ; tovarășul Manuel 
Cespedes, ministrul mineriei, 
combustibilului și metalurgiei ; 
tovarășul Rene Anillo, minis
trul relațiilor externe a.i., și to
varășul Nicolas Rodriguez, am
basadorul Republicii Cuba in 
Republica Socialistă România.

în cursul convorbirilor, dele
gațiile s-au informat reciproc 
asupra activității partidelor și 
guvernelor lor pentru dezvolta
rea construcției socialiste în 
cele două țări. Părțile au con
statat că Republica Socialistă 
România și Republica Cuba au 
obținut succese importante în 
edificarea noii societăți. De 
asemenea, au fost discutate 
probleme referitoare la intensi
ficarea relațiilor de prietenie 
frățească și a colaborării multi
laterale între cele două țări, 
precum și unele probleme ale 
situației internaționale actuale, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești și de eliberare națio
nală.

în lupta îndelungată, dusă de 
poporul cubanez pentru elibe
rare națională și socială, actul 
eroic de mare însemnătate . is
torică de la 26 iulie 1953 a mar- 
cat începutul insurecției arma
te, a cărei victorie, la 1 ianua
rie 1959, a deschis calea pentru 
înfăptuirea de adinei transfor
mări revoluționare, pentru edi
ficarea noii orînduiri socialiste.

Triumful revoluției cubaneze 
și apariția primului stat socia
list pe continentul latino-ame- 
rican reprezintă un moment de 
profundă semnificație în pro
cesul revoluționar mondial, un 
exemplu însuflețitor pentru po
poarele care luptă pentru liber
tate, democrație și progres so
cial.

Poporul român, care a salutat 
cu entuziasm victoria revoluției 
din Cuba, dă o înaltă apreciere 
și se bucură în modul cel mai 
sincer de succesele remarcabile 
obținute prin eforturi pline de 
abnegație de poporul frate cu
banez, sub conducerea partidu
lui său comunist, în construcția 
socialistă, în dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, în ridi
carea bunăstării sale materiale 
și spirituale, în apărarea și 
consolidarea cuceririlor revolu
ționare, a independenței și li
bertății patriei socialiste.

Partea română salută întărirea 
poziției Republicii Cuba pe plan 
internațional, una dintre mani
festările căreia este stabilirea de 
relații diplomatice cu Cuba de 
către diferite țări din America 
Latină și de limba engleză din 
zona Caraibilor, ceea ce consti
tuie o expresie a eșecului poli
ticii de blocadă practicată de 
Statele Unite ; se solidarizează 
pe deplin cu lupta sa dîrză pen
tru apărarea independenței și 
suveranității naționale și spriji
nă cu hotărîre cererea sa le
gitimă privind retragerea necon
diționată a bazei navale nord- 
americane de la Guantanamo.

Partea cubaneză apreciază în 
modul cel mai înalt realizările 
remarcabile ale clasei muncitoa
re. țărănimii și intelectualității 
din România. în crearea unei 
industrii moderne, în dezvol
tarea continuă a agriculturii, în 
înflorirea științei și culturii. în 
ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Partea cubaneză se bucură din 
toată inima de succesele de 
seamă renurtate de întregul 
popor român, sub conducerea 
partidului său comunist. în în
deplinirea vastului program 
trasat de Congresul al X-lea și 
a hotărîrilor Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân. privind construirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate în România, Cele două 
părți au constatat cu deplină 
satisfacție că relațiile de prie
tenie frățească, de întrajutorare 
tovărășească și colaborare multi
laterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Cuba, dintre România 
și Cuba, dintre poporul român 
și poporul cubanez se dezvoltă 
continuu pe baza principiilor 
marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, solida
rității militante, în interesul 
ambelor țări și popoare, al cau
zei unității țărilor socialiste, 
mișcării comuniste internaționa
le. tuturor forțelor antiimperia- 
liste, progresului și păcii în 
lume.

Ele au subliniat că un rol de 
seamă în dezvoltarea raporturi
lor româno-cubaneze il au intil- 

nirile, contactele șl convorbirile 
între reprezentanții conduceri
lor de partid și de stat, extin
derea schimbului de experiență 
în diferite domenii de activita
te, lărgirea și diversificarea le
găturilor directe între instituții 
și organizații din cele două țări, 
precum și conlucrarea pe plan 
internațional.

Cele două părți au apreciat 
evoluția ascendentă a schimbu
rilor economice și tehnico-știin- 
țifice româno-cubaneze. Tot
odată, au exprimat hotărîrea 
reciprocă de a face totul pen
tru punerea în valoare a posi
bilităților pe care le oferă eco
nomiile în plină dezvoltare ale 
celor două țări. In acest scop, 
Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, a cărei activita
te a fost apreciată pozitiv, mi
nisterele și alte organe centrale 
din ambele țări au fost însărci
nate să ducă la îndeplinire 
acordurile convenite și să iniție
ze noi acțiuni in vederea adin- 
cirii colaborării și cooperării 
multilaterale, în interesul con
strucției socialiste în România 
și Cuba, spre binele popoarelor 
român și cubanez.

Cele două delegații au relevat 
rezultatele obținute în îndepli
nirea înțelegerilor în vigoare 
privind dezvoltarea schimburi
lor în domeniile științei, cultu
rii. artei, presei, sănătății, lnvă- 
țămîntului și conlucrării rodnice 
în formarea de cadre, sub
liniind în același timp dorința 
reciprocă de a lărgi in conti
nuare această colaborare.

Părții cubaneze îi este plăcut 
să exprime recunoștința sa 
Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului Repu
blicii Socialiste România pentru 
această colaborare frățească.

Făcînd o trecere în revistă a 
principalelor probleme interna
ționale actuale, cele două părți 
subliniază semnificația deosebită 
a profundelor procese ce au loc 
pe plan mondial, care se traduc 
în schimbări ale raportului de 
forțe în favoarea socialismului 
și mișcării de eliberare naționa
lă, ale căror poziții se întăresc 
continuu. Ca rezultat al acestor 
schimbări și al luptei înde
lungate și consecvente a ță
rilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, clasei 
muncitoare, țărănimii muncitoa
re și a celorlalte forțe anti- 
imperialiste, democratice și pro
gresiste din întreaga lume, s-au 
creat condiții favorabile pentru 
destindere internațională, ceea 
ce reprezintă un factor pozitiv 
în relațiile contemporane.

Ca urmare a schimbărilor 
menționate și, în acest context, 
afirmarea politicii de indepen
dență națională a popoarelor, 
participarea tuturor statelor la 
soluționarea problemelor inter
naționale, creșterea conștiinței 
și răspunderii popoarelor pentru 
salvgardarea păcii deschid posi
bilități mai mari pentru inten
sificarea luptei popoarelor pen
tru eliberare națională și, socială, 
împotriva politicii imperialiste 
de dominație și dictat, de ames
tec în treburile interne ale altor 
state, care se opune aspirației 
juste de a așeza relațiile dintre 
state pe baze noi echitabile, pe 
plan mondial.

Persistența forțelor imperia
liste, care nu se resemnează să 
admită noile realități ale situa
ției internaționale actuale și se 
arată ostile cauzei păcii, inde
pendenței naționale, dezvoltării 
sociale, impune menținerea vi
gilenței, intensificarea luptei 
maselor largi populare din toate 
părțile, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste pentru ca noua si
tuație să evolueze și să devină 
o realitate durabilă pe planeta 
noastră. Ambele țări vor conti
nua șă-și aducă contribuția lor 
activă și eficace pentru atinge
rea acestui țel.

Cele două părți au subliniat 
cu satisfacție că mișcarea de 
eliberare națională și socială a 
popoarelor din America Latină 
s-a transformat într-o puternică 
forță. Pe continentul latino-ame- 
rican se află în plină desfășu
rare un amplu proces revoluțio
nar care se extinde continuu, 
vizînd emanciparea de sub do
minația monopolurilor străine, 
obținerea unei autentice inde
pendente politice și economice.

România și Cuba și-au reafir
mat solidaritatea cu poporul 
chilian și cu guvernul unității 
populare, prezidat de Salvador 
Allende, hotărit să realizeze pro
gramul de transformări econo
mice. sociale, privesc cu sim
patie măsurile guvernului din 
Peru în apărarea intereselor na
ționale. aspirațiile poporului pa
namez de a-și exercita pe deplin 
suveranitatea și independența 
asupra întregului teritoriu al 
tării.

Ele salută măsurile îndreptate 
spre redobîndirea resurselor na
turale ale țărilor din America 
Latină și se solidarizează cu 

lupta antiimperialistă a popoa
relor de pe acest continent pen
tru libertate, dreptate socială șl 
un viitor mai bun.

Cele două părți au apreciat că 
lichidarea definitivă a colonialis
mului și neocolonialismului con
stituie una dintre sarcinile cele 
mai importante și mai urgente 
ale lumii contemporane. Ele se 
pronunță pentru dreptul inalie
nabil al popoarelor de pe con
tinentul latino-american și de 
pe celelalte continente, care se 
află încă sub dominație colonia
lă, de a-și hotărî de-sine-stătător 
destinul. Părțile au subliniat ne
cesitatea aplicării neîntîrziate a 
prevederilor declarației O.N.U. 
cu privire la acordarea indepen
denței popoarelor de sub domi
nația colonială și a rezoluțiilor 
referitoare la decolonizare.

Ele au exprimat hotărîrea ță
rilor lor de a acorda, in conti
nuare, sprijin material, politic 
și diplomatic mișcărilor de eli
berare din teritoriile aflate sub 
dominație colonială.

Cele două părți au salutat cu 
satisfacție semnarea acordului 
de încetare a focului și restabi
lirea păcii în Vietnam ca fiind 
un eveniment de o importanță 
excepțională în viața interna
țională, o victorie istorică a 
poporului vietnamez care încu
nunează lupta sa eroică plină 
de abnegație pentru apărarea 
suveranității, entității naționale, 
pentru asigurarea dreptului sa
cru de a-și rezolva singur pro
blemele sale conform voinței și 
aspirației sale, fără nici un a- 
mestec din afară ; cer stricta a- 
plicare a Acordului de la Paris, 
ceea ce va crea condiții care 
să permită poporului vietnamez 
să-și consacre întregul său ta
lent creatdr dezvoltării econo
mice și sociale a Vietnamului, 
cauzei unificării pașnice a țării.

România și Cuba au salutat 
cu căldură victoriile poporului 
laoțian și au exprimat sprijinul 
lor față de lupta dusă de po
porul cambodgian pentru inde
pendență, pace, neutralitate, de
mocrație, prosperitate și inte
gritatea teritorială a Cambod- 
giei.

Ambele părți sprijină lupta 
poporului coreean pentru retra
gerea trupelor străine din Co
reea de sud, propunerile guver
nului R.P.D. Coreene pentru 
reunificarea independentă și 
pașnică a patriei.

Părțile, exprimîndu-și îngri
jorarea față de perpetuarea si
tuației de încordare din Orien
tul Apropiat, care reprezintă o 
amenințare la adresa păcii și 
securității internaționale, s-au 
pronunțat pentru soluționarea 
conflictului pe cale politică, care 
să ducă la retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe 
ocupate și care să asigure in
teresele și aspirațiile legitime 
inalienabile ale populației pa
lestiniene.

în cursul schimbului de pă
reri asupra evoluției situației 
din Europa, părțile1 au apreciat 
pozitiv rezultatele primei faze 
a lucrărilor Conferinței general- 
europene la nivelul miniștrilor 
de externe, conferința menită să 
așeze relațiile dintre statele 
continentului pe baze noi, astfel 
îneît să se asigure fiecărui 
popor, fiecărui stat posibilitatea 
de a-și concentra eforturile spre 
dezvoltarea economico-socială 
de-sine-stătătoare, in concor
danță cu năzuințele sale. Partea 
cubaneză a evidențiat rolul ac
tiv pe care îl desfășoară țările 
socialiste europene pentru crea
rea unui climat de securitate pe 
acest continent. Ambele părți au 
fost de acord că realizarea se
curității în Europa va exercita, 
de asemenea, o influență poziti
vă in întreaga lume.

Republica Cuba dă o înaltă 
apreciere activității consecvente 
a Republicii Socialiste România 
îndreptată spre edificarea unui 
sistem trainic de securitate în 
Europa, pentru transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a păcii, 
colaborării și bunei vecinătăți, 
ceea ce constituie o contribuție 
la destinderea internațională.

Cele două țări cer cu hotă
rîre respectarea neabătută a 
dreptului suveran al fiecărui 
stat de a redobîndi și de a dis
pune, în mod liber de bogă
țiile naturale, conform interese
lor popoarelor lor ; pledează 
pentru dreptul țărilor în cure 
de dezvoltare de a avea acces 
liber la cuceririle științei și teh
nicii moderne, de a participa în 
condiții de egalitate la exami
narea și reglementarea proble
melor economice internaționale; 
se pronunță cu hotărîre împo
triva practicilor imperialiste de 
represalii economice și a măsu
rilor discriminatorii împotriva 
țărilor și popoarelor care tși 
apără drepturile lor legitime de 
a realiza transformări în struc
turile lor social-economice.

Exprimînd profunda lor ade
ziune față de dreptul inaliena
bil a! tuturor popoarelor la exis
tență liberă și independentă, 
cele două părți și-au reafirmat 

solidaritatea militantă cu lupta 
mișcărilor de eliberare, a tinere
lor state din Africa, împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului. România 
și Cuba vor acorda și în viitor 
sprijin deplin luptei armate a 
popoarelor din Guineea-Bissau, 
Angola și Mozambic și din alte 
teritorii dependente, pentru 
scuturarea jugului colonial și 
cucerirea independenței națio
nale. Ele condamnă politica de 
discriminare rasială a regimuri
lor de la Pretoria și Salisbury 
împotriva popoarelor din Africa 
de sud, Namibia și Zimbabwe.

Ambele părți apreciază impor
tanța apropiatei conferințe a șe
filor de state sau guverne a țări
lor nealiniate care va avea loc 
la Alger, considerînd că aceasta 
va contribui îndeosebi la întă
rirea sprijinului acordat luptei 
popoarelor împotriva imperia
lismului, colonialismului, neoco
lonialismului, apartheidului și a 
oricăror rămășițe de dominație 
pe care vechile și noile puteri 
coloniale capitaliste le mențin 
asupra popoarelor subdezvol
tate. In acest context, cele două 
părți consideră că reuniunea de 
la Alger poate contribui la pro
movarea în viața internațională 
a cursului nou spre destindere.

Părțile au apreciat că, pentru 
asigurarea unei păci trainice în 
întreaga lume, este imperios 
necesar să se acționeze cu ho- 
tărire pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și, in pri
mul rind, a dezarmării nucle
are, sub un strict control inter
național ; ele sprijină convoca
rea unei conferințe mondiale 
pentru discutarea și analiza
rea problemelor dezarmării, cu 
participarea tuturor statelor.

Cele două părți sint de acord 
cu necesitatea întăririi rolului 
O.N.U., cu scopul de a contribui 
mai eficient la rezolvarea pro
blemelor internaționale in Inte
resul popoarelor.

In timpul convorbirilor, cele 
două delegații au convenit să 
întărească și să adîncească și 
mai mult, în toate domeniile, 
relațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica Cuba, 
întemeiate pe respectarea su
veranității și independenței, ne
amestecul în treburile interne, 
egalitatea în drepturi și avan
tajul reciproc.

Totodată, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Fidel Castro au 
exprimat dorința comună a ce
lor două partide de a adinei și 
intensifica legăturile dintre ele, 
pe baza marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, 
a încrederii și respectului reci
proc. în acest sens, părțile au 
reafirmat hotărîrea Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist din Cuba de a extinde 
colaborarea reciprocă, schimbul 
de informații și de experiență 
cu privire la construirea socia
lismului, prin realizarea de vi
zite, întîlniri la diferite niveluri 
și consultări în probleme de in
teres comun.

Cele două părți apreciază că 
vizita oficială de prietenie în 
Republica Cuba a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, convorbirile rodnice, 
desfășurate într-o atmosferă to
vărășească, de stimă și înțele
gere reciprocă, constituie o con
tribuție valoroasă la întărirea și 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
frățești dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Cuba, a colaborării 
multilaterale dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Cuba. în interesul celor două 
popoare, al cauzei unității ță
rilor socialiste, a tuturor forțe
lor revoluționare și antiimperia- 
liste din lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat tovarășului Fidel 
Castro, Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba, 
Guvernului Revoluționar al Re
publicii Cuba și poporului frate 
cubanez cele mai cordiale mul
țumiri pentru căldura și spiritul 
tovărășesc cu care au fost pre
tutindeni primiți reprezentanții 
României socialiste în timpul 
șederii lor în Cuba revoluțio
nară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a invitat, in numele Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de 
Stat, al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, pe tovarășul Fidel Castro, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba, prim-ministru ai Gu
vernului Revoluționar, și pe to
varășul Osvaldo Dorticos Tor- 
rado, președintele Republicii 
Cuba, să facă o vizită oficială 
de prietenie in Republica Socia
listă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere. Data vizi
tei urmează a fi stabilită ulte
rior pe cale diplomatică.

propria 
școală

Dacă li se va cere elevilor gă- 
lățeni la prima oră de curs să 
rezume evenimentele propriei lor 
vacanțe, nu puțini vor fi cei ce 
îyi vor împărtăși bucuria partici
pării la construirea a noi săli de 
clasă, la amenajarea a noi labo
ratoare sau ateliere, a multor 
baze sportive, la repararea și 
pregătirea școlilor pentru noul 
an de învățămînt. Zilele trecute. 
Dan Grigorescu și loan Bercic, 
elevi la Liceul „Vasile Alecsan- 
dri“ din Galați, spuneau că îm
preună cu alți 100 de colegi și 
colege, au lucrat intens în 
timpul vacanței pentru a-și pre
găti sărbătorește școala: au 
vopsit băncile, au luat parte la 
reparații, au efectuat curățenia 
generală. O contribuție substan
țială în același sens au ținut să 
și-o aducă elevii de la celelalte 
licee șt școli generale, de la 
grupurile școlare din Galați. Or
ganizați în brigăzi, îndrumați de 
cadre didactice și de activiști 
U.T.C., ei au muncit după un 
program riguros, îneît putem 
spune, fără teamă de a greși, că 
în această perioadă majoritatea 
școlilor au devenit adevărate 
șantiere de muncă voluntar-pa- 
triotică ale elevilor. Să mai ape
lăm la un singur exemplu: pe 
lingă școlile din comuna Cu
dalbi au fost amenajate trei baze 
sportive cu numeroase terenuri 
și piste de atletism, sălile de 
clasă au fost renovate, curățenia 
a fost efectuată în întregime. Cei 
230 de elevi din brigăzile de 
muncă patriotică de aici au pres
tat 960 de ore, lucrările realizate 
de ei avînd o valoare de 12 300 
lei. Și încă un element edifica
tor : la construirea tuturor celor 
65 de săli de clasă din județul 
Galați au luat parte și elevii. Ei 
au muncit alături de constructori 
la două noi școli de cîte 16 săli 
de clasă și la trei grădinițe în 
municipiul Galați; recepția a- 
cestor noi unități desfășurată zi
lele trecute, evidenția și faptul 
că aportul elevilor a fost co
respunzător și în ce privește 
calitatea.

I. CHIRIC

Clopoțelul

ar putea să sune și acum!
„Tradiționalul nos

tru concurs, „Școala 
mea — mîndria mea", 
ne spunea tovarășa 
Rucsandra Baciu, 
președinte al Consi
liului municipal Iași 
al elevilor, desfășu
rat in sensul im
pulsionării activității 
planificate în școli, 
a cunoscțif și în cel 
de al patrulea tri
mestru noi obiective 
eșalonate în timp.

Cinci ar fi aceste 
obiective : lucrări de 
întreținere a mate
rialului de învăță- 
mint, realizarea cu 
forțe proprii a cură
țeniei in școli, dota
rea atelierelor școli
lor de cultură gene
rală de către școlile 
profesionale și lice
ele de specialitate, 
precum și autodota- 
rea acestora, organi
zarea unor susținute 
acțiuni de autogospo- 
dărire în internate și 
construcțiile școlare, 
începutul noului an 
școlar înseamnă și 
realizarea acestor o- 
biective. Lucru posi
bil datorită faptului 
că totul a fost des
fășurat în timp. în 
multe școli din mu
nicipiul nostru, lu
crările de întreținere 
au fost executate în 
perioada imediat ur
mătoare încheierii a-

nului școlar trecut. 
Am putea cita ca e- 
xemplu școlile gene
rale nr. 1, 2, 3, 5, 11, 
14, 18 și 20 școli în 
care pînă și aprovi
zionarea cu lemne 
pentru iarnă a fost 
făcută de echipe de 
elevi. Merituos este, 
de asemenea, bilan
țul brigăzii U.T.C. 
de la Liceul teoretic 
nr, 2, care a partici
pat la renovarea 
școlii, amenajarea la
boratoarelor și a 
curții, precum și a 
brigăzilor de la Liceul 
nr.7, care au parti
cipat la construirea 
unei baze sportive 
complexe in curtea 
școlii. în același 
sens, este citabilă ac
tivitatea atelierelor 
școlare, îndeosebi a 
celor de tîmplărie 
și lăcătușerie, care 
au executat cu elevii 
integral lucrări de 
reparații necesare 
localurilor de școli, 
în Școala generală nr. 
15 curățenia a. fost 
efectuată integral de 
echipe alcătuite din 
părinți și elevi. Cele
lalte obiective sint 
ilustrate, de aseme
nea, cu rezultate re
marcabile. Inițiativei 
uteciștilor de la 
Grupul școlar M.I.U. 
de a veni in spriji
nul dotării ateliere

Conferinfa națională 

de știință a solului

La 2 septembrie s-au încheiat 
lucrările celei de-a 8-a confe
rințe naționale de știință a so
lului. începute cu o săptămînă 
în urmă, la Cluj, lucrările aces
tei reuniuni s-au desfășurat. In 
continuare, în județele Maramu
reș și Satu Mare. Cei peste 150 
de oameni de știință din țară și 
de peste hotare au studiat pro
filurile de sol pe loturile expe
rimentale ale stațiunii agricole 
Livada, lucrările de hidroame
liorații din sistemul Turulung- 
Colinești-Oaș, precum și zona

La începutul noului an școlar, 
numai în orașul Timișoara circa 
1 700 de elevi urmează a-și ocu
pa locurile în noile săli de cla
să. La realizarea noilor edificii 
aportul tinerilor beneficiari este 
considerabil. Astfel, numai la 
Centrul școlar de chimie, volu
mul prestat de către elevi în 
cadrUl acțiunilor de muncă pa
triotică se ridică pînă în pre
zent la 27 000 ore. De asemenea, 
la Școala generală din piața 
Nicolae Bălcescu și Liceul agri
col, potrivit aprecierilor făcute 
de constructorul însuși, circa 10 
la sută din volumul lucrărilor a 
fost realizat tot de către elevi. 
Acum, cînd au mai rămas doar 
citeva zile pînă la debutul nou
lui an de învățămînt, ne-am 
deplasat pe șantierele unor o- 
biective să vedem care este sta
diul lucrărilor.

Primul popas l-am făcut la 
Centrul școlar de chimie. Lu
crările trebuiau terminate la 30 
iunie, pînă la 15 septembrie be
neficiarul urmînd să-și amena
jeze interioarele și terenurile 
sportive. Pe șantier, într-ade- 
văr, forfotă multă, dar nu una 
specifică momentului inaugural. 
Tovarășa profesoară Maria Vi- 
riș, directoarea Centrului școlar 
de chimie, ne conduce îngrijo
rată în cele două cămine unde 
lucrările de finisaj abia au în
ceput. Tovarășul inginer Iosif 
Cîmpeanu, șef de lot. este ex
cesiv de optimist uitind pesem
ne că lucrările sînt întîrziate cu 
peste două luni.

„Pe șantier, ne spune tovarășa 
Viriș, au lucrat din vară înce- 
pînd, zilnic, în cîte două schim
buri, 50 de elevi, ba chiar 20 
dintre ei s-au angajat, pe du
rata vacanței, ca muncitori 
necalificați, tocmai pentru ca a-

A fost

o vară fierbinte,

o vară a salopetelor
In mai toate locurile străbă

tute de reporter în această vară, 
în perimetrul muncipiului Pi
tești, o imagine a deținut re
cordul de frecvență : prezența 
elevilor- I-am intilnit pe marile 
și micile șantiere, acolo unde 
prind contururi obiective indus
triale sau noi localuri de școa
lă. Au fost prezenți pe schelele 
viitoarelor cămine ale tineretu
lui sau la acțiunile edilitar-gos- 
podărești. Un prim bilanț, acum 
cînd vacanța dintre doi ani de 
învățămînt, se apropie de sfîr- 
șit. Iată tema pe care i-am pro-

lor școlii de cultură 
generală i s-au ală
turat în cursul a- 
cestei veri Grupul 
școlar pentru con
strucții de mașini. 
Școala profesională 
Nicolina și Grupul 
școlar energetic, nu
mărul atelierelor 
care au primit truse 
complete de lăcătu
șerie cifrîndu-se în 
prezent Ia 15. Auto- 
gospodărirea inter
natelor, inițiativa u- 
teciștilor de la Gru
pul școlar energetic, 
s-a extins în toate 
internatele din mu
nicipiu. Elevii au 
participat efectiv la 
văruit, la rașchetat, 
la repararea mobi
lierului etc. Altfel 
arată în prezent și 
atelierele școlare 
pentru materiale de 
construcții, autodo
tate de elevii școlii, 
la fel de impresio
nant este și restau- 
rantul-clasă realizat 
pentru practica ele
vilor de către elevii 
Grupului școlar co
mercial.

Clopoțelul prin ur
mare, ar putea să 
sune, săptămina 10— 
16 septembrie fiind 
planificată doar pen
tru retușuri".

ION CHIRIAC

nisipurilor din împrejurimile o- 
rașului Cărei.

La sfîrșitul lucrărilor, într-o 
atmosferă de entuziasm, partici- 
panții Ia conferință au adresat o 
telegramă C.C. al P.C R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
în care se exprimă mulțumiri 
pentru sprijinul acordat cerce
tării științifice, pentru prețioa
sele indicații date cu ocazia vi
zitelor de lucru întreprinse în 
diferite unități agricole ale ță
rii. 

jutorul să fie cit mai consistent. 
Părerea mea este că dacă există 
nădejdea ca la 17 septembrie să 
ne folosim de corpul școlii și al 
căminelor, laboratoarele, fără de 
care este de neconceput pro
cesul nostru de învățămînt, nu 
vor fi terminate nici pește două 
luni".

Liceul agricol, potrivit con
tractului, trebuia să fie gata în 
primăvara acestui an, din toam
nă începînd, elevii urmind să 
beneficieze de fermele didacti
ce și laboratoare. La această 
oră, pe șantier eforturile con
structorilor s-au dublat și, cu 
toate acestea, oarecari certitu
dini există doar în privința clă
dirii principale, a căminelor și 
a cantinei. Peste 100 de elevi îi 
ajută pe constructori la grăbirea 
lucrărilor de finisaj. Dar nu nu
mai viitorii tehnicieni agricoli 
au fost alături de ei. Pe toată 
durata vacanței, zilnic, au lu
crat și colegii lor de la Liceul 
de muzică și Liceul „Lenau".

în vara acestui an, intensita
tea muncii pe șantierele de con
strucții a fost maximă, numă
rul obiectivelor cu termen de 
predare în această perioadă a 
fost foarte mare. De aceea, în- 
tîrzierile semnalate au o oare
care bază reală. Ceea ce nu 
scuză însă, practica tnuncii în 
asalt, urmată de o seamă de 
neajunsuri, ca și folosirea nera
țională a forței de muncă, în
deosebi cea a elevilor. Și fiind
că i-am amintit pe elevi, se cu
vine să mai adaugăm, împreună 
cu felicitările noastre, că o foar
te mare parte din cele aproape 
10 milioane ore muncă patrio
tică ei le-au realizat pe șan
tiere.

ION DANCEA

ARGEȘ

pus-o spre discuție tovarășului 
Victor Popescu, prim-secretar al 
comitetului municipal Pitești al 
U.T.C.

— Mal întîi o precizare. Sub 
un hnumit aspect, vacanța anu
lui 1973 a fost, am putea spune, 
încă o etapă școlară, un adevă
rat examen. Examen pe care 
l-au susținut mii de elevi căro
ra nu le putem acorda decît 
calificativul foarte bine. Și încă 
ceva. Acest examen încă nu s-a 
încheiat. Va continua și după ce 
soneria va anunța debutul unul 
nou an de învățămînt.

— Concret, unde și cum s-a 
lucrat. în această vară.

— Obiectivul principal al 
muncii patriotice a elevilor a 
constat în ajutorarea construc
torilor de pe șantiere. Acolo 
unde rafinăria pite'șteană, cu
noaște o a treia etapă de dez
voltare, de exemplu, peste 500 
de elevi de la Liceul „Nicolae 
Bălcescu", în serii de cîte 14 
zile au executat lucrări de of
tare și cernere a balastului, au 
efectuat săpături și decapări de 
teren. Pe șantierul de la Co- 
libași, 200 de elevi ai Grupului 
școlar al Uzinei de autoturisme, 
au manipulat și transportat ma
teriale, au efectuat o serie de 
munci care au contribuit la în
cadrarea unor lucrări în grafi
cele de execuție.

— Referiri asemănătoare so 
pot face și în ceea ce privește 
obiectivele social-culturale ?

— Numărul elevilor aflațl pe 
asemenea șantiere se cifrează 
la 800. Eficiența muncii lor se 
concretizează în urgentarea lu
crărilor pentru darea în folosin
ță a unui internat, a două gră
dinițe, a localurilor de școală 
de la liceele de matematică, fi
zică și construcții de mașini. O 
cifră este cred elocventă : 
200 000. Este valoarea economii- 
lor realizate prin munca patrio
tică la aceste obiective.

— Spuneați că examenul mun
cii pe șantiere nu s-a încheiat 
incă.

— După 15 septembrie, mal 
mult de 2 000 de elevi organizați 
în două schimburi, vor fi pre- 
zenți pe șantierul de muncă pa
triotică de la Combinatul pe
trochimic. Estimăm un volum 
de lucrări de cca. 300 mii lei. 
Oricum, această vară care a 
fost o vară fierbinte, a entuzi
asmului. un anotimp al salope
telor și întrecerii, nu se incheie. 
Vom continua să fim prezenți 
cu elevii pretutindeni. acolo 
unde un nou obiectiv se înscrie 
pe harta economico-socială a 
municipiului.

IOAN VOICU

Simpozion 
internațional 
de sociologia 

sportului
Duminică la amiază au luat 

sfirșit lucrările celui de-al IV- 
lea Simpozion international de 
sociologia sportului, cu tema 
„Rolul social al jocurilor copii
lor", organizat la București de 
Academia de științe sociale și 
politice. Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, Comi
tetul Național de Sociologie,1 U- 
niversitatea-București șl Cen
trul de cercetări pentru proble
mele tineretului.
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 
acordat ziarului argentinian „Clarin"

FOTBAL

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit la 20 
august a.c. pe ziaristul argentinian Julio Alganaraz, corespon
dentul la Roma al ziarului „Clarin'*,  căruia i-a acordat un in
terviu.

• Campionatele mondiale de 
natație au continuat cu parti
dele din ziua a doua a turneu
lui de polo pe apă, care se des
fășoară la bazinul „Banjika" 
din Belgrad.

Selecționata României a în
tâlnit formația Israelului, in 
fața căreia a obținut o victorie 
clară cu scorul de 12—1 (3—0, 
3—1, 3—0, 3—0).

« Surprizele continuă la Fo
rest Hills, unde se desfășoară 
Campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A. După elimina
rea lui Ilie Năstase, un alt mare 
favorit, australianul Rod Laver 
a fost scos din cursă. în turul 
trei, tînărul jucător indian Vi
jay Amritraj, revelația acestui 
sezon, l-a învins pe Laver cu 
7—6, 2—6, 6—4, 2—6, 6—4. Alte 
rezultate din turul 3 al probei 
de simplu bărbați : Newcombe 
(Australia)—Țiriac (România) 
7—6, 6—3, 6—4 ; Richey (S.U.A.) - 
Ramirez (Mexic) 6—2, 6—4, 6—7. 
7—6 ; Okker (Olanda)—Gottfried 
(S.U.A.) 6—4, 3—6, 6—3, 6—4 ; 
Connors (S.U.A.)—Pasarell (Por
to Rico) 6—3, 6—4, 6—7, 6—2 ;
Rosewall (Australia)—Kamiwa- 
zumi (Japonia) 7—6, 6—1, 6—1 ; 
Stone (Australia)—Panatta (Ita
lia) 7—5, 6—7, 4—6, 6—3, 6—4 ; 
Pattison (Rhodesia) — Owens 
(S.U.A.) 6—3, 6-4, 6—2.

iova—Chimia Rm. Vîlcea 0—2 ; 
Progresul București—S. N- Olte
nița 0—0 ; C.S. Tîrgoviște— 
C.S.M. Sibiu 2—0 ; Metalul 
București—Metalul Drobeta Tur- 
nu Severin 2—0.

SERIA A III-A : C.F.R. Timi
șoara—Minerul Baia Mare 3—0 ; 
Olimpia Oradea—Corvinul Hune
doara 0—0 ; Metalurgistul Cu- 
gir—Minerul Cavnic 3—0 ; Vul
turii Lugoj—U.M. Timișoara
1—0 ; C.F.R. Arad—Textila
Odorhei 3—2 ; Olimpia 
Mare—F.C. Bihor 1—0 ; 
Bistrița—Victoria Cărei
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii— 
Mureșul Deva 2—0 ; Arieșul 
Turda—Minerul Anina 1—1.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, ați putea carac
teriza poziția fi obiectivele 
politicii externe a României ? 
Care este, după opinia dum
neavoastră, diferența dintre 
poziția de „independență" fi 
cea de „nealiniere" în viața 
politică internațională ?

RĂSPUNS : România se pro
nunță in mod activ pentru o 
largă colaborare internațională 
cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială. Desigur, 
ca țară socialistă acordăm o a- 
tenție deosebită relațiilor cu 
țările socialiste ; de asemenea 
acordăm o mare atenție rela
țiilor cu țările care și-au cu
cerit independența națională și 
luptă pentru consolidarea și 
dezvoltarea lor de sine stătă
toare.

La baza relațiilor noastre in
ternaționale așezăm deplina e- 
galitate in drepturi între state, 
respectul independenței și su
veranității, neamestecul in 
treburile interne și avantajul 
reciproc.

Considerăm că trebuie să fa
cem totul pentru a contribui la 
politica de destindere, de cola
borare internațională intre toate 
statele lumii. Apreciez că, în 
fond, există o mare asemănare 
între politica de independență și 
cea de nealiniere. In fond, a 
vorbi de nealiniere, înseamnă a 
vorbi și a fi pentru o politică 
de egalitate internațională, îm
potriva politicii imperialiste de 
torță și dictat, pentru triumful 
unor relații noi intre state care 
să asigure afirmarea deplină a 
fiecărei națiuni.

ÎNTREBARE : Cum ve
deți dumneavoastră, domnule 
președinte, eforturile pentru 
diminuarea tensiunii în Eu
ropa ? Țara dumneavoastră 
se pronunță pentru dizol
varea blocurilor militare, 
atît a N.A.T.O., cit și a Tra
tatului de la Varșovia. Ce ml 
joacă, în acest context, Con
ferința pentru securitate și 
cooperare în Europa P

RĂSPUNS : România, împre
ună cu țările socialiste euro
pene — și aș putea spune și eu 
celelalte state din Europa —• 
este angajată într-o acțiune in
tensă pentru diminuarea încor
dării și înfăptuirea unor relații 
noi, de colaborare, pe continentul 
nostru. în acest sens, România 
s-a pronunțat întotdeauna și se 
pronunță și în prezent pentru 
desființarea blocurilor militare, 
atît a N.A.T.O. cît și a Trata
tului de la Varșovia, conside
red că relațiile noi care trebuie 
să se afirme pe continentul eu
ropean și, în general, in lume, 
trebuie să ducă la dizolvarea 
blocurilor militare. Desigur, în
țelegem că acesta este un pro
ces, că trebuie creată încrederea 
corespunzătoare între state, să 
se treacă treptat la măsuri con
crete. Apreciem, în acest sens, 
că s-au și obținut unele succese 
pe calea destinderii in Europa, 
începerea Conferinței general- 
europene este un rezultat al pa
șilor obținuți pe calea destinde
rii. Considerăm că desfășurarea 
următoarelor etape va trebui 
să ducă la creșterea încrederii 
între statele continentului, la 
afirmarea cu mai multă putere 
a egalității în drepturi și a co
laborării în toate domeniile de 
activitate, ceea ce va contribui 
Ia deschiderea de noi perspec
tive în direcția unor măsuri de 
dezarmare și, inclusiv, de des
ființare a blocurilor militare.

ÎNTREBARE : Ați putea 
să ne expuneți detaliat pla

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Roma

nia, NICOLAE CEAUSESCU, a trimis căpitanilor regenți ai Re
publicii San Marino, FRANCESCO MARIA FRANCINI și PRIMO 
BUGLI, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii San Marino, îmi este 
deosebit de plăcut să adresez Excelențelor Voastre, în numele 
Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, cor
diale felicitări și cele mai sincere urări de fericire personală, 
de prosperitate și bunăstare poporului sanmarinez prieten.

Amintindu-mi cu plăcere de vizita pe care am făcut-o In țara 
dv., de primirea călduroasă cu care am fost înconjurați și de 
convorbirile avute cu acest prilej, îmi exprim convingerea că 
relațiile de colaborare dintre România și San Marino se vor dez
volta continuu, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis emirului statului Qatar, 
șeicul KHALIFAH BEN HAMAD AL THANI, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, adresez Al
teței Voastre sincere felicitări, împreună cu cele măi bune urări 
de progres și bunăstare poporului din Qatar.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Statelor 
Unite Mexicane, LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, următoarea 
telegramă :

Ne-au impresionat profund consecințele cutremurului care a 
afectat teritoriul Statelor Unite Mexicane, pierderi de vieți ome
nești și importante pagube materiale.

în numele poporului român, al guvernului și al meu personal, 
exprim Excelenței Voastre, precum și familiilor îndurerate, 
sincera noastră compasiune.

Duminică, a sosit în Capitală 
o delegație economică guverna
mentală a Republicii Democra
tice populare a Yemenului, con
dusă de Mahmood Abdulla Uș- 
haish, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al acestei țări.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de către Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Constantin Bă- 
beanu, ambasador la Ministerul 
Afacerilor Externe, de alte per
soane oficiale. 

nul românesc de transforma
re a Balcanilor într-o zonă a 
păcii și cooperării ?

RĂSPUNS : Balcanii sînt o 
parte a continentului european. 
Este firesc ca România, in pre
ocuparea sa pentru securitatea 
europeană, pentru destindere pe 
continent și in lume, să se pre
ocupe in mod deosebit de reali
zarea unor pași concreți în a- 
ceastă direcție in zona in care 
își desfășoară activitatea, in 
Balcani. Apreciem că s-au ob
ținut, de altfel, uneie rezultate 
pozitive în ce privește colabo
rarea in diferite domenii dintre 
statele acestei zone și dorim să 
continuăm eforturile pentru dez
voltarea acestei colaborări în 
toate domeniile de activitate 
pentru a se ajunge la transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a 
păcii și colaborării intre națiuni 
egale și independente.

ÎNTREBARE : Lumea so
cialistă este profund divizată 
în privința unor chestiuni 
fundamentale. Dumneavoas
tră ați efectuat o vizită ofi
cială în Republica Populară 
Chineză. Ați participat, de 
asemenea, nu de mult, ta 
reuniunea conducătorilor ță
rilor socialiste europene (cu 
excepția Iugoslaviei jt Alba
niei) care a avut loc în Cri- 
meea. Apreciați că situația 
va evolua spre o accentuare 
a discrepanțelor P Este po
sibil să se restabilească uni
tatea P Pe ce baze P

RĂSPUNS : Eu aș spune că, 
în general, lumea este profund 
divizată. în primul rînd, prin 
faptul că există orînduiri so
ciale diferite, că există profun
de contradicții de interese — 
și acestea sint mult mai adinei 
decit divergențele existente în
tre țările socialiste. Cu toa.e 
acestea, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice, se dezvol
tă colaborarea intre toate ță
rile, fără deosebire de orinduire 
socială. într-adevăr, nu este un 
secret că există o serie de di
vergențe între unele țări so
cialiste. Considerăm insă că a- 
cestea pot și vor fi depășite, 
deoarece interesele fundamen
tale ale tuturor țărilor socialiste 
sint de a găsi căile spre Întă
rirea colaborării lor, atit pentru 
a asigura dezvoltarea fiecărei 
țări socialiste și afirmarea prin
cipiilor socialiste în general, cît 
și pentru a contribui la politica 
de colaborare și de pace iii lu
me, la progresul economico-so- 
cial al omenirii.

Pornind de la aceste conside
rente principiale, România s-a 
pronunțat și militează activ pen
tru dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările socialiste. Și vă pot 
spune că relațiile noastre cu 
toate țările socialiste se desfă
șoară în mod corespunzător. Vi
zita pe care am efectuat-o, cu 
doi ani în urmă, în Republica 
Populară Chineză este tocmai 
expresia acestei politici de cola
borare. De asemenea, participa
rea noastră la reuniunea con
ducătorilor unor țări socialiste 
din Europa, care a avut loc re
cent în Crimeea, s-a încadrat și 
se încadrează în politica Româ
niei de dezvoltare a colaborării 
active cu țările socialiste din 
Europa, cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu toate țările socia
liste în general.

Pornind de aici, apreciez că 
sînt perspective pentru a ii de
pășite divergențele, că în a- 
ceastă privință trebuie, desigur, 
acționat în mod consecvent de 
către toate țările socialiste. Re
stabilirea unității și dezvoltarea 
unei largi colaborări trebuie să

CRONICA 
U.T.C.

Duminică a părăsit Bucu- 
reștiul, plecînd spre Buda
pesta, o delegație a Comite
tului municipal București al 
U.T.C. care va lua parte la 
o intîlnire a organizațiilor de 
tineret din capitalele unor 
țări socialiste. 

se bazeze pe principiile noi cara 
stau la baza relațiilor dintre 
țările socialiste — ale deplinei 
egalități, respectului reciproc, 
întrajutorării tovărășești, avan
tajului mutual și, desigur, pe 
neamestecul în treburile interne
— pornind de la necesitatea de 
a face ca colaborarea dintre ță
rile socialiste să constituie un 
model de relații noi care se a- 
firmă și care trebuie să triumfe 
in lume.

ÎNTREBARE: Întrebarea 
anterioară ne conduce spre o 
temă de importanță crucială, 
care are o deosebită impor
tanță pentru actuala conjun
ctură politică a America La
tine : cum concepeți dum
neavoastră problema interna
ționalismului proletar P Apre
ciați că poate exista astăzi 
socialism fără naționalism și 
naționalism fără socialism P 

RĂSPUNS : într-adevăr, în 
America Latină asistăm la un 
proces revoluționar care schim
bă în mod radical multe situații 
de pînă acum. Acest proces re
voluționar este îndreptat spre 
afirmarea dreptului popoarelor 
din aceste țări la independență, 
a voinței lor de a fi deplin stă- 
pine pe bogățiile naționale și a 
le folosi în concordanță cu pro
priile lor interese, de a așeza 
relațiile cu alte state pe prin
cipiile noi la care m-am refe
rit. Este un proces care, fără 
îndoială, va fi victorios, pentru 
că este un proces legic și co
respunde intereselor fundamen
tale ale tuturor popoarelor de 
pe acest continent.

în ce privește problemele in
ternaționalismului proletar prin 
aceasta am înțeles întotdeauna
— și înțeleg și în prezent — 
solidaritatea dintre oamenii 
muncii din diferite state în lup
ta împotriva asupririi sociale și 
a asupririi și dominației străine, 
ajutorarea și sprijinirea reci
procă in lupta pentru eliberarea 
socială și națională a clasei 
muncitoare și a tuturor națiu
nilor — considerînd clasa mun
citoare ca o parte integrantă a 
națiunii, ca exponentul cel mai 
consecvent al luptei de eliberare 
națională și socială a fiecărui 
popor de care aparține.

Cred că in mod nu tocmai clar 
se pun pe același plan noțiunile 
de socialism și naționalism, deși 
înțeleg sensul în care concepeți 
dumneavoastră naționalismul și 
cum îl înțeleg unii. Pentru a nu 
crea nici o confuzie, eu aș vorbi 

. mai mult, de faptul că socialis
mul asigură deplina eliberare a 
popoarelor, atît de asuprirea so
cială cit și națională, că el cre
ează condiții optime pentru afir
marea deplină a personalității 
umane, a fiecărei națiuni, asi
gură posibilități ca fiecare na
țiune să-și edifice viitorul așa 
cum 11 dorește, fără nici un a- 
mestec din afară. In acest sens, 
intre dezvoltarea independentă 
a fiecărei națiuni și socialism nu 
numai că nu este nici o con
tradicție, dar există o deplină 
unitate. Numai socialismul cre
ează condiții pentru afirmarea 
deplină a fiecărei națiuni — și 
experiența României poate să 
fie, și din acest punct de vede
re, foarte grăitoare.

ÎNTREBARE: România
înregistrează un ritm înalt de 
dezvoltare economică Și so
cială. Cum întrevedeți viito
rul economic al țării dumnea
voastră în raport cu națiunile 
socialiste și capitaliste P 

RĂSPUNS : într-adevăr,
România depune eforturi sus
ținute și se dezvoltă într-un 
ritm înalt, atit în industrie și 
agricultură, cît și în toate do
meniile vieții economico-socia- 
le. Asigurăm această dezvoltare 
deoarece considerăm că făuri
rea societății socialiste nu se 
poate realiza decit pe baza unei 
economii puternice, întemeiată 
pe cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane, că 
înfăptuirea principiilor socialis
mului este de neconceput fără 
a avea un stat cu o puternică 
economie. în acest context, a- 
cordăm o mare importanță par
ticipării noastre la diviziunea 
internațională a muncii, colabo
rării cu țările socialiste, cu sta
tele care au pășit pe calea dez
voltării independente, cu țările 
capitaliste dezvoltate — consi
derînd că această colaborare — 
bazată pe avantajul reciproc și 
în spiritul principiilor de care 
am vorbit mai înainte — cores
punde atît intereselor poporului 
român, cît și ale tuturor celor
lalte națiuni cu care vom cola
bora. Apreciez că dezvoltarea 
în ritm înalt a României va 
crea condiții și mai bune pen
tru promovarea acestei colabo
rări, pentru participarea activă 
la diviziunea internațională a 
muncii.

ÎNTREBARE: In legătură 
cu apariția impetuoasă a 
României pe piața internațio
nală ne-ar interesa să preci
zați dacă România consideră 
că actuala diviziune interna
țională a muncii este fireas
că și rațională P

RĂSPUNS : Este o problemă 
grea. Actuala diviziune interna
țională a muncii este rezultatul 
unei anumite evoluții pe care 
și-a pus puternic amprenta dez
voltarea societății capitaliste, 
atît cu laturile ei pozitive la 
timpul respectiv, cît și cu la
turile ei negative. Este clar că 
această diviziune internațională 
a muncii are și aspecte pozitive, 
dar, în multe privințe, prezintă 
aspecte de inegalitate, de ine
chitate — și, ca atare, nu co
respunde intereselor tuturor po
poarelor. Dar, tocmai politica de 
așezare a relațiilor dintre state 
pe principii noi, tocmai dezvol
tarea țărilor rămase in urmă, 
ajutorarea acestor țări de a ob
ține o ridicare economico-socia- 
lă mai rapidă trebuie să ducă 
și la un mai bun echilibru, la 
o mai justă diviziune interna
țională a muncii, eliminîndu-se 
aspectele negative de inegalitate, 
de inechitate. Dar acesta este 

un proces lung și cere tuturor 
statelor — mai cu seamă celor 
care suferă direct, datorită a- 
cestei inegalități și inechități — 
de a acționa pentru a contribui 
la o așezare mai dreaptă a rela
țiilor în cadrul diviziunii inter
naționale a muncii.

ÎNTREBARE : Ați putea, 
domnule președinte, să ne ex
puneți obiectivele vizitei 
dumneavoastră în America 
Latină ?

RĂSPUNS : Vizita pe care 
urmează să o fac în curînd în 
opt țări din America Latină se 
înscrie în politica generală a 
României de dezvoltare a cola
borării cu toate statele lumii. 
Desigur, de America Latină țara 
noastră este legată prin vechi 
relații, prin anumite afinități 
generate de originea latină co
mună, de cultură — ceea ce 
face ca raporturile dintre statele 
noastre să aibă un caracter mai 
deosebit. Vizita se înscrie, deci, 
în cadrul unei vizite de priete
nie, al dorinței de a identifica 
noi domenii de extindere a co
laborării — economice, tehnico- 
științifice, culturale — dintre 
România și popoarele țărilor pe 
care le voi vizita. Ea dă expre
sie dorinței ca relațiile dintre 
statele noastre să contribuie la 
dezvoltarea mai rapidă, inde
pendentă, a fiecărei națiuni și, 
in același timp, să se înscrie în 
politica generală de destindere, 
de colaborare și pace interna
țională.

ÎNTREBARE : In schim
burile comerciale bilaterale, 
Argentina vinde mai mult 
decit cumpără din România. 
Cărei cauze credeți dumnea
voastră că se datorește ba
lanța comercială nefavorabilă 
părții române în comerțul cu 
Argentina ? Apreciați că ve
nirea la putere a justițialis- 
mului va modifica nivelul 
scăzut al relațiilor dintre cele 
două țări P

RĂSPUNS : Relațiile dintre 
România și Argentina au cunos
cut o dezvoltare relativ mulțu
mitoare. Desigur, că se putea 
și se poate face mai mult. 
Pot apare, firește, perioade cind 
o țară importă mai mult și ex
portă mai puțin. Consider însă 
că aceste probleme se pot so
luționa ușor. Nu cred că se 
creează probleme deosebite da
torită faptului că, la un moment 
dat, această balanță comercială 
este nefavorabilă României. Știu 
că Argentina are și ea un pro
gram intens de dezvoltare ; 
România la fel. In acest cadru 
vom găsi posibilități largi de 
colaborare pentru a asigura atit 
echilibrarea balanței, cit și pen
tru extinderea largă a colabo
rării dintre țările noastre.

Nu doresc, desigur, să mă a- 
mestec in treburile interne ale 
țării dumneavoastră, dar, după 
cum știți, în primăvara acestui 
an am avut convorbiri cu pre
ședintele Peron. Spun președin
tele pentru că am citit că a ac
ceptat să candideze, iar eu voi 
vizita Argentina după alegeri, 
deci mă voi întâlni cu preșe
dintele Peron, după ce va obține 
și victoria în alegeri. Am con
vingerea că vizita pe care o voi 
efectua în Argentina va eviden
ția posibilități multiple de a 
dezvolta colaborarea româno- 
argentiniană. Sint încredințat 
că, pe baza convorbirilor pe ca
re le vom avea și a înțelegerilor 
la care vom ajunge, colabora
rea dintre statele noastre va cu
noaște o dezvoltare foarte pu
ternică.

ÎNTREBARE : România a 
deschis la Paris o bancă în 
vederea finanțării exporturilor 
și importurilor. Aveți în ve
dere deschiderea unei bănci 
asemănătoare în America La
tină ?

RĂSPUNS : Actualmente nu 
avem un asemenea proiect, in
să, pe măsură ce relațiile Româ
niei cu țările Americii Latine 
vor cunoaște o dezvoltare care 
va face eficientă o asemenea 
bancă, fără nici o îndoială că 
vom lua in considerație și acest 
lucru.

ÎNTREBARE : Peste cîteva 
zile va începe în Algeria con
ferința țărilor nealiniate, sau 
a „lumii a treia". Care este 
poziția română față de a- 
coastă conferință ji cum ve
deți dumneavoastră, domnu
le președinte, viitorul relații
lor dintre România și „lu
mea a treia".

RĂSPUNS : România conside
ră că conferința care va începe 
în Algeria, peste cîteva zile, a 
unui mare număr de țări denu
mite „nealiniate", va discuta 
probleme importante atît pentru 
.colaborarea dintre ele, cit și 
pentru dezvoltarea vieții inter
naționale. Noi sperăm că această 
conferință va acorda atenția co
respunzătoare problemelor celor 
mai importante din viața in
ternațională — ale dezvoltării, 
destinderii, afirmării noilor 
principii de relații dintre state, 
căilor de sprijinire mai puter
nică a țărilor în curs de dez
voltare, luptei împotriva colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru o politică de respect 
al independenței și suveranită
ții tuturor statelor.

România se pronunță pentru 
o participare activă a tuturor 
statelor la soluționarea proble
melor. internaționale. Consider 
că problemele internaționale nu 
se pot soluționa decit cu parti
ciparea tuturor statelor — fie 
ele mari, mijlocii sau mici. A- 
preciem, desigur, că relațiile 
României cu toate țările care 
vor participa la conferința din 
Algeria se vor dezvolta în mod 
corespunzător în acest spirit, 
contribuind la afirmarea in lu
me a unei noi politici, mai 
drepte, mai bune.

In încheiere, aș dori să adre
sez cititorilor ziarului dumnea
voastră, precum și întregului 
popor argentinian un salut căl
duros și cele mai'bune urări de 
prosperitate.

CICLISM

Frumoase sînt cuplajele.,. START ÎN TURUI
ROMÂNIEI

Acum cîteva zile am pri
mit o scrisoare dactilografia
tă de 18 pagini al cărui adre
sant semna „un rapidist de 
dincolo de Grant" (există 
rapidiști și „dincoace" 7 Exis
tă !). Era cuprinsă aici o în
grijorare plină de mînie și 
duioșie față de starea actua
lă a echipei ceferiste. „Iată, 
zicea inimosul corespondent, 
cum se duce de rîpă o echipă 
de veche tradiție a fotbalu
lui nostru, datorită unui act 
care în limbaj popular se 
cheamă jaf". Surprins, mi-am 
pus întrebarea : a fost, în
tr-adevăr, Rapidul jefuit ? 
Cuvîntul mi se pare cam 
tare, plecarea Iui Boc (cam 
dureroasă și bruscă) nu a 
putut lichida o echipă.

Și, totuși, ieri, la cuplaj 
Rapidulețul ni s-a părut o e- 
chlpă subțiată și încropită, o 
grupă de puștani adunată în 
jurul unui 
de 
de
Și

„nenea" (e vorba 
Răducanu, evident) ușor 
speriat și bătut. Așa s-a 

întâmplat, pentru că

Despre
starea

Rapidului
de ION BĂIEȘU

Steaua e o trupă cu nume 
(există acolo un lordănescu, 
un Dumitru, un Tătaru, un 
Sătmăreanu și alții) jucători 
care știu să se folosească 
bine de o schemă sau o 
idee, în timp ce Rapidul a 
intrat pe iarbă cu veteranul 
Năsturescu (care joacă fotbal 
în divizie de la sfîrștiul ul
timului război mondial) și cu 
Rișniță și Bartales. Cine e 
Rișniță, cine e Bartales ? Ni
meni nu știe. După două go
luri, Rică a început să-și fe
licite adversarii și să-i aplau
de, se dăduse bătut. În tri
bune, lumea bună zicea, cu 
milă : „Șăracu, Rapidul..."

Dar au fost, la urmă, zece 
minute în care Rapidul a ce
rut recurs asupra scorului, 
a înscris două goluri, pre- 
sîndu-i pe militari cu Rădu- 
canu, dincolo de centru și, 
dintr-odată, a ieșit un alt 
adevăr la suprafață : repre
zentativa Grantului întine
rește prin Bartales și Rîșni- 
ță, dar adolescenții cu sta
tură și mișcare frumoasă, 
buni manlpulanțl al balonu
lui, vrind-nevrlnd, Macri i-a 
adus in echipă, iar ei s-au 
pus pe treabă șl au devenit 
titulari.

Ce vroiam să spun 7 Că tăul 
are binele lui, iar Rapidul se 
Întinerește fără să vrei și 
spre folosul său. Vedetele 
celebre s-au născut din ast
fel de împrejurări : pleacă 
sau face guturai senatorul 
de drept, vine anonimul, zice 
o replică cu geniu șl devine 
celebru peste noapte.

Viitorul ține cu Rișniță !

• Campionatele europene de conataj academic 

SPORTIVII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT
O MEDALIE DE AUR Șl UNA 

DE BRONZ
La Moscova s-a încheiat ieri cea de-a 56-a ediție a Cam

pionatelor europene masculine de canotaj academic, la care au 
participat, potrivit tradiției acestei competiții, și sportivi din 
alte continente.

în disputa cu cei mai buni vîslași din Europa, din S.U.A., 
Noua Zeelandă, Canada etc., reprezentanții României s-au 
comportat excelent reușind să cîștige o medalie de aur și una 
de bronz, la schif 2 fără cîrmaci și, respectiv, schif doi plus 1. 
Titlul de campion al Europei a fost cucerit de echipajul nos
tru de 2 fără cîrmaci, alcătuit din Ilie Oanță și Dumitru 
Grumezescu.

Iată clasamfentul finalei de schif 2 fără cîrmaci : 1. România 
(Oantă, Grumezescu) 7’39”10/100 ; 2. Noua Zeelandă 7’42”63/100; 
3. R. F. Germania 7’43”53/100 ; 4. R. D. Germană 7’43”62/100 ; 
5. Polonia 7’47”83/100; 6. U.R.S.S. 7’52”98/100.

în proba de 2 plus 1 pe primul loc s-a clasat echipajul 
U.R.S.S. — 8’09”83/100, urmat de R. D. Germană 8’13”42/100, 
România (Ștefan Tudor, Petre’ Ceapura și Gheorghe Gheor
ghiu) 8T5”67/100, Cehoslovacia 8’24”02/100, Franța. Polonia.

a.mfwyp

• Rugbi
„CUPA FEDERAȚIEI"

Cuplajul de ieri de pe terenul din Parcul Copilului din Ca
pitală a fost binevenit. Aceasta pentru că, în partidele dispu
tate, am urmărit patru echipe de valori și cu deficiențe dife
rite.

ETAPA A V-A

Am pledat mult pentru cuplaje și lata că un asemenea mod 
de a organiza partidele din București, aduce publicului bucuria 
spectacolelor fotbalistice adevărate. Ieri, la cuplajul de pe „23 
August" care a beneficiat și de o vreme frumoasă, au asistat 
60 000 de spectatori. Deci, lume multă, timp admirabil, meciuri 
foarte disputate, de un bun nivel tehnic și spectacular, ca, de 
altfel, și celelalte partide din această a cincea etapă. S-a mai 
destrămat ceva din monotonia și inconsecvența etapelor, ceea 
ce e foarte bine și spre folosul echipelor, spre distracția și plă
cerea spectatorilor.

în prima partidă a cuplajului interbucureștean s-au întâlnit 
Steaua și Rapid. Luat în ansamblu, meciul a fost echilibrat, spor
tiv, plăcut, victoria revenind pe merit militarilor care au știut 
să fructifice mai bine ocaziile avute. După un Început mai puțin 
expresiv, cînd jucătorii ambelor formații păreau că joacă mai 
mult pentru ei decit pentru propriile echipe, Steaua reușește să 
acționeze mai clar, șarjele lui îordănescu — în zi foarte bună 
— Dumitru și Pantea, jucători care s-au detașat ca evoluție, 
pun în derută apărarea rapidistă, inclusiv pe Răducanu și, lucru 
frumos, ele se soldează cu faze de poartă eficace și goluri elec
trizante. într-un timp relativ scurt (min. 37 și 44) steliștii punc
tează de două ori, ultimul gol, al lui Pantea fiind efectul unei 
execuții tehnice de mare rafinament.

In partida vedetă a cuplajului s-au întâlnit echipele Dinamo 
și Sportul studențesc ; ele ne-au oferit o dispută mai dirză, un 
spectacol mai interesant, în care vioara întâi au fost, din nou, 
studenții care au reușit să obțină victoria la un scor pe care 
cred că nimeni n-ar fi îndrăznit să parieze : 3—0 ! Dacă scorul 
provoacă senzația fiind, de fapt, surpriza etapei, în aceeași mă
sură provoacă nedumerire, jocul campionilor. Echipa antrenată 
de Nelu Nunweilier nu ne-a arătat aproape nimic care să ne 
convingă că ar fi putut emite pretenții la victorie : joc defec
tuos în apărare, încîlcit la mijlocul terenului și lipsit de precizie, 
claritate și hotărîre în atac. Chiar dacă acordăm unele circum
stanțe — absența lui Dumitrache, accidentarea lui 'Dobrău, ieși
rea lui Radu Nunweilier (întindere) pe tușă și rămînerea echi
pei în zece jucători poate mai bine de un sfert de oră — care 
au dereglat evident,, mecanismul echipei nu ne putem declara 
nicidecum mulțumiți de maniera de joc a echipei campioane, 
de felul cum s-a bătut.

Am avut revelația jocului organizat, practicat de 
formația Sportului studențesc : acțiuni construite cu inteligență 
în terenul propriu, desfășurate cu o precizie matematică, pe 
extreme de unde pasele lui Leșeanu, Moldoveanu și foarte ade
sea Manea, făceau să planeze un pericol iminent asupra porții 
iui Constantinescu ; acolo se afla omul de gol, Sandu Mircea, 
care n-a iertat nimic, a punctat decisiv......... ....... ............_, ' și spectaculos de două 
orî.Âm mai recunoscut, "ieri, la această echipă o caracteristică 
a jocului modern : accelerarea ritmului de joc, pe măsură ce 
se apropia de poarta adversă spre a-1 surprinde pe adversar 
nepregătit de replică. Și efectul s-a văzut. De fapt, dacă stau și 
mă gindesc, Sportul studențesc a cîștigat de-o manieră impresio
nantă și la un scor umilitor pentru campioni prin tinerețea și 
ambiția aruncate în luptă, prin inteligența tactică și calm, prin 
precizia în conducerea balonului și în pasarea lui, prin pasiu
nea și plăcerea de a juca fotbal 1 . _ .
pele ce urcă treptele spre virf.

diagrama
ETAPEI

F.C. ARGEȘ—A.S.A. TG. MUREȘ 
4—2 (0—1). Au marcat : Prepurgel 
(min. 55), Dobrin (min. 64), Troi 
(min. 71), Roșu (min. 77), respec- 

. tiv Mureșan (min. 31) și Caniaro 
(min. 87).

STEAUA—RAPID 3—2 (2—0).
Năstase (min. 37), lordănescu 
(min. 44) și Pantea (min. 78) au 
înscris pentru Steaua, Rișniță 
(min. 85) și Neagu (min. 88) —
pentru Rapid.

POLITEHNICA IAȘI—POLITEH
NICA TIMIȘOARA 1—0 (0—0). A 
treia victorie obținută de gazde 
pe teren propriu cu același scor ! 
Dănijă este autorul golului 
(min. 80).

F. C. CONSTANȚA—STEAGUL 
ROȘU 1—0 (0—0). Oprea a trans
format în min. 55 o loviură de la 
11 m, înscriind cel de-al 100-lea 
gol al campionatului.

„U“ CLUJ—UNIV. CRAIOVA 
O—1 (0—1). Golul care a asigurat 
victoria oaspeților se datorește 
lui Marcu, care în min. 19 a 
fructificat o acțiune de contraatac 
purtată de Țarălungă.

C.S.M. REȘIȚA—PETROLUL 5—1 
(2—0). Au marcat Beldeanu (min. 
17 și 37) Nestorovicl (min. 63), 
Voinea (min. 80), Atodiresei (min. 
81), respectiv Istrătescu (min. 69).

U.T.A—JIUL 1—0 (0—0). Victorie 
meritată a textlllștilor care au 
reușit să marcheze în min. 80 prin 
Broșovschi.

S.C. BAC AU—C.F.R. CLUJ 3—1 
(1—1). Toate cele trei goluri ale 
gazdelor au fost înscrise de inter
naționalul Dembrovschi (min. 19, 
64 și 75). Clujenii au deschis sco
rul în min. 
transformat 
deapsă.

3, cind Cojocaru a 
o lovitură de pe-

STUDENȚESC — 
(2—0). Sandu Mircea 

Moldoveanu

SPORTUL 
DINAMO 3—0 
(min. 17 șl 74) și 
(min. 43) sint autorii golurilor. 

pe care le au, in general, echi-

VASILE CĂBULEA

CLASAMENT

Etapa viitoare
(duminici, 9 septembrie)

Univ. Craiova 5 4 10 7— 1 9
C.S.M. Reșița 5 2 3 0 14— 7 7
F.C. Constanța 5 3 11 5— 3 7
Sportul stud. 5 3 0 2 10— 3 6
F.C. Argeș 5 2 2 1 8— 6 6
Poli. Iași 5 3 0 2 4— 4 6
Steaua 5 2 12 9— 7 5
Dinamo 5 2 12 9— 8 5
Rapid 5 2 12 7— 6 5
„U“ Cluj 5 2 12 5— 4 5
Steagul roșu 5 2 12 4— 4 5
Poli. Timișoara 5 2 0 3 4— 6 4
Petrolul 5 2 0 3 6—10 4
U.T.A. 5 2 0 3 3— 7 4
S.C. Bacău 5 2 0 3 5— 9 4
A.S.A. Tg. Mureș 5 2 0 3 9—14 4
C.F.R. Cluj 5 113 7—11 3
Jiul 5 0 14 3— 9 1

Univ. Craiova — Sportul stu
dențesc, C.S.M. Reșița — F.C. Con
stanța, C.F.R. Cluj — Rapid. Po
litehnica Timișoara — „U“ Cluj, 
Jiul — F.C. Argeș, Steaua — 
Politehnica Iași, A.S.A. Tg. Mu
reș — S.C. Bacău, Dinamo — Stea
gul roșu, Petrolul — U.T.A.

REZULTATELE DIVIZIEI B
SERIA I. Gloria Buzău—Me

talul Mija 2—1; Ceahlăul Piatra 
Neamț—Petrolul Moinești 2—1 ; 
Știința Bacău—F.C. Galați 2—0 ; 
C.S.U. Galați—Victoria Roman 
3—0 ; Metalul Plopeni—Celuloza 
Călărași 3—0 ; Progresul Brăi
la—Oțelul Galați 5—0 ; C.F.R. 
Pașcani—Viitorul Vaslui 0—0 ; 
Constructorul Galați—Caraima- 
nul Bușteni 0—0 ; Delta Tuicea— 
C.S.M. Suceava 0—0.

SERIA A II-A : Nitramonia 
Făgăraș—Autobuzul București 
5—0 ; Gaz Metan Mediaș—Mine
rul Motru 2—0 ; Metrom Bra
șov—Flacăra Moreni 2—1 ; Du
nărea Giurgiu—Carpați Brașov 
1—0 ; Dinamo Slatina—Tractorul 
Brașov 0—0 ; Electroputere Cra-

. ™ prima Partidă> GRIVITA ROȘIE a întîlnit-o pe PO
LITEHNICA din Iași, cu care a terminat la egalitate, 3—3, 
autorii punctelor fiind Țibuleac și Țopa, care au fructificat 
fiecare cite o lovitură de pedeapsă.

Cel de al doilea meci al cuplajului dintre SPORTUL STU
DENȚESC și STEAUA s-a terminat cu un scor favorabil mi
litarilor : 17—9. A fost o partidă mai interesantă, ambele 
echipe dăruindu-se total jocului, momentele de rugbi real, 
spectaculos, alternînd de o parte și alta a buturilor. Demn de 
remarcat este și faptul că studenții nu s-au lăsat „furați" de 
jocul în forță al militarilor, ei contraatacînd prin mingi lungi 
bătute peste apărarea imediată a militarilor. Despre învingă
tori cîteva cuvinte: steliștii alcătuiesc, în continuare, o echipă 
în adevăratul înțeles al cuvintului, în care procedeul tehnic și 
tactic este subordonat unei pregătiri fizice ireproșabile Punc
tele, au fost înscrise de Corneliu (3 lovituri de pedeapsă), 
Vasilică și R. Ionescu (încercări) — pentru Steaua și Crăciu- 
nescu șl lordănescu, cite una, și respectiv două lovituri de 
BragomirescuntrU Sportul studentesc. A arbitrat corect Sergiu

GABRIEL FLOREA

• Tenis

FLORIN MANEA Șl VIRGINIA 
RUZICI — CAMPIONI NAȚIONALI 

DE JUNIORI
Campionatele republicane de tenis de cîmp rezervate juniori

lor și junioarelor s-au încheiat ieri după-amiază, cînd pe tere
nurile de zgură din incinta parcului sportiv Progresul s-au 
disputat finalele probelor. La simplu băieți (17-18 ani), Fiorin 
Manea (Dinamo București) l-a învins în trei seturi (8—6, 7—5, 
7—5) pe Costel Curcă (Progresul), cucerind pentru a două oară 
consecutiv titlul de campion național. Virginia Ruzici (Dinamo 
București) a întrecut-o pe colega sa de club, Florența Mihii. cu 
3—6, 6—3, 6—1. în proba de dublu mixt, „perechea campionilor", 
Manea-Ruzici, s-a impus categoric în fața cuplului alcătuit din 
Aurel Dărăban (Dinamo Brașov) și Florența Mihăi. Scor 6—1. 
6—3. Iată și ceilalți cîștigători. Simplu băieți, 15—16 ani : Sorin 
Orășanu (Constructorul Hunedoara) ; simplu fete, 15—16 ani : 
Dorina Brăștin (U.T.A.) ; dublu băieți : Aurel Dărăban, Cornel 
Barbu (ambii de la Dinamo Brașov) ; dublu fete : Virginia Ru
zici, Florența Mihai.

VIOREL NICOLESCU

Ieri s-a dat startul în cea de-a 
19-a ediție a Turului ciclist al 
României, competiție la care 
participă 60 de rutieri din Bul
garia, Iugoslavia, Italia și Ro
mânia.

în cursul dimineții, pe străzile 
din cartierul Titan, s-a desfă
șurat prima etapă (contracrono- 
metru individual pe distanța de 
5,600 km), în care cel mai bun 
timp a fost realizat de Costel 
Cîrjă (România-tineret) — 7’47”, 
urmat de Teodor Vasile (Ro
mânia) — 7’49” și Valentin Hoța 
(România tineret) — 7’53”.

După-amiază, caravana clcllstă 
a părăsit Capitala indreptîndu-se 
spre Poiana Brașov, punctul 
terminus al etapei a Iî-a. Plu
tonul a rulat liniștit pînă la 
Băicoi, unde un grup format 
din Teodor Vasile. Petre Dolo
fan (Steaua), Constantin Gon- 
țea (Olimpia), Ion Cernea (Ro
mânia), Gheorghi Dimitrov (Bul
garia), Ștefan Ene (Steaua) și 
Costel Cîrjă a inițiat o evadare 
care, în cele din urmă, s-a do
vedit a fi decisivă. La Azuga, 
plutonul celor cinci (intre 
timp au rămas Dolofan șl Gon- 
țea) avea un avans de 6 mi
nute. Pe prima serpentină a ur
cușului spre Poiana Brașov, 
Teodor Vasile se desprinde ire
zistibil și trece primul linia de 
sosire, fiind cronometrat pe dis
tanța de 182 km cu timpul de 
4 h 55’ 22”. L-au urmat Ion Cer
nea — 4 h 57’ 49”, Gheorghi Di
mitrov — 4 h 57’ 55” și Ștefan 
Ene — 5 h 00’ 6”. Plutonul con
dus de Vasile Selejan a fost în
registrat cu timpul de 5 h 00’ 18”.

Astăzi se desfășoară etapa a 
3-a (Brașov—Tg. Mureș ; 170 
km).

E

Satu 
Gloria
1—1 I



de peste hotare iCOSTARICAj

LUCRĂRILE COMITETULUI
DE COORDONARE A CONFERINȚEI

PENTRU SECURITATE ȘI COOPERARE
ÎN EUROPA

Comitetul de coordonare a 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, care 
își desfășoară lucrările la Ge
neva, a continuat examinarea 
modalităților, prin care țările 
neparticipante, riverane Mării 
Mediterane, ar putea să pre
zinte pozițiile lor cu privire 
la diferite probleme figurind 
pe ordinea de zi a conferin
ței. în dezbateri, s-a eviden-

țiat în mod deosebit posibili
tatea unor contribuții din par
tea acestor state în problema
tica securității europene și a 
cooperării în domeniile 
mic, tehnico-științific 
mediului înconjurător, 
țiile s-au desfășurat
grupul de lucru creat în a- 
cest scop, 
comitetului.

econo- 
și al 
Discu- 
atît în

în primele sase luni ale 
anului curent, valoarea ex
porturilor peruane la pro
duse netradiționale a depă
șit totalul înregistrat în în
treaga perioadă a anului 
1972 — relevă agenția Pren- 
sa Latina.

Potrivit informațiilor fur
nizate de Ministerul peruan 
al Industriei și Comerțului, 
exporturile netraditionale au 
atins cifra de 35,1 milioane 
dolari, pe perioada ianua- 
rie-iulie 1973, fată de cei 
32,6 milioane dolari — în 
cursul anului trecut. Cea mai 
mare parte a volumului de 
mărfuri netradiționale, valo
rificate de Peru la export 
(20,4 la sută a fost absorbi
tă — în primele șapte luni 
ale acestui an — de țările 
membre ale Asociației lati
no-americane a comerțului 
liber (A.L.A.L.C.).

Tîrgul internațional 
de la Plovdiv

Conducătorii
de partid și de stat
bulgari au vizitat
pavilionul României

RAPORTUL PREZENTAT DE

CIUEN-LAILA UEl DE-AL X-LEA

CONGRESNAȚIONAL AlP.O. CHINEZ

ALGER

cît și în. plenara Fidel Castro a plecat

Reuniunea Consiliului miniștrilor

afacerilor externe

spre
Fidel Castro, primul ministru 

al Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, a părăsit dumi
nică Havana, cu destinația Geor
getown, pentru o vizită oficială 
de 24 de ore în Guyana. Fidel 
Castro va avea întrevederi cu 
primul ministru al Guyanei, For
bes Burnham, împreună cu care 
se va îndrepta apoi spre Alger, 
pentru a participa la Conferința 
la nivel înalt a țârilor nealiniate.

din tarile nealiniate
■> Sărbătoarea

*
I

După terminarea lucrărilor 
Comitetului pregătitor, dumi
nică, a început, la Alger, reuniu
nea Consiliului miniștrilor aface
rilor externe din țările nealinia
te, ce precede a patra conferință 
a șefilor de stat sau de guvern 
din 5—8 septembrie.

Reuniunea a fost deschisă în- 
tr-un cadru solemn, în cursul 
după-amiezii, la Palatul nați
unilor de la Club des Pins, de 
către ministrul de externe al 
Algeriei — țara gazdă a confe
rinței — Abdelaziz Bouteflika.

Ordinea de zi a reuniunii pre-

vede studiul raportului final a- 
doptat de Comitetul pregătitor, 
discutarea noilor candidaturi de 
participare la conferință, in ca
litate de membru cu toate drep
turile, de observator sau de in
vitat, elaborarea ordinei de zi a 
conferinței la nivel înalt, pre
cum și unele reguli de proce
dură în legătură cu desfășura
rea acesteia.

Reuniunea miniștrilor aface
rilor externe se va încheia 
marți, 4 septembrie, în preziua 
deschiderii conferinței șefilor de 
stat sau de guvern din țările 
nealiniate.

în prezența conducătorilor de 
partid și de stat bulgari, în 
frunte cu Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, 
duminică, și-a deschis porțile 
la Plovdiv tradiționalul Tirg 
internațional

La actuala ediție a tîrgului, 
participă 37 de țări, reprezen
tate de peste 4 000 de firme. 
România, care de mai mulți ani 
expune în pavilion propriu, ofe
ră vizitatorului — prin cele 26 
de întreprinderi de comerț ex
terior — prilejul să facă cu
noștință cu produse de Înalt 
nivel tehnic, multe dintre ele, 
realizate în cursul ultimului an. 
Se intilnesc în standuri mașini- 
unelte și aparataj electronic, 
mijloace de transport, între 
care, basculanta DAC de 10 
tone se impune prin perfor
manțele ei tehnico- economice, 
ca și locomotiva de mină rea
lizată de „Uriio" — Satu Mare, 

în ziua deschiderii tîrgului, 
pavilionul României a fost vizi
tat de TodOr Jivkov, Stanko 
Todorov și de ceilalți conducă
tori de partid și de stat bulgari, 
care au dat o înaltă apreciere 
prezenței țării noastre la tirg.

Teheran.Universitatea

Astăzi este Ziua națională 
a statului Qatar. Cu doi ani 
în urmă, la 3 septembrie 
1971, a avut loc semnarea ac
tului prin care micul stat din 
Golful Persic punea capăt 
celor 55 de ani de prezență 
a autorităților britanice pe 
teritoriul său devenind, ast
fel, independent.

Qatar-ul este constituit 
din peninsula cu același nu
me, are o suprafață de 22 01! 
kmp și o populație de 130 000 
locuitori dintre care aproape 
jumătate trăiesc în capitala 
Doha, iar restul în alte două 
concentrări urbane : Umm 
Said (port petrolier și comer
cial) și Dukham, întrucît teri
toriul țării este o cîmpie de- 
șertică. Lipsa de apă face a- 
proape imposibilă culturile a- 
gricole. In oaze se cultivă 
curmali, cocotieri, orz, mei. 
Se practică, de 
creșterea nomadă a anima
lelor.

După proclamarea inde
pendenței, Qatar-ul a hotă- 
rît șă pună capăt „relațiilor 
speciale" cu Marea Britanie; 
a anulat concesiunile acor
date unei serii <ie companii 
străine și a creat Societatea 
națională a Qatar-ului pen
tru problemele petrolului. 
Societatea dispune de toate 
drepturile privind exploata
rea principalei bogății a ță
rii — petrolul (producția a- 
nuală se cifrează Ia 20 mili
oane tone), și comercializa
rea acestui produs pe piața 
internă și in străinătate.

Obținerea independenței o- 
feră tînărului stat posibili
tăți de lichidare a rămășițe
lor dominației coloniale, de 
trecere la modernizarea sec
toarelor economiei naționale, 
de asigurare a unor condiții 
mai bune de viață pentru lo
cuitorii săi.

Cu prilejul Zilei naționale, 
poporul și tineretul român a- 
dresează poporului din Qa
tar urări de noi succese pe 
calea consolidării indepen
denței, progresului și bună
stării.

România

international> 
de la Leipzig

asemenea,

Duminică s-a deschis la 
Leipzig tradiționalul Tirg in
ternațional de toamnă. Orașul 
tirgurilor din Republica Demo
crată Germană este gazda a 
6 275 de firme din 52 de țări.

Printre principalele state par
ticipante se numără Republica 
Socialistă România. în standuri
le întreprinderilor românești de 
comerț exterior sînt prezente 
produse din nouă sectoare in
dustriale. Printre acestea se află 
autoturismul Dacia-1300, o mare 
varietate de produse ale in
dustriei chimice — acizi, îngră
șăminte, mase plastice, rășini 
sintetice, coloranți, medicamente 
și altele.

PEKIN 2 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă a difuzat ra
portul prezentat de Ciu En-lai, 
în numele Comitetului Central, 
la cel de-al X-lea Congres na
țional al Partidului Comunist 
Chinez.

Evocind perioada care a tre
cut de la congresul național 
precedent; al IX-lea, al partidu
lui, raportul arată că, poporul 
chinez a lichidat sabotajul cli
cii antipartinice a lui Lin Biao, 
a învins grave cataclisme natu
rale și a înregistrat noi victorii 
pe calea construirii socialismu
lui; Industria, agricultura, trans
porturile, finanțele și comerțul 
se desfășoară cu bine și s-au 
înregistrat numeroase noi înfăp
tuiri în domeniile culturii, învă- 
țămîntului, sănătății publice, 
științei și tehnologiei.

Pe plan internațional, se spu
ne în raport, partidul și guver
nul chinez au transpus în fapt, 
cu fermitate, politica externă 
stabilită la Congresul al IX-lea. 
Prietenia noastră revoluționară 
cu țările socialiste frățești, pre
cum și cooperarea noastră cu 
țări prietenești, au fost consoli
date în continuare. Țara noastră 
a stabilit relații diplomatice cu 
un număr tot mai mare de 
țări, pe baza celor cinci princi
pii ale coexistenței pașnice. Sta
tutul legitim al țării noastre la 
O.N.U. a fost restabilit. A dat 
faliment politica de izolare a 
Chinei. Relațiile dintre China și 
S.U.A. s-au îmbunătățit in oare
care măsură. China și Japonia 
și-au normalizat relațiile. Con
tactele prietenești dintre po
poarele noastre și popoarele al
tor țări sint mai intense decit 
oricînd, se constată în raport.

Referitor la evoluția situației 
internaționale, se arată că ma
rile victorii cucerite de popoare
le din Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia în războiul împotriva a- 
gresiunii S.U.A. și pentru salva
rea națională au încurajat pu
ternic popoarele lumii în lupte
le lor revoluționare împotriva 
imperialismului și colonialismu
lui. A apărut o nouă situație în 
lupta poporului coreean pentru 
reunificarea independentă și 
pașnică a țării sale. Lupta po
poarelor din Asia. Africa și 
America Latină pentru cîștiga- 
rea și apărarea independenței 
naționale și salvgardarea suve
ranității de stat și a resurselor 
naționale se intensifică tot mai 
mult și se extinde.

Provincia Taivan este terito
riul sacru al patriei noastre, po
porul din Taivan fiind de ace
lași neam cu noi. Sîntem nes
pus de îngrijorați pentru com- 
patrioții noștri din Taivan car? 
iubesc și doresc patria. Com- 
patrioții noștri din Taivan pot 
avea un viitor luminos numai 
intoreîndu-se la patria mamă.

Taivanul trebuie eliberat. Ma
rea noastră patrie trebuie uni
ficată. Aceasta este aspirația 
comună și datoria sacră a po
poarelor, tuturor naționalități
lor din țară, inclusiv a compa- 
trioțllor din Taivan, Să ne stră
duim împreună pentru realiza
rea acestui obiectiv.

După ce menționează acțiunea 
de îmbinare a adevărului uni
versal al marxism-leninismului, 
cu practica concretă a revolu
ției, raportul abordează proble
me economice. Din punct de 
vedere economic, țara noastră 
este în curs de dezvoltare, se 
spune în raport. Trebuie să 
înfăptuim temeinic linia gene
rală de a „depune toate efortu
rile, de a ținti sus și de a ob
ține rezultate mai mari, mai 
rapide, mai bune și mai econo
mice In construcția socialistă", 
de a înțelege revoluția și pro
mova producția. Trebuie să 
aplicăm în continuare principiul 
de a „considera agricultura 
drept bază și industria drept 
principalul factor", precum și se
ria de principii : de a merge pe 
propriile noastre picioare și de 
a ne construi țara în mod in
dependent, avind inițiativa in 
propriile noastre mîini, bizuin- 
du-ne pe propriile noastre forțe, 
prin luptă dîrză, sîrguință și 
cumpătare. Trebuie consolidate 
planificarea și coordonarea, tre
buie îmbunătățite normele și 
prevederile raționale ale iniția
tivei centrale și locale și desfă
șurate pe deplin. Organizațiile 
de partid trebuie să 
mare atenție problemelor 
litică economică, trebuie 
preocupe de bunăstarea 
lor, să asigure activitatea 
cercetare și studiu și să depună 
eforturi eficiente pentru înde
plinirea sau depășirea planuri
lor de stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale, astfel îneît 
economia noastră socialistă să 
înregistreze progrese încă și mai 
mari. Trebuie, de asemenea, să 
consolidăm conducerea centrali
zată a partidului, se arată în 
raport.

Cel de-al X-lea Congres al 
partidului, se spune în încheie
re, va avea 
asupra liniei 
partidului 
vom convoca 
Congres 
fanților 
Chină, 
poarele 
țările. își pun mari speranțe in 
partidul și în țara noastră. S!n- 
tem convinși că partidul nostru, 
sub , conducerea președintelui 
Mao, va menține linia sa revo
luționară proletară, va înfăptui 
cu bine sarcinile care îi revin 
și va Înfăptui speranțele po
porului nbstru și ale popoarelor 
din întreaga lume.

acorde 
de pa
să se 
mase- 

de

o amplă influență 
de dezvoltare a 

nostru. în curind 
cel de-al IV-lea 

al Adunării Reprezen- 
populari din întreaga 

Poporul nostru și po- 
revoluționare din toate
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Acord chiliano-suedez
• CHILE ȘI SUEDIA au în

cheiat un acord de cooperare 
tehnică și financiară, in valoare 
totală de 40 milioane coroane 
suedeze {aproximativ 10 milioa
ne lire sterline) — transmite a- 
genția Reuter. Acordul, semnat 
de ministrul adjunct de externe 
suedez, Lennart Klakenberg, 
care se află într-o vizită la San
tiago de Chile, și de omologul 
său chilian. Luis Orlandini, pre-

vede acordarea unui ajutor 
nerambursabil de 15 milioane 
coroane statului chilian. Restul 
de 25 milioane coroane va fi 
folosit pentru finanțarea unor 
importuri chiliene de bunuri 
capitale, materii prime și suban- 
samble industriale din terțe țări.

• GUVERNUL revoluționar al 
Angolei în exil (G.R.A.E.), al că
rui sediu se află la Kinshasa, a 
confirmat informațiile potrivit 
cărora trupele portugheze

SECRETUL" SANMARINEZ

D oar aflat 
nissima 
di San 
poți afla 
la o întrebare 
se vrea

în „Sere- 
Republica 

Marino" 
răspunsul 

ce
crucială : 

cum de a izbutit să-și continue 
secole această 

din 
in

existența prin 
„cea mai veche republică 
Europa", proclamată incă 
anul 1263 și devenită indepen
dentă în anul 1291 ?

Și este vorba doar de un stat 
însumînd o suprafață de numai 
61 de kilometri pătrați, pe me
leagurile căruia trăiesc astăzi 
20 000 de locuitori ! Cit privește 
poziția geografică plasată pe 
versanții muntelui Titan, la zece 
kilometri drum drept de Marea 
Adriatică.

Cuvintele înscrise pe frontis
piciu! principalelor edificii san- 
marineze, preluate dc pe stema 
țării, sînt un indiciu dar și o 
explicație : LIBERTATE VEȘ
NICA. De altfel, chiar în anul 
1291 in momentul dobindirii in
dependenței față de seniorii din 
Romagna și biserica catolică, 
San Marino decretează că devi
ne „stat liber și suveran elibe
rat de orice dominație".

Istoria a consemnat nume
roase pagini frămîntate cînd lo
cuitorii au fost nevoiți să-și 
apere căminul și însăși existen
ța. Micul popor sanmarinez a 
fost prezent, de-a lungul secole
lor, prin fapte pilduitoare. Se 
consemnează, astfel, că în vara 
Iui 1849 Garibaldi și-a găsit 
sprijinitori în acest Ioc de re
fugiu pentru trupele sale de 
„cămăși roșii". Aici, într-o pia
țetă aflată Ia intretăierea unor 
drumuri abrupte de munte a 
fost înălțat primul monument 
din lume dedicat lui Giuseppe 
Garibaldi. „Cartea de onoare" a 
faptelor de bravură sanmari
neză înscrie și sprijinul acordat 
în timpul celui de-al doilea răz-

boi mondial fiilor Italiei co
tropite de naziști. Aproximativ 
100 000 de italieni — remarcăm: 
de cinci ori mai numeroși decit 
întreaga populație a țării — au 
găsit găzduire Ia familiile aces
tei mici comunități care nu s-a 

ultimatu- 
hitle-

înclinat nici în fața 
mului comandamentului 
rist.

... „Secretul" supraviețuirii 
acestei republici, derivă și din

însemnări de călătorie

vitalitatea acestui popor, din 
ocupațiile străvechi menținute 
și multiplicate prin secole, din 
seriozitatea de constructor pe 
care o vădește în cele mai di
ferite prilejuri. Și astăzi, jumă
tate din populație continuă cul
tivarea cerealelor, a viței de 
vie, creșterea animalelor. Ală
turi, s-au dezvoltat întreprin
deri de materiale de construcții, 
fabrici textile și de ciment. In
dustria hotelieră — care func
ționează la înalte cote de con
fort și civilizație — aduce anual 
peste 2,5 milioane de vizitatori 
străini, de pe urma cărora 
obțin venituri 
amănunt ni se nare concludent: 
încă din urmă cu peste 100 de 
ani, republica sanmarineză a re
fuzat oferta făcută dc către spe
culanți străini de a deschide 
un cazinou pentru jocuri de no
roc. contra unor mari profituri. 
Oferta reluată în 1879. în 1913. 
în 1921 și mai recent a fost res
pinsă de fiecare dată ca fiind 
nennorabilă.

Vizitatorul de astăzi al repu
blicii întâlnește, în cele mai di
verse ipostaze, respectul și pio
șenia față de tot ceea ce evocă 
trecutul glorios, multisecular. 
Nenumărate monumente și plă-

se 
însemnate. Un

ci comemorative, relicve aflate 
direct sub cerul liber, — printre 
care tunurile Guaita, Fratta și 
Montalle — atestă continuitatea 
populației de pe muntele Titan. 
Vestigii dintre cele mai valo
roase sînt, însă, păstrate în 
muzee, dintre care proeminent 
mi se pare a fi Muzeul guver
namental, înființat în 1865 și 
inaugurat la 30 iulie 1889. Nu
meroasele săli conțin 
din cele mai diferite 
picturi celebre, vase 
etrusce, italiene. Din sala nr. 25 
ajungi în „Galeria garibaldiană" 
care amintește, oră de oră, 
timpul petrecut de erou, Ia San 
Marino. In vitrine : o eșarfă 
tricoloră, scrisori. autografe, 
două săbii, monede, pistoale, 
puști. Un ghid ne atrage aten
ția asupra a două obiecte dintre 
cele mai prețioase : rochia Ani- 
tei Garibaldi, soția eroului, pri
mită în dar din partea femeilor 
din Cetona și drapelul tricolor 
încredințat de către un coman
dant al oștilor Iui Garibaldi 
farmacistului Beniamino Righi.

„Sala de audiențe" — creație 
a artiștilor locali, dintre care 
unii mai trăiesc încă — aduce, 
la zi, istoria. Aici, cei doi căpi- 
tani-regenți primesc 
și vizitatorii străini, la 
1 aprilie și 1 Octombrie, 
reți sînt înscrise numele 
eăpitanilor-regenți de la 
Constatăm două curiozități : 
Franzolino di Chillo și Cecco di 
Chillo, căpitani-regenti în anul 
1343 erau frați : cel mai mare 
număr de electori —14 — a fost 
obfinut în anul 1400 de către 
Antonio di Simone Belluzzi.

... In două zile am parcurs la 
pas o întreagă republică, 
cunoscut un străvechi 
călătorit în istorie și 
rile moderne și am 
răspuns.

obiecte 
timpuri, 
grecești,

delegațiile 
fiecare 
Pe pe- 
tuturor 
origini.

am 
popor, am 
în timpu- 
aflat un

CAROL ROMAN

Republica Costa Rica este cea de-a doua etapă a înaltei 
solii de prietenie și cooperare pe care o constituie vizita pre
ședintelui Nieolae Ceaușescu în țări ale Americii Latine.

Situată între Oceanul Pacific și Marea Caraibilor, avind 
o suprafață de 50 730 km. pătrați și o populație de 1 800 000 
de locuitori, Costa Rica (în traducere „Coasta bogată") este 
unul din cele mai mici state ale Americii Centrale.

Teritoriu colonizat de conchistadori, Costa Rica și-a cuce
rit independența în 1821, după trei veacuri de dominație 
străină, numărîndu-se printre cele cinci țări care s-au unit 
in Federația Americii Centrale ; ea a devenit în 1838 repu
blică autonomă, puterea legislativă fiind încredințată unei 
Camere unice. Costa Rica este condusă de un președinte
— ales prin vot direct pe o perioadă de patru ani — care 
este șeful statului și al puterii executive. Actualul preșe
dinte, Josâ Figueres Ferrer, a fost ales în februarie 1970.

Țara are un relief variat, cu niunți de origine vulcanică, 
dai' și cu întinse cîmpii care au făcut ca agricultura să devină 
sectorul economic predominant. S-au extins culturile de cafea
— principalul articol de export — plantațiile de banane, ca
cao, trestie de zahăr, tutun, este dezvoltată creșterea anima-
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lclor (pășunile naturale ocupă 20 la sută 
ținem seama și de pădurile vaste, cu lemn de esență prețioasă 
avem imaginea unei agriculturi cu perspective remarcabile, 
ramură a cărei modernizare tinde să asigure și materii prime 
pentru industrie.

Una din preocupările dominante ale Republicii Costa Rioa 
pe drumul dezvoltării o constituie trecerea de la o economie 
agrară Ia o economie diversificată. In acest sens, mai ales 
in ultimii ani, eforturi considerabile sînt îndreptate spre dez
voltarea sectorului industrial, el cunoscînd un ritm de creș
tere de două ori mai mare decit cel semnalat în agricultură. 
Industria capitalei — San Jose — s-a dublat în comparație 
cu anul 1960. Pe harta țării au apărut — alături de micile 
întreprinderi de prelucrare a materiilor prime agricole — 
obiective industriale moderne cum ar fi o topitorie de oțel, 
o rafinărie, o fabrică de asfalt, sistemul hidroelectric Cac.hi 
cu o qapacitate instalată de 64 000 kW. Concomitent, pe linia 
preocupărilor pentru dezvoltarea și consolidarea economiei 
naționale, se acționează pentru valorificarea resurselor natu
rale (zăcăminte de aur, argint, mangan, fier, plumb și petrol). 
Pe acest plan, ca și in alte țări latino-americane, se manifestă 
grija pentru apărarea bogățiilor naturale și folosirea lor in 
interesul propriului popor ; au fost, astfel, luate măsuri pen
tru limitarea și stricta controlare a activității monopolurilor 
străine, îndeosebi nord-americane.

O atenție deosebită se acordă dezvoltării invățăniintului, 
formării de cadre de specialiști necesari progresului țării. 
Sume considerabile sînt alocate de stat pentru învățămint. 
Frecventarea cursurilor primare e obligatorie și gratuită, iar 
rețeaua de școli primare și secundare cunoaște o permanentă 
extindere. Peste 11 000 de studenți frecventează cele 10 fa
cultăți ale Universității din San Jose.

In relațiile externe. Costa Rica promovează o politică de 
prietenie și cooperare cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor social-politică. Așa cum declara ministrul costa- 
rican al relațiilor externe, țara să pornește de la considerentul 
că „fiecare popor este liber să-și aleagă calea proprie de 
dezvoltare, să joace un rol important in concertul națiunilor". 
Animate de aceleași aspirații de pace și progres, avind afi
nități de limbă și cultură, România și Costa Rica — deși si
tuate la mii de kilometri depărtare una de alta — au stator
nicit legături trainice de prietenie și colaborare. Relațiile 
diplomatice între cele două țări au fost stabilite în 1970. 
Acordul comercial semnat la București in 1971 a dat un 
puternic impuls schimburilor bilaterale reciproc avantajoase. 
Deși <iy dată recentă, relațiile româno-costaricane au toate 
condițiile să se amplifice pe multiple planuri. Fără îndoială, 
vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu o întreprinde în 
Republica Cosța Rica Ia invitația președintelui Jose Figueres 
Ferrer, va marca un moment istoric in raporturile româno- 
costaricane.

P. NICOARA
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Ploile agravează situația în Mexic

i
A.

AJ

Situația dificilă că
reia trebuie să-i facă 
fată autoritățile gu
vernamentale mexi
cane, ca urmare a 
dezastrelor provocate 
de cutremurul de 
pămînt de marțea 
trecută, este agrava
tă, în aceste zile, de 
ploile violente care 
continuă să provoa
ce inundații în di
verse regiuni ale tă
rii. Cutremurul și 
ploile — considera
te ca cele mai ca
tastrofale din istoria 
Mexicului — s-au 
soldat cu sute de 
morți și. mii de fa
milii rămase fără a- 
dăpost ; astfel, nu-

mai seismul a pro
vocat moartea a 720 
de persoane, alte 200 
căzînd victime ploi
lor. Numărul total al 
răniților este estimat 
la aproximativ patru 
mii.

în timp ce nivelul 
apelor începe să 
scadă în regiunea 
Tabasco, la sud-est 
de Ciudad de Me
xico, un rîu s-a re
vărsat în statul Ja
lisco. în partea de 
nord-est, și mai 
multe sate sînt prac
tic inundate în sta
tul Chiapas. în loca
litatea La Barca

de 
există 10 

sinistrați. Trei 
de familii au 
evacuate, mai 
de o mie de 
fiind inundate

(statul Jalisco), 
exemplu, 
mii 
sute 
fost 
mult 
case 
de apele rîului Ler
ma. în aceeași zonă, 
nivelul lacului Cha
pala a înregistrat o 
creștere neobișnuită.

Echipele de urgen
tă, formate din efec
tive ale armatei și 
din voluntari, cort- 
tribuie la aprovizio
narea zonelor si
nistrate cu alimente, 
medicamente. îmbră
căminte și produse 
chimice pentru pota- 
bilizarea apei.

comis masacre împotriva popu
lației pașnice angoleze. Se pre
cizează, în acest sens, că au fost 
atacate două sate, situate in re
giunea Loanda și că peste 200 
de persoane au fost ucise de 
către militarii portughezi.

G.R.A.E. ă arătat, totodată că 
trupele portugheze procedează 
la așa-numitele bombardamen
te chimice, împrăștiind deasupra 
așezărilor angoleze substanțe 
poluante, din pricina cărora in 
ultimele opt luni și-au pierdut 
viata aproximativ 200 de per
soane.

menta

De- 
Marii 
stabi
la ni-

• Guvernele Republicii 
mocrate Vietnam și 
Britanii au hotărit să 
lească relații diplomatice 
vel de ambasadă. încenind de
la 1 septembrie, se spune in
tr-un comunicat dat publicită
ții la Foreign Office.
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R. P. POLONA. - Imagine din Cracovia.

ALADIN ȘI LAMPA FERMECA
TĂ : Capitol (orele 9,30; 11,45;
14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,15).

FELLAGA : Lumina (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; .16 ; 18,30 ; 20,45).

PERECHILE : Patria (orele
11.30 ; 14 ; 16,30 
tival (orele 9 ; 11,45; 14,30; 17,30; 
20,30) ; Grădina Festival (orele 
19,15).

CONSPIRAȚIA : Luceafărul (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45) ; Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30) ; Central 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 : 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Grădina Luceafărul (orele
19.30) .

POLIȚISTUL :
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
Scala (orele 9 ;
18.30 ; 21) ; Excelsior (orele
11,15; 13,30; 16;....................
Stadionul Dinamo 
Grădina București

DEPARTE DE
Favorit (orele 9,15 
16 ; 18.15 : 20,30) ; ' 
(orele 17,15 : 20,15) ; 
9 ; 11,15 : 13,30

EGLANTINE
13 ; 15,15 : 17,30 : 20 — program de 
desene animate pentru copii ora

9';
19 ; 21,15) ; Fes-

București (orele 
16,30 ; 18,45 ; 21) ; 
11,15 : 13.30 ; 16 ; 
...................... 9 ;

18,15 ; 20,30). ;
(orele 19,30), 
(orele 19,30).
TIPPERARY î 

: 11,30 : 13.45 ; 
Sala Palatului
Modern (orele 

16 ; 18,15 ; 20,30). 
Doina (orele 11 ;

Puternice inundații în trei state indiene
ata- 
lon- 
oro-

• Forțele patriotice au 
cat din nou garnizoanele 
noliste din două capitale 
vinciale. situate la nord si sud
de Pnom Penh. si au decimat o 
companie de 100 de oameni 
intr-un punct situat la 70 kilo
metri sud-est de capitală — se 
spune in comunicatul de sim- 
bătă al comandamentului lon- 
nolist.

Trei state indiene — Gujarat, Rajasthan și Madhya Pradesh 
— sinf afectate de puternice inundații provocate de violentele 
ploi musonice care s-au abătut fără încetare in ultimele zile 
asupra acestor regiuni. In statul Gujarat, 15 persoane și-au 
pierdut viața. Apele au distrus în întregime trei sate, orașul 
Ahmadabab și împrejurimile sale fiind, de asemenea, amenin
țate de revărsarea fluviului Sabarmati. Peste 15 000 de per
soane sînt izolate și aproximativ 150 000 de locuitori aî acestui 
stat au fost evacuați spre regiunile mai sigure. Potrivit pri
melor aprecieri, pagubele înregistrate în Gujarat se ridică la 
peste 68 milioane dolari.

PE SCURT• PE SCURT» PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT

tră. 21.25 Reportaj TV. Ancore 
albe. 21.45 Ilustrate muzicale. De 
la Lotru la Sibiu. 22.05 Cârțl și 
idei.

(orelePARAȘUTIȘTII : Buzești
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Grădina Buzești 
(ora 19,30).

AVENTURA
Grivița (orele 
20,30) ; Volga 
13,30 : 15.45 ; 18,15 ; 20,30).

CARTEA JUNGLEI : Miorița
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI î 
Popular (ofele 16 ; 18 ; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM î 
Tomis (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ;
15.45 : 18,15 : 20,30) ; Aurora (orele 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ; 
Flamura (erele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Grădina Aurora 
(orele 19,30) ; Grădina Tomis (o- 
rele 19.30).

EV A ȘI ADAM : Viitorul (orele 
16 : 18 : 20).

DISTRATUL : înfrățirea (orele 
15.20 : 18 ; 20,15).

JUCĂTORUL : Drumul Sării fo
re’ e 15.30 : ir : 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE î 
Dacia (or^’e 9 : 11,15 ; 13.30 : 16 ;

13,30 ;

ir :
18 ;

(orele

LUI POSEIDON î
9 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 

(orele 9 ; 11,15.;

GRĂ : Bucegi (orele 15.45 ; 
20,15) : Arta (orele 15.30 ;
20.30) ; Grădina Bucegi
19.30) .

TU, EU ȘI MICUL PARIS : Fe
rentari (orele 15,30 ; 18 : 20).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE S Giu- 
leștl (orele 15,30 ; 18 ; 20,30) ; Mun
ca (orele 15,30 : 18 ; 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Cosmos
(orele 15,30 : 18 ; 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI S 
Rahova (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO S 
Floreasca (orele 15,30 : 19).

FLUTURII SÎNT LIBERI " ' 
rea (orele 15,30 : 17,45 : 20) 
dina Unirea (orele 19,30).

CUTEZANȚA : Cotroceni 
15.30 ■ 18 : 20,15).

INFAILIBILUL RAFFLES
ra (orele 15.30 ; 18 : 20,15) : Moși
lor (orele 16 : 18 ; 20) ; Grădina 
Lira (orele 19,30).

COWBOY : Crîngași (orele 15.30 ; 
18 : 30.15).

CIPRTAN PORUMBESCU : Fla
căra roreie 16; 19,30).

ANTONIU “
Progresul

SIMON TEMPLAR INTERVI
NE : Vltan (orele 19,30),

PROGRAMUL I

: Uni- 
; Gră-
(orele

Ll-

CLEOPATRA își
fbrele 15.30 : 19).

17,30 Curs de limba franceză. 
Recapitulare (7). 18,00 Telex. 18,05 
La ordinea zilei. Azi, județul Ti
miș. 18,20 Căminul. 19,00 Ecranul 
— emisiune de actualitate șl critică 
cinematografică. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Cincinalul înainte 
de termen — 1973. an hotărltor. 
20.00 Cîntecul săptămtnii : „O
ramură spre cer" de Radu Șerban. 
20,05 Emisiune de știință. Con
gresul internațional de vulcanolo- 
gie. 20.45 Revista literar-artistică 
TV. 21,25 Roman-foileton . VI
NUL ROȘU. Partea a II-a. 22,05 
Film documentar : SAN MARINO. 
22,20 24 de ore.
PROGRAMUL II

9,30). 18.15 : 20.30). FLORENTINER NR. 73 : Vitan 20,00 Avanpremieră, 20,05 An-
FERMA DIN ARIZONA : Tim- AUTOSTOP : Pacea (orele 16 ; (Orr.i« 1F9Q- 18. 20.15). samblurî folclorice. Cîntece șl

puri Noi (orele 10—19 în continua- 18 : ’O). LOVE STORY : Capitol (ore- jocuri populare, 20,35 Pagi ni de
re) FANTOMA LUI BARBĂ NEA- le 19). umor. Aventuri în epoca de pi a-

adio1
9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei. „Partidul" de Vasile 
Popovici. 10.00 Clubul adolescenți
lor. Vara ’73. 11,00 Cronica ideilor. 
Arta — mijloc de cunoaștere. 11 10 
Profil pe portativ — Horia Mocu- 
lescu. 11,30 Geografie folclorică : 
Tara Bîrsei. 12,00 Transmisiuni di
recte din țară. 12,10 Invitație in 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13 00 
închiderea emisiunii de dimineață. 
17,00 știrile după-amiezii. 17,05 Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Literatura. 18.10 
Simfonia a VUI-a cu cor ..Lucea
fărul" de Wilhelm Berger. 18 55 
Melodia zilei. 19.00 în direct... de 
la Tg. Jiu. Ce e nou în orașul 
dv. ? 19.30 știri. 19.35 Casa de 
discuri Supraphon. 20.00 Munca — 
izvor de bucurie și împliniri. 20 30 
Pagini din opere. 21.00 Radio- 
super-top — muzică ușoară. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologe. 
Snort. 22.30 Melodia zilei. 22.35 ve
dete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. Tineri noeti, 23 20 Ope
reta „Cîntec gitan“ (selecțluni). 
23.55—24.00 Ultimele știri.
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