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NICOLAE CEAUȘESCU
în Republica Cuba

Miting la fabrica de ciment Jose Merceron
in cursul după-amiezii de 

vineri, în continuarea vizi
tei la Santiago de Cuba, 
conducătorii români și cei 
cubanezi sînt oaspeții colec
tivului de muncă al Fabri
cii de ciment „Jose Merce
ron". Se străbat din nou 
străzile orașului cu clădiri 
ce au păstrat foarte bine 
caracteristicile vechii arhi
tecturi hispanice : case cu 
un etaj, cu balcoane tipice 
în știi maur, porți înalte, 
tradiționalele „pâtios" (curți 
interioare). Copleșit de ex
plozia unei vegetații ce 
întrunește toate atributele 
exotismului tropical, domi
nată de roșul-portocaliu a- 
prins al arborilor cu nu
me de o melodică rezonan
ță — framboyan, orașul are 
o frumusețe pură, o suavi
tate a liniilor care odihnește 
privirile.

Fabrica, situată la margi
nea orașului, a îmbrăcat 
veșminte sărbătorești. In 
aplauzele și uralele munci
torilor și muncitoarelor ma
sați la intrarea și pe aleile 
fabricii, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
celelalte persoane oficiale 
române și cubaneze, se în
dreaptă spre sala consiliu
lui de conducere, unde pri
mesc explicații amănunțite 
asupra datelor esențiale ale 
procesului de producție. 
Anual, aici se produc peste 
500 000 tone de ciment, e- 
lement esențial în marea 
luptă a dezvoltării. Dacă as
tăzi volumul lacurilor de 
acumulare create prin ba
raje ridicate pe diferite 
cursuri de apă a crescut de 
circa 60 de ori, dacă cons
trucția de locuințe a luat un 
mare avînt — numai anul a- 
cesta prin munca harnică a 
mișcării de masă a „micro- 
brigăzilor", fiind date in 
folosință peste 17 000 de a- 
partamente noi —, dacă în 
ce privește construirea de 
drumuri și șosele s-a făcur 
în anii puterii populare mai 
mult decît în cinci secole 
anterioare, aceasta se da
torează în bună măsură și 
aportului 
unitățile 
ciment.

Fabrica 
este unul 
unde se materializează 
operarea economică și teh
nică dintre cele două țări 
frățești, România și Cuba. 
Alături de cele două lir.ii 
care funcționau mai de mult, 

decembrie 1967 a intrat 
funcțiune o a treia linie, 

fabricație românească, 
o capacitate anuală de

muncitorilor din 
producătoare de

„Jose Merceron" 
din obiectivele 

co

în 
în 
de
cu . ....
216 mii tone. Totodată, mulți 
dintre tehnicienii de aici au 
stagii de specializare în Ro
mânia. Furnizînd aceste da
te, reprezentanții conduce
rii fabricii au cuvinte de 
înaltă apreciere pentru u- 
tilajele cu care este dotată 
linia, în general pentru co

(Continuare in oațl o 4-a)

După înapoierea la Havana, 
din provincia Oriente, în 
cursul după-amiezii de vineri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășul Fidel Cas
tro și de alți conducători de 
partid și de stat cubanezi, au 
sosit la bordul unui elicopter

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 delega
ției de partid și guvernamen
tale din România,

Oameni ai muncii de la 
fabrica „Merceron",

Oameni ai muncii din Santi
ago de Cuba,

Cubanezi,
A trecut mai mult de un an 

de cînd am avut privilegiul 
de a primi o invitație pentru a 
cunoaște poporul și conducă
torii României frățești. încă 
ne sînt întipărite în mințile 
și în inimile noastre dovezile 
de prietenie, de solidaritate și 
de simpatie pe care le-am în
tâlnit la poporul României, la 
comuniștii români și la condu
cătorii lor.

Acolo, am avut ocazia să a- 
preciem imensele eforturi și 
extraordinarele progrese ale 
acestei țări surori în anii 
construcției socialismului, am 
putut să cunoaștem îndeaproa
pe aceste eforturi. Am vizitat 
fabrici ale industriei construc
toare de mașini, ale puterni
cei industrii chimice, centre 
de cercetări, zone agricole și 
alte sectoare ale acelei țări, 
am luat cunoștință de uriașe
le planuri de construcții de lo-

cuințe. Am putut aprecia suc
cesele ei, progresele ei, și am 
putut vedea ce drum a stră
bătut România sub steagul so
cialismului.

Acum, cu ocazia vizitei în 
țara noastră a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a dele
gației de partid și de stat din 
România, noi și poporul nos
tru am avut prilejul să mani
festăm într-o manieră frățeas
că și călduroasă aceleași sen
timente, aceleași atenții și a- 
ceeași 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 obliga
țiilor sale vizita este într-ade- 
văr scurtă și timpul de care 
putem dispune este limitat. în
suși programul zilei de astăzi 
este un program intens, care 
a inclus numeroase activități: 
turul orașului, vizita Ia cazar
ma Moncada, Ia ferma „Si- 
boney“, mitingul de acum, în
toarcerea la Havana, inaugu
rarea unei școli secundare ca
re va purta numele Republicii 
Socialiste România și pe care 
vrem s-o inaugurăm 
amiaza aceasta, la 
rea din Santiago de

în după- 
întoarce- 
Cuba. Pe
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D
După cum s-a mai anunțat, 

la reședința rezervată oaspe
ților, la Santiago de Cuba, 
conducerea Comitetului pro
vincial al Partidului Comunist

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Fidel Castro, 
Dragi tovarăși din conduce
rea partidului și statului Re
publicii Cuba,
Dragi tovarăși din Santiago 
de Cuba,
Dragi muncitori și cetățeni, 
(APLAUZE),
Doresc, în primul rînd, să 

mulțumesc Comitetului Cen
tral al Partidului și Guvernu
lui 
lui 
tru 
t-o 
neavoastr? țară. 
PUTERNICE).

Doresc, de asemenea, să vă 
mulțumesc dumneavoastră, 
cetățenilor din Santiago de Cu
ba, pentru primirea călduroa
să care ne-ați făcut-o (APLA
UZE). Cred că nu o să luați în 
nume de rău dacă, de la a- 
ceastă adunare prietenească, 
voi exprima mulțurtiiri popu
lației din Havana și din cele
lalte orașe prin care am trecut 
în aceste trei zile pentru pri
mirea și manifestările căl
duroase cu care am fost întâm
pinați peste tot și care a făcut 
să ne simțim ca la noi acasă. 
(VII APLÂUZE).

Tovarășul Fidel Castro a 
vorbit despre relațiile de prie
tenie dintre România și Cuba. 
Este adevărat, popoarele noas
tre dezvoltă 
re activă în

Republicii Cuba, tovarășu- 
Fidel Castro personal pen- 
invitația care ne-au făcu- 
de a vizita frumoasa dum- 

(APLAUZE

astăzi o colabora- 
construcția socia-

lismului, pentru bunăstarea, 
independența, suveranitatea și 
fericirea lor. (APLAUZE). Dar, 
și in trecutul popoarelor noas
tre existau multe momente a- 
semănătoare ; și România si-a 
cucerit independența naționa
lă acum aproape 100 de ani, 
in anii războiului de indepen
dență națională de acum o su
tă de ani din Cuba ; și Româ
nia, după cucerirea indepen
denței naționale, a suferit ju
gul asupririi imperialiste și 
și-a cucerit adevărata inde
pendență națională abia a- 
cum 30 de ani, cînd și-a luat 
destinele în propriile mîini, 
cînd poporul a devenit cu ade
vărat stăpîn în propria țară și 
a trecut la făurirea societății 
socialiste.
TERNlCE) 

Doresc,
menționez 
construcției socialiste în 
mânia, sub conducerea parti
dului comunist, poporul ro
mân a obținut succese remar
cabile în făurirea noii orindu- 
iri. ’Pentru a înțelege mai bi
ne acest lucru, vă voi da cîte- 
va exemple. Produceam îna
inte, sub burghezie, 280 mii to
ne metal ;în anul acesta, pro
ducem peste 8 milioane tone ; 
produceam peste 1,1 miliarde 
Kwh energie electrică ; anul

(APLAUZE PU-

de asemenea, 
făptui că în

să 
anii 
Ko-
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EJUN OFICIA
din Cuba a oferit un dejun în 
cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președinte al Consiliului de

Stat al Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In timpul dejunului, care s-a

desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovarășii Fidel Cas
tro și Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Toastul tovarășului
Castro

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vizita noastră în Provincia 

Oriente este, din păcate, foar
te scurtă și avem astăzi un 
program foarte intens. Cu toa
tă căldura și afecțiunea lo
cuitorilor din provincia O- 
riente, timpul ne este limitat.

Aș dori ca in numele parti
dului și guvernului, al pro
vinciei Oriente și al tuturor lo
cuitorilor, incluzîndu-mă și 
pe mine, care sînt din Oriente, 
să exprim tovarășilor români 
profunda noastră satisfacție 
pentru vizita prietenească și 
frățească a delegației Parti
dului Comunist Român, condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este o mare bucu
rie și onoare pentru noi de a

depun 
pentru 
ferme 

Și po-

avea în provincia noastră is
torică, în orașul nostru Santia
go de Cuba oaspeți atît de dis
tinși cum sînt tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, care 
atît de multe eforturi 
dezvoltarea celor mai 
relații între partidele 
poarele noastre.

Dorim în mod foarte sincer 
să ridicăm paharul pentru 
succesele poporului frate ro
mân, pentru succese în activi
tatea tovarășului Ceaușescu, 
în sănătatea dînsului, în să
nătatea tuturor tovarășilor ro
mâni din delegație, pentru 
prietenia dintre cele două 
popoare.

Stimate tovarășe Fidel Cas
tro,

Stimați tovarăși cubanezi, 
Dragi tovarăși,
Aș dori să exprim bucuria 

mea și a tuturor tovară
șilor din delegația de partid 
și guvernamentală română 
pentru primirea deosebit de 
călduroasă care ni s-a făcut și 
în Santiago de Cuba, pentru 
prilejul ce ni s-a oferit de a 
cunoaște cîte ceva din trecu
tul de luptă revoluționară, 
pentru independență națională, 
pentru progres social, pentru 
socialism, în care provincia 
Oriente a jucat un rol impor
tant. De altfel, de aici, din 
această parte a Cubei, a pornit 
și mișcarea de acum 20 de 
ani condusă de tovarășul Fi
del Castro, care s-a încheiat

co- 
din 
tot

cu succes în ce privește victo
ria luptei revoluționare și a 
deschis calea făuririi orîndui- 
rii socialiste în Cuba.

Aș dori să urez tuturor 
muniștilor, locuitorilor 
Santiago de Cuba succese
mai mari în activitatea lor, în 
înfăptuirea programului ela
borat de Partidul Comunist 
din Cuba pentru construirea 
socialismului, să Ie mulțumesc 
tuturor locuitorilor pentru 
prietenia deosebit de călduroa
să și să ridic paharul pentru 
dezvoltarea 
laborare 
noastre, să 
și tuturor 
Santiago de Cuba multe suc
cese și sănătate. In sănăta
tea tovarășului Fidel Castro, 
în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor.

relațiilor de co- 
între popoarele 
urez comuniștilor 
locuitorilor din

in localitatea Pueblo de Al- 
quizar, aflată în regiunea Ari- 
guanabu, 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 
vor învăța elevi i

în care 
din această

regiune a Cubei, precum 
din regiunile învecinate Ma- 
rianao și Ariqua. Școala, prin 
însăși structura construcției 
sale și loturile de pămînt ce-i 
sînt alocate, și-a propus să a- 
sigure un proces de învăță-

(Continuare in pag. a 3-a)

Cuvin tul tovarășului Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Ceaușescu, stimați mem
bri ai delegației de partid și de stat din 
România,

Stimați părinți, profesori, elevi și mun
citori,

Astăzi sîntem angrenați într-o adevăra
tă competiție olimpică pentru a putea rea
liza maximum din programul vizitei în 
minimum de timp. Tocmai am sosit de Ia 
Santiago de Cuba, și imediat ce a aterizat 
avionul, cînd motoarele încă mai mer
geau, ne-am urcat într-un elicopter, pen
tru a ajunge pină aici. De aici trebuie să 
plecăm repede, pentru că delegația mai 
are încă o parte din program de îndeplinit. 
De aceea, această inaugurare va fi deose
bit de scurtă, poate cea mai scurtă dintre

(Continuare in pag. a 3-a)

Castro,
din conducerea 

Republicii Cuba, 
profesori, părinți

Stimate tovarășe 
Stimați tovarăși 

paijid și de stat a
Stimați tovarăși 

muncitori,
Dragi prieteni elevi,
Aș dori să încep prin a mulțumi Comi

tetului Central al Partidului Comunist din 
Cuba, guvernului, tovarășului Fidel Castro 
pentru că au hotărît, cu prilejul vizitei de
legației noastre de partid și guvernamen
tale în Republica Cuba, să acorde școlii 
dumneavoastră numele de „Republica So
cialistă România".

Am vizitat in treacăt un laborator, un 
dormitor, am admirat clădirea aceasta mi
nunată. Sînteți acum la începutul școlii

(Continuare în pag. a 3-a)

In numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și al meu personal, 
vă adresez un salut frățesc și cele mai căl
duroase felicitări cu prilejul alegerii dum
neavoastră, la cel de-al X-lea Congres, ca 
președinte al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

In mod statornic, Partidul Comunist Ro
mân. întregul nostru popor urmăresc cu 
sentimente de solidaritate internaționalistă 
și dau o înaltă prețuire marilor victorii ob
ținute de poporul frate chinez sub con
ducerea Partidului Comunist Chinez, a 
dumneavoastră personal, pe toate frontu
rile construcției socialismului, în dezvolta
rea multilaterală a Republicii Populare 
Chineze, contribuției de seamă pe care o 
aduce Ia lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pen
tru triumful cauzei păcii, libertății și socia
lismului în întreaga lume.

Ne exprimăm deplina încredere că ho- 
tărîrile și măsurile pentru dezvoltarea 
construcției socialiste în Republica Popu
lară Chineză stabilite de cel de-al X-iea 
Congres — eveniment de mare însemnă
tate în viața partidului și poporului dum
neavoastră — vor fi îndeplinite cu suc-

ces, spre binele poporului chinez, în folo
sul forțelor antiimperialiste de pretutin
deni.

Intîlnirile și convorbirile pe care le-am 
avut cu prilejul vizitei efectuate in Repu
blica Populară Chineză, acum doi ani, au 
constituit un moment de mare importan
ță pentru extinderea și intensificarea rela
țiilor de strînsă prietenie, solidaritate și 
conlucrare dintre partidele și țările noas
tre. Avem convingerea fermă că bunele 
raporturi statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Chi
nez, între Republica Socialistă România și 
Republica Fopulară Chineză, se vor dez
volta tot mai mult în continuare, in intere
sul celor două popoare, al cauzei păcii și 
socialismului.

Vă urăm dragă tovarășe Mao Tzedun, 
dumneavoastră, Comitetului Central 
Partidului Comunist Chinez, întregului 
partid, succese tot mai mari în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al X-lea, iar popo
rului chinez noi și noi victorii în vasta 
operă de construcție a socialismului în Re
publica Populară Chineză, în lupta pentru 
o lume a păcii, înțelegerii și cooperării în
tre popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al 

Partidului Comunist Român

ÎN INVESTIȚIILE VĂII JIULUI
• Proiectanti1
• Constructori
• Beneficiari

L Septembrie

Așteptarea după materiale
o deficiență de

Constructorii de locuințe din 
Lupeni și-au concentrat efor
turile în perioada din urmă 
pentru intensificarea ritmului 
de execuție la blocurile din 
zona vestică a orașului, res
pectiv, blocurile executate din 
panouri mari prefabricate DII 
și D12 și blocul turn Al.

Am fost prezenți pe șantier 
alături de constructorii de a- 
ici în ziua de 30 august. Din 
dialogul purtat cu cîțiva fac
tori de pe șantier se desprind 
unele. aspecte care, credem, 
necesită cîteva considerații.

Lucrările la tronsonul 1 al 
blocului D 11. ne relatează 
maistrul constructor Gheor
ghe Vasile, se desfășoară în 
ritm intens, panourile fiind 
montate pînă la ultimul nivel. 
Se face finisarea fațadelor, 
tencuielile în interior sînt în
cheiate în proporție de 90 la 
sută ; mozaicarii, zugrăvii au, 
de asemenea front de lucru și 
muncesc cu spor. Doar la tîm- 
plărie, se lucrează cu întârzie
re față de stadiul ce putea fi 
atins în funcție de eșalonarea 
cu celelalte operații. Conform 
graficelor de execuție lucrări
le nu sînt întîrziate, dar 
veam un angajament: ca, 
să predăm acest tronson, 
l-am putut îndeplini. S-a 
tîrziat pentru că în multe 
din luna aceasta și din 1

a-
. azi, 
. Nu 
i în-
■ zile 
luna

in pagina a 4-a:
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„mers“ neprevăzută în grafie
trecută nu au existat suficien
te panouri prefabricate, poli
gonul din Livezeni nedispu- 
nind o perioadă de zgură ex
pandată.

La tronsonul II se lucrează 
în interior pentru că, mai în 
sus de nivelul trei, începînd 
din 27 august, s-a oprit monta-

A

In confruntare 
cu termenul 
de predare

jul panourilor mari prefabri
cate din beton din lipsa tiran- 
ților de ancorare a panourilor, 
așa încît stagnarea operației 
principale ține în loc și desfă
șurarea celorlalte operații.

La blocul D 12, de circa o 
lună, totul este pregătit pen
tru a putea începe și aici mon
tarea panourilor.

— Brigada pe care o conduc, 
ne spune zidarul Sandu Tu
dor, trebuia să continue mon
tarea panourilor la blocul D 
11 după plecarea la Petroșani
— unde a fost atacat un nou 
bloc din panouri prefabricate
— a brigăzii lui Ștefan Kadar. 
Dar toți tiranții — piese de 
ancorare provizorie a prefa-

bricatelor — au fost luați de 
aici și ne-am pomenit că nu 
putem monta, iar cei reparti
zați în schimbul de noapte nu 
au putut efectua nici alte o- 
perații. Au stat. Abia mîine 
vom putea reîncepe montajul 
panourilor. Ne-am tot mutat, 
din acest motiv, de aici la blo
cul turn AL Și acolo ne-a lip
sit. în ultimele zile, cînd pla
caj pentru fațadă, cînd praf 
de piatră necesar terminării 
tencuielilor la balcoane. A- 
cum, cel puțin, lucrările vor 
fi oprite la blocul Al pentiti 
că nu au sosit ascensoarele.

Cu mecanicul șef al șantie
rului Lupeni, loan Bețiu și cu 
tovarășul Constantin Popes
cu, inginer în seviciul produc
ție al Grupului de 
Petroșani, discuțiile 
purtat cu privire la 
Așteptau și ei (era 
lucru pe care-1 făceau !) aco
lo la punctul de lucru ca 
I.P.S.P. Livezeni să execute 
cît mai grabnic, să onoreze o 
comandă de tiranți făcută a- 
bia cu două zile mai devreme.

Ce se poate desprinde din 
cele constatate pe șantier ? Că. 
în general, orice dereglare de 
la normal îi surprinde com-

șantiere 
le-am 

tiranți. 
singurul

Inff. Anton HOFFMAN

Lucrările Comitetului de 
coordonare al Conferinței 
pentru securitate și coope
rare în Europa au înregis
trat un progres substanțial

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în E- 
cuador și-a prezentat scri
sorile de acreditare

Reuniunea Consiliului de
Miniștri al R.D. Vietnam

Vizita secretarului general 
la Cairoal O.N.U.

Declarația 
munist din

Partidului Co- 
Africa de Sud

Misiunea „Skylab

Productivități înalte
importante

depășiri de plan
Colectivul sectorului I al E.M. Petrila a încheiat 

luna august cu un bilanț pozitiv : 828 tone depășire a 
sarcinilor de plan și in realizarea unui înaltynivel al 
productivității muncii. Astfel, ca urmare a bunei or
ganizări a activității productive și de deservire, a asi
gurării unei stări disciplinare corespunzătoare, pro
ductivitatea muncii a fost realizată în abataje în pro
porție de 105,2 la sută iar pe sector în proporție de 
111,4 la sută. La realizarea acestor succese, care con
firmă rezultatele bune, obținute de acest harnic co
lectiv de muncă, in lunile precedente, o. contribuție 
importantă și 
Vasile Avarvarei, Marin 
șoș și Gheorghe Boghiu, 
efort în marea întrecere 
parcursul lunii august.

In vederea asigurării unui bun 
abataje și în curshl lunii septembrie, a fost întocmit 
un program detaliat de lucru din care reținem crea
rea liniei de front'de rezervă corespunzătoare, în ve
derea asigurării ritmicității producției.

â-au adus brigăzile conduse de minerii 
Ghizdăvescu. Gheorghe Bor- 
care n-au 
a muncii

precupețit nici un 
desfășurate pe tot

ritm al muncii în

A

Ciclu de dezbateri

înfrumusețare

începînd de miercuri, 
5 Septembrie a.c., și pină 
simbătă, în organizarea 
sindicatului minei și a 
Centralei cărbunelui Pe
troșani, la mina Aninoa- 
sa șe va desfășura un ci
clu de . dezbateri privind 
normele departamentale 
de protecție a munci. 
Astfel, miercuri va avea 
loc dezbaterea cu mine- 

și ajutorii mineri, joi 
electricienii și lăcătu- 
vineri cu personalul 

la transport, iar sim- 
bătă cu muncitorii neca- 
lificați.

timp ea și-a schimbat în
fățișarea — a fost um
plută cu gunoi și pă
mînt vegetal. Urmează 
ca în scurt timp să se 
însămînțeze iarbă, astfel 
încît copiii să aibă o fru
moasă zonă verde pentru 
joacă.

Spectacol pentru 
mineri la Brăița

Clubul muncitoresc 
din Lupeni organizează 
astăzi, de la ora 10, la 
baza de agrement Brăila, 
spectacolul „Noi vă a- 
ducem cîntul nostru" ca
re este dedicat minerilor 
din localitate. La aceas
tă manifestare participă 
fanfara orașului, taraful 
și soliștii de muzică 
populară, brigăzi artisti
ce, dansuri populare.

Elevii școlii qenerale 
din Iscroni, nu vor mai 
găsi la începerea noului 
an de învătămînt, groa
pa ce străjuia lîngă școa
lă de multă vreme. Intre
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Consiliul „Tineret muncitoresc** pentru problemele
tineretului din industrie

factor activ de consultare și sprijinire
a organizațiilor U.T.C. din municipiu

în îndeplinirea sarcinilor

Un plăcut sfîrșit

Organism de studiu, consi
liul „Tineret muncitoresc** 
pentru problemele tineretului 
din industrie se înscrie ca un 
factor util de acțiune chemat 
să sprijine activ și competent 
organizațiile U.T.C. din indus
trie, construcții și transporturi 
în îndeplinirea cu înaltă dăru
ire și entuziasm, caracteristice 
vîrstei, sarcinile profesionale, 
patriotice și cultural-educati
ve. In raport cu specificul Văii 
Jiului, problemele și preocupă
rile ce le ridică în fața gene
rației tinere diferite compar
timente din producție și viața 
cultural-educativă, consiliul 
municipal „Tineret muncito
resc" numără în componența 
sa peste 40 de tineri — cadre 
cu experiență în munca profe
sională și de educație ; munci
tori, maiștri, ingineri și tehni
cieni din minerit, transporturi, 
construcții, comerț și coope
rație, sănătate etc. Membrii 
consiliului sînt repartizați în 
colective de activitate pe ra
muri de producție.

In perioada acestui an con
siliul și-a axat preocupările pe 
studierea problemelor de mare 
însemnătate in activitatea or
ganizațiilor U.T.C. din unitățile 
economice, privind antrenarea 
Întregului tineret la îmbrăți
șarea inițiativei lansată Ia ni
velul C.C. al U.T.C. „Tinere
tul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen". In aria activității a- 
cestui organism se înscriu de 
asemenea, organizarea diferi
telor acțiuni în sprijinul pro
cesului de producție, îmbună
tățirea disciplinei, creșterea 
competenței profesionale a ti
nerilor, acțiunile patriotice 
etc. Dezbaterea acestor teme 
în cadrul comitetelor U.T.C. 
în lumina documentelor de 
partid și de stat, a indicației 
conducerii organizației noas
tre de tineret, au dus la apa
riția și aplicarea unor noi for
me și metode de muncă in ca
drul organizațiilor UT.C.

Consiliul municipal și consi
liile orășenești au sprijinit co
mitetul municipal al U.T.C. 
în inițierea și desfășurarea u- 
nor importante activități. Con
sfătuirea cadrelor tehnico-in- 
ginerești tinere, a celorlalți 
intelectuali ai Văii Jiului, se
siunea de comunicări a cadre-

50 tone de fier vechi
Ca urmare a acțiunilor 

rodnice de muncă voluntar- 
patriotică organizate în 
cursul lunii august la care a 
participat un număr de 40 
de tineri uteciști, comitetul 
U.T.C. de la exploatarea mi
nieră Lupeni a reușit să-și 
realizeze cu succes sarcina

procesul de 
participare 

cheltuielilor 
materiale,

comitetele 
municipal

care 
cei 

și

i son- 
mvn-

lor tehnico-inginerești tinere, 
’ schimburi de experiență între 
activele U.T.C. din cadrul șan
tierelor de construcții Vulcan, 
Lupeni, Petroșani etc., con
stituie doar cîteva dintre me
todele și formele mobilizatoa
re folosite pentru angrenarea 
tineretului în 
producție, de 
la reducerea 
și consumurilor 
la întărirea disciplinei, la îm
bunătățirea calității lucrări
lor efectuate Au fost de ase
menea sprijinite 
orășenești și cel
U.T.C. în organizarea și desfă
șurarea fazei municipale a o- 
limpiadei minerilor, a olimpi
adei zidarilor, a olimpiadei 
strungarilor la I.U.M.P. 
au desemnat în final pe 
mai buni mineri zidari 
strungar'

tn strînsă conlucrare eu 
silful municipal pentru i 
ca în rîndtij elevilor, Inspec
toratul șcOiar, U.A.S.C din 
Institutul de mme consiliul 
municipal al tineretului mun
citoresc eu probleme de indus
trie au luat din timp măsuri 
corespunzătoare pentru buna 
desfășurare a practicii în pro
ducție a elevilor și studenți
lor In municipiu au fost or
ganizate în perioada verii 
cinci șantiere locale de mun
că voluntar-patriotică pentru 
tineretul studios. Tineretul 
muncitoresc a fost activ în 
acțiunile de colectare a meta
lelor vechi, de 'descongestio
nare a galeriilor de acces din 
subtdran, de reparare a vago- 
netelor de mină, recuperare 
de materiale apte pentru re- 
condiționare, acțiuni în depo
zite de materiale etc., la care 

•au fost atrași din ce în ce mai 
mulți tineri. Este semnificativ 
în acest sens că au fost expe
diate din Valea Jiului oțelări- 
ilor patriei peste 4 850 tone 
metale vechi, obținîndu-se pe 
această cale economii finan
țate de peste 270 mii lei iar 
nefinanțate de peste 17 mili
oane lei.

Prin natura sa, consiliul mu
nicipal al tineretului munci
toresc a orientat consiliile o- 
rășenești să desfășoare acțiuni 
educative diversificate în func
ție de specificul muncii, vîrstei

lunară privind cantitatea de 
fier vechi ce trebuia colec
tat. încheind recent bilanțul 
pe luna august, am constatat 
cu satisfacție că uteciștil de 
la mina noastră, dintre care 
cei mai activi au fost I. O- 
PREA, I. ALEX, I. GRASU, 
T. MOLDOVAN, P. STAN- 

și profesiei, să popularizeze în 
rîndul tineretului, cu sprijinul 
cadrelor tehnice, politica eco
nomică a P.C.R., să dezvolte 
la tineri interesul pentru stu
dierea literaturii politice, eco
nomice și tehnice, însușirea 
noului.

In cadrul consiliului s-au a- 
chitat cu mult simț de răs
pundere de sarcini, acordînd 
îndrumare și sprijin prețios 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., tinerii ing. Nicolae Ni- 
țescu — I.U.M.P., Stelian Co- 
robea — preparația Coroești, 
Ion Anghel — Șantierul nr. 1 
de construcții, Tereza Naște 
— spitalul Petroșani, Pompi- 
liu Plopșoreanu — Liceul in
dustrial Petroșani, ing. Ion 
Marian — Exploatarea minie
ră Lonea, ing. Ion Crăciunes- 
cu — C.C.S.M., ing. Rodica 
Ardeleanu — stația C.F.R. Pe
troșani, Ion Ioana — F. S. H. 
Vulcan, loan Mondoca — Ex
ploatarea minieră Lupeni, 
Ștefan Bartok — Exploatarea 
minieră Petrila și mulți alții.

Semnificativ ni se pare, de 
asemenea, faptul, că din cei 
peste 40 de membri cît numă
ră consiliul numai o mică 
parte din ei ca de pildă Victor 
Doja, Petru Dina, Dorin Cer- 
bu, Ștefan Toma, Alexandru 
Pădure, Nicolae Cojocaru, nu 
au luat parte la dezbaterile și 
ședințele de lucru ale consiliu
lui, iar ca urmare sprijinul 
lor acordat activității organe
lor și organizațiilor U.T.C. a 
fost scăzut. In preocupările 
sale, așa cum se sublinia la 
recenta ședință de lucru a con
siliului municipal — unde au 
fost prezente și consiliile oră
șenești — va trebui desfășurată 
o activitate mult mai concre
tă, în contact nemijlocit cu 
acțiunile organizațiilor U.T.C. 
Scopul acțiunilor: pregătirea 
profesională a tinerilor, asi
gurarea condițiilor de muncă 
și de viață ale acestora, integra
rea lor rapidă în producție și 
în colectivele de muncitori. 
Consiliul pentru tineret, orga
nizațiile de tineret — în lu
mina sarcinilor plenarei C.C. 
al U.T.C. din iulie a.c. — să 
depună toate eforturile în mo
bilizarea tineretului la reali
zarea sarcinilor de plan pe a-

N.
I. 

M. 
în-

CIU, N. BUDILICEANU, 
ZGURA, T. SZILAGHI, 
MIHOCEA, P. RUSAN și 
CONDOIU, au colectat și 
cărcat în vagoane C.F.R. 50 
tone de fier vechî.

Rudolf IANOVETZ, 
secretarul comitetului U.T.C., 

E. M. Lupeni

I

de neuitat, 
din plin de 
deosebite o- 
copiilor pen- 
și recreere.

In numele pionierilor, 
Valentin TOLOMEY, 

Petrila

Ion BARB, 
secretar 

al Comitetului municipal 
Petroșani al U.T.C.

de vacantă

Așteptarea după materiale
o deficiență de

(Urmare din pag. 1) în conside- 
momentul

se 
du-

Și 
de 
în- 
așa

dacă luăm 
numai în 
se construiesc, conco- 
în Valea Jiului trei 
din panouri mari pre-

„mers

nul 1973 și la îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men.

O atenție deosebită va tre
bui să acorde membrii consi
liului înfăptuirii directivelor 
cuprinse în mesajul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu adresat 
reprezentanților brigadierilor 
și întregului tineret cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la 
constituirea primelor șantiere 
ale tineretului.

întreg tineretul municipiului 
să răspundă cu entuziasm ca
racteristic vîrstei pentru în
făptuirea angajamentului asu
mat de a suplimenta cu 50 mii 
lei fondul de economii finan
țate la nivelul comitetului 
municipal. Aceeași mobilizare 
plenară să aibă Ioc în cadrul 
zilelor, decadelor record în 
producție.

Consiliul municipal, cele O- 
rășenești, au ca sarcină impor
tantă să sprijine buna reușită 
a concursului „Intre metronom 
și protecția muncii" ce se des
fășoară la exploatările mini
ere, „Meseria, brățară de aur" 
în cooperație, „Buna servire" 
în comerț și „Stăpin pe volan" 
în transporturi. Comitetul
U.T.C. să fie ajutat în forma
rea unor echipe de tineri me
seriași, intensificarea ritmului 
lucrărilor de investiții din 
municipiu.

De asemenea, consiliile să 
stimuleze participarea tineri
lor din organizațiile U.T.C. 
la activitatea comitetelor oa
menilor muncii din întreprin
deri, să determine o strîn
să conlucrare între activele 
U.T.C. din întreprinderi și 
școli în scopul împletirii în- 
vățămîntului cu practica, al 
dinamizării întregii activități 
a organelor și organizațiilor 
U.T.C. din municipiul nostru.

plutind 
despre 
vechi.

Numeroase, dar inegale 
valoric, baladele locale vor
besc despre dragostea nerea
lizată, peste unele 
norii negri tragici, 
haiduci și vremuri 
Zonă montană, Valea Jiului 
este firesc să cunoască și 
balada, specie cu mare frec
vență în literatura populară 
orală. Cele patru variante 
al" ..Mfc-iȚ ■•* in '1 rea 
lui A. Fochi, au puncte co
mune dar se și deosebesc 
prin structura lor epică și 
frumusețea versului, rele- 
vînd o asemănare cu nume
roasele exemplare din Țara 
Hațegului. Dar, spre cinstea 

plet nepregătiți pe factorii ca
re organizează activitatea pe 
acest șantier. Nu se manifes
tă aici o acțiune preventivă 
pentru asigurarea unor con
diții de muncă pe durată, ac
țiune care s-ar cuveni să exis
te totuși. In general, deci, 
așteaptă ba după una, ba 
pă alta...

Alături de acest aspect, 
de data aceasta, Fabrica 
industrie locală Petroșani 
tîrzie livrarea tîmplăriei, 
cum s-a întîmplat și la școala 
cu 16 clase din Petrila ca și la 
alte obiective. Fiind vorba de 
o construcție tipizată cei de 
la industria locală nu pot jus
tifica întîrzierea decît defici
ențele în eșalonarea execuției 
pieselor solicitate.

Stagnările, după cum ni s-a 
spus, au fost determinate și 
de lipsa panourilor mari pre
fabricate din beton. Unele di
ficultăți în această privință se

Balada de pe J
lor, în cele două reviste li
terare ale liceelor din Petro
șani au fost publicate alte 
două variante deosebit de 
interesante : Mică mioriță și 
Cîntecul ciobanului care și-a 
pierdut oile. Prima e constru
ită pe dialogul dintre oiță și 
cioban privitor la pericolul 
care-I pîndește pe stăpinul 
drag, împăcat sufletește cu 
ideea morții, iar a doua, 
grăiește despre tristețea cio
banului care și-a pierdut oi
le, și-apoi despre bucuria sa 
după ce le-a găsit, inițiind o 
nedeie și ridicînd, nu mînăs- 
tire ca voevozii de odinioară, 
ci o stînă... „La poalele Șu- 

explică 
rare că 
de față 
mitent, 
blocuri 
fabricate din beton — la Pe
troșani, Vulcan și Eupen i, fi
ind pregătite deja pînă la sta
diul de montaj și altele. In rit
mul în care se asigură nevoile 
de panouri de către poligonul 
din Livezeni, la cel puțin unul 
din aceste trei puncte de lu
cru de pe șantierul Lupeni o- 
perația de montaj va fi înceti
nită. La asigurarea cu panouri 
se întîmplă ca deseori, Petro- 
șaniul și Vulcanul să fie prio
ritar în atenția celor din poli
gon (din motive lesne de în
țeles, dacă luăm în considera
ție distanțele), dar fiind vorba 
de termene de predare și de 
grafice de execuție, de anga
jamente și nevoi (căci, ele e- 
xistă pretutindeni !) este util 
a se asigura impulsionarea pe 
fiecare șantier a ritmului de 
execuție și, cu atît mai mult,

1
vîntu-In bătaia

mani-exemplu de 
permanentelor con- 
care le-au avut lo-

rianului/ 
Iui"...

Un alt 
festare a 
tacte pe 
cuitorii acestor locuri cu cei 
învecinați, îl constituie pre
zența „baladei lui Bălan“, pe 
care o publicăm mai jos: 
Asară la ora șa să 
A intrat Bălan în casă, 
Și-a luat bani de pe masă 
Și pe Leana cea frumoasă 
Și o duse Ia pădure 
Să o-nvefe'cum să iute. 
Jandarmii cum auzeau 
Doisprezece se-narmau, 
La pădure și porneau r 
— Bună ziua frafilor l

Ne aflăm de o săptămină 
pe frumoasele meleaguri ale 
Aradului, în tabăra de pio
nieri și școlari situată în sa
tul Dezna.

Vremea foarte frumoasă, 
împrejurimile de un pitoresc 
fermecător, căldura părin
tească cu care sîntem încon
jurați de către tovarășii co
mandanți, mîncarea gustoa
să și consistentă ne fac să ne 
simțim deosebit de bine. Șă 
știți că sîntem sănătoși, 
ne-am îngrășat cu toții, fa
cem activități deosebit de 
atractive; cîntăm, ne plim
băm, dansăm. Ne-am împrie
tenit cu pionierii veniți din 
Deva și împrejurimile ei. La 
o distanță de 9 km de tabără 
se află frumoasa stațiune 
Moneasa unde am făcut ci- 
teva excursii, am făcut baie, 
am vizitat cariera de mar
moră. De neuitat va rămîne 
pentru noi și excursia pe Va-

de a se crea toate condițiile de 
deservire care îngăduie ca for
mațiile de lucru să-și poată 
desfășura rodnic activitatea. 
Ritmul înviorat de lucru înre
gistrat pe șantiere implică, zil
nic, prin contribuția colecti
vului poligonului de prefabri
cate din Livezeni, asigurarea 
unui număr sporit de piese 
prefabricate care să se îndrep
te către toate punctele șantie
relor.

Soarta termenelor de finali
zare a obiectivelor depinde a- 
cum, în cea mai mare măsură, 
de promptitudinea cu care 
sînt create condiții depline ca 
efectivele de muncitori ale 
șantierelor să folosească în în
tregime, cu maximă eficiență, 
fiecare minut de lucru. In a- 
ceastă direcție la Lupeni, ca 
și în altă parte, există, așa 
cum am arătat, încă suficien
te rezerve pe care factorii 
responsabili sînt chemați a le 
pune în valoare în scopul de
vansării termenelor de preda
re a blocurilor.

— Mulțumim jandarmilor. 
Ia poftiți cu noi la masă, 
La came de oaie grasă.
— N-am venit ca să mincăm, 
Ce-am venit să vă legăm.
Iar Bălan cînd auzea :
— Vai săraca teaca mea, 
Trei cufite zac in ea. 
Unui ride, unul pilnge. 
Unul zice c-ar bea singe. 
Singe negru și-nchegat. 
De voinic din al meu sat“.

De bună seamă că în pa
trimoniul folcloric local mai 
există încă multe astfel de 
poezii epice, care așteaptă 
să fie aflate și puse în lu
mină.
prof. Mircea MUNTEANU 

I 
I
I

I
I 
I
I

lea Zugăului, unde am făcut 
plajă, ne-am jucat, am cîn- 
tat. Prieteniile legate în ta
bără între noi și ceilalți co
pii vor rămîne

Ne bucurăm 
toate condițiile 
ferite de partid 
tru destindere
Concursurile de fotbal, volei, 
atletism, orientare turistică, 
recitatori, soliști vocali de 
muzică ușoară și populară, 
carnavalul și focul de tabă
ră ne-au oferit momente de 
neuitat.

Cînd ne vom întoarce pe 
meleagurile noastre, vom 
povesti cu multă plăcere 
despre tot ce am făcut aici.

Prețuire
5

In raionul magazinului de 
pîine și lactate din cadrul com
plexului alimentar ce aprovi
zionează cartierul Coroești — 
Vulcan, cumpărătorii sînt ser
viți de vînzătoarea Ioana 
Oneasa. La acest raion ser
virea se desfășoară repede și 
corect. îndeosebi femeile din 
cartier, care, după cum se știe 
fac multe cumpărături. pi<\m 
iese competența profesională 
și corectitudinea vinzătoarei 
Oneasa și-și exprimă mulțu
mirea față de felul cum sînt 
întîmpinate și servite. De o 
asemenea popularitate și apre
ciere ar trebui să se bucure 
toți lucrătorii de la complexul 
alimentar din cartierul nostru.

Laura GAVRILIU, 
Vulcan

Se coc strugurii.
Foto : N. MOLDOVEANU

Noi descoperiri 
arheologice

< Săpăturile arheologice e- 
fectuate în vara aceasta de un 
colectiv al Muzeului arheolo
gic din Constanța s-au înche
iat cu rezultate bune. Specia
liștii au descoperit în locul 
numit Malu Roșu urmele unei 
așezări datînd .lin prima epo
că a fierului, care aduce noi 
dovezi despre existența geto- 
dacilor pe aceste meleaguri. 
Cercetînd complexele de locu
ințe de pe cuprinsul așezării, 
arheologii au scos la iveală ce
ramică neagră lustruită, foar
te frumos decorată, specifică 
culturii din hallstatt-ul mijlo
ciu.

Obiectele arheologice desco
perite vor fi expuse în cadrul 
Muzeului de arheologie din 
Constanța.

★
< Un colectiv de arheologi

De ici, 
col»

în loc de porumbei 
sălbatici a vinat 

un... avion!
Romulo Antomirano (din loca

litatea argentiniană Posadas) a 
pornit la vinătoare, înarmat, 
firește cu tot dichisul necesar, in 
primul rtnd cu o excelentă arma 
automată. Vînotul nu s-o lă£at 
mult așteptat, in virful unui co- 
pab au poposit cițiva porumbei 
sălbatici. N-aveo decît să țin
tească atent, cu răbdare și pu
țină imaginație - de care vînă- 
torii ce se respectă nu duc lipsă 
- și iși și închipuia porumbeii 
pe frigare. Trase și la pămînt 
căzu... nu un porumbel, ci o pa
săre... de oțel, un mic avion 
particular care tocmai survolase 
zona de vinătoare. Din fericire 
vinătoarea s-a soldat cu un sin-

condus de Dumitru Protase, 
cercetător principal la Insti
tutul de istorie din Cluj, a 
continuat investigațiile în pe
rimetrul satului Obreja, in
tre Teiuș și Blaj, județul Al
ba, unde se află rămășițele 
unei vechi așezări dacice.

Aici au fost descoperite lo
cuințe, bordeie și giopi pen
tru păstrarea proviziilor, unel
te agricole și meșteșugărești, 
obiecte de podoabă și de uz 
cotidian, ceramică de factură 
dacică și romană și diverse 
alte piese arheologice. Desco
peririle aduc încă o dovadă în 
favoarea tezei continuității 
daco-romane și a procesului 
de romanizare a elementului 
autohton dacic la nordul Du
nării.

(Agerpres) 

gur ușor rănit. Și neîndoios, cu 
morală pentru vînător : nu tot ce 
zboară, nu tot ce are aripi, tre
buie doborît.

Condamnat
la moarte

O povestire, destul de sum
bră, a fost publicată într-o 
revistă magazin americană. 
Un deținut a primit permisiu
nea să ia contact cu avocatul 

ORIZONTAL: I) ARATE — AERE; 2) MAREA... — 
.ASTA ÎNTINSA... ; 3) ...A ÎNGHEȚAT - Animal gulerat;

4) ETA - ABĂTUTE ; 5) PATRATA — A STA SUS; 
6) HAINA (pl.) — ADOARME — TEA ; 7) A NU VREA — 
A DA ÎNAPOI; 8) PRIMA — A REVOIR ; 9) APRINDE 
(fig. pl.); 10) ALBA — ADA.

VERTICAL: 1) APARTE — AVE ; 2) BISA — EA, E 
ROTUNDA ; 3) CALA — USTUROIA — Star ! ; 4) Grami- 
nee (pop.) - In fugă !; 5) SPATARA - AIA ; 6) ROȘITĂ 
(de belșug' — APASARE ; 7) Vine după ploaie — ENGLEZA
— Dop fără dop ! : 8) AMUȚI — VEHICULA ; 9) ADUS (fig.)
— Strigăt de tăcere ; 10) BISA.

Vaslle MOLODEȚ

său la telefon.
— Domnule, aici la închisoa

re se petrece un lucru bizar 
azi. In ultimele ore m-au ras 
pe cap, mi-au tăiat mînecile 
de la cămașă și mi-au scurtat 
pantalonii dincolo de ge
nunchi. Ce să fac ?

După un minut de reflectare 
vocatul răspunde :

— Nu trebuie să faci nimic. 
Așteaptă-mă, vin imediat. 
Dacă totuși, între timp, te in
vită să te așezi pe un scaun 
mai deosebit, nu accepta. Proba de „foc" a drumeți

lor de pretutindeni, munții 
Făgăraș atrag în fiecare vară 
sute, chiar mii de turiști, ve
niți din toate colțurile patriei 
sau chiar din alte țări. Pentru 
toți creasta atît de impunătoa
re a celor mai înalți munți din 
România, constituie un apogeu 
in palmaresul lor turistic, un 
motiv de firească mîndrie a- 
semănătoare celei pe care un 
sportiv, spre exemplu, o în
cearcă după realizarea unei 
mari performanțe.

O excursie în Făgăraș, se 
pregătește minuțios prin mici 
excursii prealabile — un fel 
de antrenamente pentru ma
rele examen. Parcurgerea com
pletă nu se poate face într-o 
joacă de două-trei zile. Sînt 
necesare șapte-opt zile în care 
turistul își poate forma o i- 
magine de ansamblu asupra 
masivului, interval în care se 
pot cuprinde toate etapele de 
creastă ca și majoritatea ca
banelor.

Recompensa acestor eforturi 
prelungite, satisface turistul 
cu vîrf și îndesat. Aspectul 
pur alpin, impresionant, al 
crestelor prăpăstioase ce se 
deschid amenințătoare în 
chiar marginea cărărilor, va
rietatea peisajului ce se

In inima Munților Făgăraș.

schimbă la fiecare cotitură a 
potecilor, strălucirile soarelui 
in undele jucăușe ale tăurilor 
agățate parcă în cele mai 
înalte căldări glaciale, sau 
porțiuni din traseu în care 
numai lanțurile montate în 
stîncă îți permit să continui 

Făgărașii de la est 
la vest (I)

drumul. Iată suficiente argu
mente în stare să suscite pa- 
sionaților turismului montan 
interesul pentru Făgăraș.

Ideea prezentării pentru 
dumneavoastră a acestui ma
siv s-a născut în săptămînile 
trecute, bineînțeles prin par
curgerea completă ă traseului 
de la est la vest, de la cabana 
Urlea pînă la cabana Suru din 
extremitatea sa vestică.

Așadar, prima etapă. Să 
precizăm in prealabil, că ac
cesul în partea nordică a ma
sivului — de fapt și cea mai 
frecventă — se face de pe șo
seaua Sibiu — Făgăraș, din 
care parcurgînd apoi drumuri 
de țară prin satele de la poa

lele Făgărașilor, ne îndreptăm 
spre cărările ce urcă la caba
nele situate în traseele supe
rioare ale văilor nordice.

Din comuna Breaza pornim 
spre Urlea, prima cabană din 
extremitatea estică a masivu
lui. Din comună, pe un dru
meag de țară, apoi pe valea 
din ce în ce mai îngustă a 
Pojortei, ajungem în 3-4 ore 
de mers la cabana «uiuată pe 

un picior de munte, într-o șea 
mărginită de o frumoasă pă
dure de brazi. Altitudinea, 
1 533 m, capacitatea de ca
zare 45 locuri.

Părăsind cabana Urlea, ne 
angajăm de fapt în traseul de 
creastă propriu-zis, urmînd ca 
după 6—7 ore de mers să po
posim la cabana Valea Sîmbe- 
tei (1 401 m, 40 locuri) după ce, 
in prealabil, am trecut peste 
Piscul Moșului, pe deasupra 
Hîrtoapelor Leaotei și a căldă
rii Urlea precum și pe îngus
ta creastă de la Fundul Bîn- 
dii, iar prin Fereastra Mare 
am coborît pînă la cabană.

Căldările de la obîrșia Văii 
Sîmbăta, străjuite de celebre
le „ferestre" și de fotogeni
cul pisc Colțul Bălăceni 
(2 288 m), constituie principale
le atracții ale turiștilor ce po
posesc, la cabana Sîmbăta. In 
zilele sezonului de vară cînd 
afluența drumeților este mai 
mare, corturi colorate contras
tant cu fondul verde al pădu
rii, populează poienile din ju- 

s rul cabanei iar în pragul serii 
mici jocuri de tabără dau un 
farmec aparte văii, a cărei 
fond sonor natural este acope
rit acum de acordurile chitarei 
sau de cel al tranzis. a elor.

Aurel DULA
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Vizita tovarășului Fiicolae Ceaușescu în Republica Cuba
Cuvintarea tovarășului Fidel Castro Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

(UrnxNe din pag. 1)

lingă toate acestea, va avea 
Ioc o recepție oferită de de
legația română. Așa că tre
buie să ne intensificăm efor
tul, să ridicăm productivita
tea și să ciștigăm timp.

De aceea, în mod necesar, 
dragi tovarăși din Santiago, 
acest miting trebuie să fie 
scurt, în ciuda dorinței noas
tre — atît a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cit și a 
mea — de a rămine cit mai 
mult posibil cu dv, mai ales 
profitind de această după-a- 
miază care s-a arătat atît de 
generoasă și minunată, fiind 
nu numai una din obișnuitele 
după-amieze pline de soare și 
de căldura provinciei Oriente, 
ci și o după-amiază în care 
răcoarea climei contrastează 
cu căldura poporului.

Tovarășe Ceaușescu și tova
răși membri ai delegației ca
re ne vizitați, ne aflăm în pro
vincia Oriente, care a avut un 
rol extraordinar în viața și 
în istoria țării noastre. In a- 
ceastă regiune a insulei noas
tre a început cucerirea colonia
lă. Santiago de Cuba a fost 
unul dintre primele orașe fun
date și are mai mult de 450 
de ani de existență.
Desigur, știm că in România și 

în țările din Europa istoria da
tează din timpuri străvechi și 
că au orașe mai vechi decît 
cele mai vechi orașe ale noas
tre, că au fortărețe și castele 
mai vechi decît cele construite 
pe insulă. Istoria noastră es
te mai nouă, pentru că, din 
păcate, nu ne-au rămas, și 
nici nu ne puteau rămine, do
cumente istorice de la popu
lația aborigenă a insulei noas
tre ; știm doar că conchista
dorii au reușit să domine prin 
forță acea populație relativ do
cilă, care, Ia început, a primit 
cu brațele deschise pe acei vi
zitatori și care, la sfîrșit, a 
fost în mod barbar transfor
mată în sclavi și aproape ex
terminată, ceea ce a generat 
cu timpul revolta și lupta băș
tinașilor acestei insule, pe care 
îi putem considera, într-un 
anumit sens, precursori ai 
luptelor pentru dreptate și 
pentru drepturile poporului 
nostru. După exterminarea 
populației aborigene, conchis
tadorii au introdus instituția 
sclaviei pe pămîntul nostru. 
Și astfel, un imens număr de 
oameni din Africa au fost 
aduși cu forța pe acest pă- 
mint, suferind timp de secole 
jugul sclaviei pentru a crea și 
produce bogății pentru ex
ploatatorii lor.

Pămîntul nostru a trăit se
cole de sclavie, acele secole 
care corespund epocii în care, 
în lume, a apărut capitalismul 
și, odată cu capitalismul, pro
gresele lui, relativa sa civi
lizație și, de asemenea, nedrep
tățile lui, odioasele lui împăr
țiri în clase, regimul său de 
egoism, infamie și exploatare. 
In acele secole a apărut națio
nalitatea cubaneză.

Lupta pentru independență 
n-a fost ușoară, dat fiind că, 
în timp ce alte popoare de pe 
acest continent se eliberau, 
insula noastră continua să fie 
o colonie. In esență, aceasta s-a 
datorat faptului că populația 
creolă era, în principal, for
mată din latifundiari și sclavi.

In timp ce coloniștii spa
nioli se consacrau, în esență, 
comerțului și administrației, 
populația creolă albă se ocupa 
cu exploatarea trestei de za
hăr, a cafelei și cu creșterea 
vitelor. Acea producție se ba
za pe sclavie ; sute de mii de 
sclavi produceau bogăția ță
rii noastre.

Acea clasă socială (creolii, 
burghezia națională) avea o 
situație specială. Nu putea să 
lupte pentru independență, 
deoarece îi era teamă că răz
boiul de independență va con
duce in mod inevitabil la o 
revoluție socială și, odată cu 
aceasta, la eliberarea sclavi
lor. Iată de ce au fost com
plexe și dificile împrejurările 
pe care a trebuit să le învingă 
poporul nostru ca să ajungă la 
sfîrșit, aproape cu un secol 
după celelalte țări surori din 
America Latină, la indepen
dență, după lupte care au du
rat mai mult de 30 de ani

Dar acea independență n-a 
fost o independență reală, pen
tru că în țara noastră s-a pe
trecut același lucru ca și în 
alte țări care și-au cucerit re
cent independența, ieșind din 
stadiul de colonie de tip ve
chi, pentru a cădea într-o nouă 
formă de colonie. denumită 
neocolonialism.

Cînd forțele spaniole au fost 
virtual infrinte de poporul nos
tru, izbucnește ceea ce Lenin 
a numit primul război impe
rialist, război între Statele U- 
nite și Spania, o Spanie de.ia 
învinsă, care a constituit o 
pradă ușoară pentru dorințele 
expansioniste ale Statelor fi
nite.

Atunci cînd noi ne cuce
ream de fapt independența, e- 
le puneau stăpînire pe Porto 
Rico, care geme încă sub ju
gul colonial american, și pe Fi- 
lipine.

A început istoria neocolonia- 
lismului in țara noastră pină 
cind, după mai mult de 50 de 
ani de asuprire umilitoare, po
porul nostru, la 1 ianuarie 
1959, și-a dobîndit, pentru pri
ma dată in istoria sa, deplina 
independență și a început i- 
mediat să meargă pe căile re
voluționare și umane ale so
cialismului.

Nici această sarcină nu a 
fost ușoară, pentru că ne-a 
revenit rolul de a fi primul 
stat socialist din America La
tină, situat la 90 de mile de 
S.U.A.

Aceasta ne-a atras ura și 
agresiunea sistematică, bloca
da instituită de Statele Uni
te, care au făcut toate efor
turile imaginabile, în toate 
sensurile, pentru a înăbuși 

revoluția, incercînd să lase o 
țară, care era realmente anal
fabetă, fără tehnicieni în toa
te domeniile. Cu toate acestea, 
poporul nostru și-a continuat 
drumul înainte ferm și hotă- 
rît.

Astăzi, programele noastre 
educaționale au o astfel de 
amploare, încît va sosi ziua 
cînd nu numai că vom avea 
cadre tehnice pentru a satis
face propriile noastre necesi
tăți, dar și pentru a acorda un 
ajutor frățesc și solidar altor 
popoare. Chiar și as
tăzi, medicii, tehnicieni
și muncitori cubanezi
oferă modestele lor servicii al
tor țări care se află în con
diții mai grele decît ale noas
tre.

Astăzi, din acel popor anal
fabet, se poate spune că în 
mod practic toate persoane
le adulte cu foarte puține ex
cepții, știu să citească și să 
scrie; mulți dintre muncito
rii noștri nu numai că au în
vățat să citească și să scrie, 
dar au urmat și cursuri supe
rioare, și mulți din ei au ter
minat școala de șase ani, alții 
au studii de nivel mediu, și 
mulți oameni ai muncii, chiar 
și unii din cei care erau anal- 
labeți cînd a triumfat revolu
ția, dețin astăzi titluri univer
sitare.

Școlile noastre înfloresc, nu
mărul lor crește pretutindeni, 
și, dacă sîntem siguri de ceva, 
sîntem siguri de viitorul nos
tru.

In timpul acestei lupte în
delungate, provincia pe care 
dumneavoastră o vizitați s-a 
evidențiat întotdeauna. De 
aici au început războaiele de 
independență în anul 1868, aici 
au continuat în 1895, aici au 
început luptele revoluționare 
contemporane, chiar în orașul 
Santiago de Cuba, la 26 iulie 
1953.

Iar în acești munți, pe ca
re puteți să-i contemplați, a 
început ultima noastră luptă 
armată revoluționară, s-a plă
mădit, a crescut și s-a format 
armata noastră revoluționară. 
Din această provincie au por
nit coloanele eliberatoare că
tre alte regiuni ale țării, cum 
au fost acelea conduse de co
mandantul Ernesto Guevara și 
comandantul Camilo Cienfue- 
goș. Acest oraș s-a caracterizat 
prin extraordinarul său eroism 
în timpul războiului, prin nu
mărul extrem de mare al fi
ilor săi, care și-au pierdut via
ța în mod eroic, uciși de for
țele de represiune. Această 
provincie și-a demonstrat în
totdeauna încrederea și spri
jinul ei pentru revoluție.

Această provincie și acest o- 
raș. se caracterizează prin en
tuziasmul revoluționar,- prin 
spiritul de muncă și prin ex
traordinara ospitalitate.

De altfel, este și provincia 
cea mai prolifică a țării: pro
vincia unde se nasc cei mai 
mulți copii în fiecare an ; o 
provincie care, la 20 de ani 
după asaltul cazărmii Monca
da, are o populație dublă față 
de cea de atunci. Această pro
vincie ne oferă o imagine a- 
supra eforturilor pe care tre
buie să le facem pentru a a- 
sigura populației din această 
provincie locuri de muncă, 
pentru a-i rezolva problemele 
de alimentație, îmbrăcăminte, 
încălțăminte, locuințe, școli, 
de . asistență medicală, 
o imagine a efortului 
intens, accelerat, pe ca
re trebuie să-1 facem pentru 
a lichida nu numai sărăcia a- 
cumulată, ci și pentru a face 
față nevoilor care apar ca o 
consecință a creșterii extraor
dinare a populației ei.

Manifestarea de astăzi are 
loc într-una din fabricile ce
le mai importante ale orașu
lui, Fabrica de ciment „Mer- 
ceion", a cărei piouucțje s-a 
dublat după victoria revoluți
ei și care a fost extinsă chiar 
Pe baza echipamentelor livra
te de Repun.ia Socialistă Ro
mânia soră. Echipamentul lu
crează aici în condiți magnifi
ce și a sporit producția acestei 
fabrici cu 200 000 tone pe an.

Cu uteva minute înainte de 
a sosi la această manifestare, 
tovarășul care a vorbit în nu
mele organizației de partid și 
a administrației fabricii ne ex
plica sistemul de funcționare 
al utilajelor românești
— morile de materie primă, 
morile de ciment și cuptoare
le — și ne arăta cu mare sa
tisfacție pentru noi și pentru 
tovarășii români că aceste u- 
tilaje produc peste capacități
le teoretice estimate în mo
mentul investiției.

Astfel, dacă morile aveau 
capacitatea de 25 tone — spe
cific 25 tone pe oră — acum 
produc 30 sau mai multe tone 
pe oră, atît morile de materie 
primă, cît și cele de ciment. 
Dacă, potrivit calculelor un 
cuptor trebuia să producă 650
— 680 tone pe zi, acum pro
duce aproximativ 750 tone pe 
zi.

Aceasta ilustrează atît ca
litatea acestor utilaje, cît și 
buna pregătire a muncitorilor 
fabricii. Trebuie să mai adău
găm că muncitorii din această 
ramură industrială, făcînd e- 
forturj extraordinare, iau par
te Ia recoltarea trestiei de za
hăr și participă cu o microbri- 
gadă la construcția locuințe
lor.

Nevoile noastre de ciment 
sînt foarte mari. Muncitorii 
noștri din construcții și din 
toate părțile așteaptă mereu 
cimentul și trăiesc mereu cu 
grija dacă sosește sau nu la 
timp. Aceleași sentimente le 
împărtășesc, de asemenea, cei 
care lucrează la construcțiile 
industriale sau Ia baraje, a 
sistemele de irisc't’i. școli s >- 
tale, locuințe. Activitatea mi- 
crobrigăzilor depinde în între
gime de ciment. Și fără îndo
ială, dacă am avea mai mult 
ciment, nu numai că am con

strui mult mai mult, dar și 
productivitatea muncitorilor 
din construcții ar fi ma ridi
cată.

Desigur, iju avem nevoie nu
mai de ciment : avem nevoie 
de bare de metal, de lemn, de 
nisip, de piatră și de alte ma
teriale de construcție ; în acest 
domeniu, muncim intens pen
tru a face să crească disponi
bilitățile. Cimentul a fost, este 
și va fi însă elementul funda
mental pentru dezvoltarea și 
pentru construcțiile noastre.

In cadrul relațiilor noastre 
de colaborare cu Republica 
Socialistă România soră, s-a 
ajuns la un acord în bi. ă- 
ruia Republica Socialistă Ro
mânia ne-a acordat un credit 
de 65 milioane pesos pentru a- 
chiziționarea unei noi fabrici 
de ciment, avînd o capacitate 
anuală de producție de 
1200 000 tone, adică de peste 
două ori mai mare decît ca
pacitatea acestei fabrici. Chiar 
dacă, într-un anumit sens, a- 
cest fapt i-ar putea în*-ista 
puțin pe oamenii muncii, de a- 
ici văzînd că fabrica lor Va fi 
mult depășită, sînt sigur însă 
că ei vor fi pe deplin satisfă- 
cuți să știe ce semnificații are 
acest obiectiv 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 Socialis
tă România soră, au fost dis
cutate lucrările și proiectele 
acestui nou obiectiv al indus
triei cimentului, pentru a în
cerca să îl construim într-un 
ritm accelerat. Creditul este 
acordat pe termen lung. în 
condiții foarte avantajoase, cu 
plata în produse cubaneze. Țara 
noastră este interesată ca a- 
ceastă nouă fabrică de ciment 
să poată intra în funcțiune în 
anul 1976.

Alături de această fabrică, 
prin acorduri cu alte țări, ex
tindem, de asemenea, fabrica 
de la Artemisa, care ne va da 
cu 200 000 tone de ciment mai 
mult, Cuba propunîndu-și, tot
odată, să construiască și să 
dea în funcțiune, in viitorul 
cincinal, încă două noi fabrici 
în afara celei ce va fi constru
ită de tovarășii români, ceea 
ce ne va face să producem a- 
nual peste 5 milioane tone de 
ciment. La începutul revoluți
ei, produceam aproximativ 
600 000 tone, iar actualmente 
circa 2 000 000 și sperăm ca in 
1977, sau cel tîrziu în 1978, ca
pacitatea noastră să depășeas
că cu mult 5 milioane tone pe 
an.

Cerințele de ciment sînt a- 
tît de mari și de urgente încît 
posibilitățile noastre de acce
lerare a ritmului construcți
ilor în anii viitori sînt limita
te. Construcțiile au înregistrat 
o creștere extraordinară în 
1972 și 1973, iar în 1974 vor 
crește, de asemenea, dar în
tr-un ritm mai scăzut. In al 
doilea semestru al anului 1975, 
prin extinderea fabricii de la 
Artemisa vom obține o pro
ducție ceva mai mare de ci
ment. Insă, în general, pînă 
în 1977, din păcate, construc
țiile noastre nu vor putea fi 
extinse prea mult.

Și este dureros acum, cînd 
productivitatea muncitorilor 
din construcții sporește, cînd 
recoltatul trestiei se mecani- 
zează din ce în ce mai mult, 
cînd dispunem de mai multă 
mină de lucru, cînd chiar a- 
ceastă provincie, prin sporirea 
populației, dispune de mai 
multe brațe de' muncă, acum, 
cînd, cu ajutorul microbrigă- 
zilor, trecem la rezolvarea pro
blemei locuințelor într-un 
ritm rapid și dinamic, este, in
tr-adevăr, dureros că trebuie 
să ne resemnăm și să aștep
tăm cîțiva ani pentru a obține 
un nou și substanțial avans în 
domeniul construcțiilor. 11 
vom obține însă! Luăm toate 
măsurile necesare în acest sens. 
(/»r jlAUZE).

De aceea am explicat tova
rășilor români interesul nos
tru deosebit pentru ca această 
fabrică, pe care o vom construi 
cu creditul acordat de ei, să 
înceapă să producă încă din al 
doilea semestru al anului 1976 
și pot să vă afirm că tovară
șul Ceaușescu a manifestat un 
interes deosebit și personal și 
ne-a promis că, cel puțin pri
ma linie de producție a noii 
fabrici, va intra în producție 
la data stabilită. (APLAUZE).

Nu ne rămine altă alternati
vă decît să muncim cu stăru
ință, pentru că cerințele sînt 
numeroase.

Desigur, este încurajator să 
știm că noi construim peste lot 
mai multe locuințe decît ori- 
cînd, mai multe baraje, mai 
multe drumuri, mai multe în
treprinderi, că noi construim 
mai multe școli ca oricînd, că 
am creat condiții pentru a 
crește anual cu aproximativ 
80 000 numărul bursierilor (A- 
PLAUZE), că numai anul a- 
cesta în provincia Oriente se 
inaugurează peste 40 de școli 
și că în toată țara vor fi con
struite multe alte asemenea 
școli. Vom începe să sporim 
capacitățile spitalelor noastre 
pentru a îmbunătăți în conti
nuare serviciile medicale, de
ja excelente, și, în această di- 

î n t î
Vineri seara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-au întîlnit 
în saloanele Ambasadei Repu
blicii Socialiste România la 
Havana cu diplomații și cetă
țenii români care își desfășoa- 

recție, acționăm cu tenacitate. 
Acest lucru este încurajator, 

însă, în același timp dureros, 
gîndindu-ne că, dacă am dis
pune de materialele necesare 
am putea face mai 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, 
instalații de alimentare cu apă 
și canalizare, fabrici un
de să muncească, mai multe 
fabrici de lapte, mai multe 
centre avicole, de porcine, mai 
multe sisteme de irigații pen
tru a obține producții mai 
mari la hectar și, prin urmare, 
trebuie să rezolvăm cerințe 
vechi și noi, în dorința arză
toare de a avansa, de a pro
gresa.

Acum, cînd sîntem liberi, a- 
cum cînd nu mai muncim nici 
pentru capitaliști, nici pentru 
imperialiști, acum cînd fieca
re lucru care se face și se cre
ează este pentru poporul mun
citor și pentru fiii acestuia, 
este imperios necesar să ur
gentăm lucrurile și să avan
săm cu repeziciune. Și aceas
ta nu numai gîndindu-ne Ia 
propriile noastre necesități, 
deoarece chiar săraci de-am 
fi ca înțeleptul de care vorbea 
poetul — privind înapoi ve
dem că există, în alte regiuni 
ale lumii, popoare chiar mult 
mai sărace, popoare care, de 
asemenea, sînt abia la început 
de drum, și pe care noi avem 
obligația elementară de a le ,i- 
juta, pe măsura posibilități
lor noastre, în acc« :și fel în 
care și noi am primit sprijin 
internațional și solidar, ajuto
rul generos din partea U.R.S.S. 
și a celorlalte țări socialiste. 
(APLAUZE).

Astfel, atunci cînd ne gîn- 
dim la producția noastră de 
ciment, trebuie să ne gîndim 
că o parte din acest ciment va 
trebui să-1 folosim pentru a 
ajuta popoarele, cum ar fi e- 
roicul popor vietnamez, care, 
după distrugerile imense pro
vocate de barbarul război im
perialist, își începe recon
strucția și are nevoie de spita
le, școli, centre avicole. In
tr-un fel modest, poporul nos
tru trebuie să se alăture efor
turilor mondiale de a sprijini 
Vietnamul și alte țări. (APLA
UZE).

De aceea, ne bucură în mod 
deosebit faptul că, în acest 
sens, în ce privește producția 
de ciment, vom beneficia de o 
importantă cooperare cu Re
publica România soră, coope
rare de care am beneficiat si 
în alte domenii ținînd cont că 
în țara noastră se află nu
meroase utilaje pețrol|erc ve
nite din România, echimv : nt 
utilizat la lucrări de e.y''l''"a- 
re și în primele noastre în
cercări de a obține petrol, că 
dispunem de utilaje agricolei 
venite din România și că e- 
xistă și alte domenii în care 
se dezvoltă această cooperare.

Ținind seama de dorințele 
și eforturile — atît ale parti
dului nostru cît și ale partidu
lui frate din România —, noi 
propunem să continuăm dezvol
tarea acestor legături, să con
tinuăm dezvoltarea acestei co
operări fructuoase pentru am
bele țări și ca aceasta să fie în 
concordanță cu spiritul cres- 
cînd al solidarității internați
onale și al posibilităților lu
mii de astăzi.

Noi dorim să exprimăm 
populației din Santiago de Cu
ba și întregului popor recu
noștința noastră pentru mag
nifica și frățeasca primire fă
cută delegației romane, și ca
re dă expresie 
sentimente internaționaliste ale 
poporului nostru, dorințelor 
sale de a lupta și a munci pen
tru extinderea legăturilor cu 
celelalte popoare socialiste, 
frățești, cu toate țările -—-e 
luptă pentru progres, pentru 
consolidarea inden ndenței lor 
și pentru revoluție.

Delegația român' "a face o 
lungă călătorie în țări fră
țești din America I Tină. Pen
tru noi constituie un prilej de 
satisfacție faptul că tovarășul 
Ceaușescu, care a venit pentru 
prima oară în America Latină, 
și-a început călătoria cu vizi
ta în Cuba, prima țară socia
listă de ne acest continent. (A- 
PLAUZE).

Noi popoarele din America 
Latină sîntem profund înfră
țite în istorie și în luptele du
se în trecut împotriva colonia
lismului și în prezent împotri
va neocolonialismului, si im
perialismului, și ne conside
răm parte a aceleiași 
chemate să se unească strîns 
pe căile revoluției, care se ma
nifestă deja cu deosebită vi
goare pe acest continent.

Vă dorim cele mai mari suc
cese în cursul vizitei în țările 

^frățești latino-americane. Do
rim ca în acest marș obositor 
să vă însoțească amintirea n-i- 
eteniei, solidarității, fraternită
ții și ospitalității poporului 
nostru. (APLAUZE).

Trăiască prietenia între po
porul României și poporul Cu
bei. (URALE, ACLAMAȚII) '

Trăiască internaționalismul 
proletar ! (URALE, OVAȚII).

Patria sau moartea ! Vom 
învinge! (VII — PUTERNICE 
APLAUZE, OVAȚII).

I n î r e
ră activitatea în Cuba. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial ni cei nre- 
zenți, recomandîndu-le să-și 
intensifice eforturile pentru 
realizarea în condiții cît mai 
bune a sarcinilor ce le-au fost 
încredințate pentru strîngerea 
și dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Cuba.

(Urmore din pag 1)

acesta, producem aproape 50 
miliarde KWh (APLAUZE); Ia 
ciment, produceam peste o ju
mătate de milion tone ; anul 
acesta vom produce circa 12 
milioane tone; producem o 
serie de' utilaje agricole și în 
alte domenii de activitate. Re 
almente, socialismul a deschis 
drumul pentru înflorirea și 
bunăstarea întregului nostru 
popor.

Am constatat cu multă sa
tisfacție succele obținute de 
dumneavoastră, de poj A ni 
Cubei socialiste, sub conduce
rea Partidului Comunist. în 
frunte cu tovarășul Fidel 
Castro, pe calea făuririi so-’ 
cietății socialiste (VII APLA
UZE). Ca prieteni și frați, vă 
felicităm din toată inima pen
tru ceea ce ați realizat și vă 
urăm noi și noi succese, deoa
rece numai pe această cale se 
asigură bunăstarea, fericirea, 
o viață independentă și liberă. 
(APLAUZE PUTERNICE).

Din provincia dumneavoas
tră a pornit mișcarea revoluți
onară de acum 20 de ani. Unul 
din eroii naționali ai Cubei, 
mort în lupta pentru indepen
dența națională a Cubei — mă 
refer la Jose Marti — spunea 
că „poporul cubanez are ne
voie să se elibereze numai de 
abuzul dominației coloniale 
pentru a desfășura, în mijlo
cul unei naturi minunate, in
teligența încercată și extraor
dinară a fiilor ei“. Acum, sub 
conducerea comandantului 
vostru, tovarășul Fidel Castro, 
se împlinesc aceste preziceri 
minunate (APLAUZE PUTER
NICE).

Desigur, tovarăși, construc
ția socialismului cere eforturi, 
cere solidaritate, dar unitatea , 
întregului popor, a clasei 
muncitoare, a țăranilor, a in
telectualilor, sub conducerea 
partidului lor, asigură victoria

Inaugurarea școlii „Republica Socialistă România"
(Urmare din pag. 1)

mint strîns legat .de sarcinile 
imediate ale producției, să să
dească deopotrivă în rîndul ti
neretului pasiunea pentru stu
diu și munca pămîntului.

La sosirea oaspeților, sute 
de elevi aflați în fața școlii 
aclamă îndelung, flutură ste- 
gulețe românești și cubaneze, 
eșarfe tricolore. Pe frontispi
ciul clădirii elevii au înscris 
urări de bun venit adresate 
solilor poporului român, pen
tru prietenia frățească între 
Cuba și România.

Are* loc cr "scurtă vizită în ' 
sălile de curs, laboratoare, 
dormitoare, unde oaspeții se 
întrețin cu cAdre didactice, 
cu elevi, se fotografiază în 
mijlocul lor.

Cuvintul tovarășului
Fidel Castro

(Urmare din pag. 1) 

toate: nu vor fi manifestări 
culturale, iar discursurile vor 
fi deosebit de scurte.

De fapt, cursurile vor în
cepe luni. In această zi, nu
meroase școli de acest tip, 
precum și școlile politehnice și 
institutele tehnologice își vor 
deschide porțile pentru un 
nou an de învățămînt. In a- 
cest an ne-am hotărît să cons
truim peste 150 de școli cum 
este aceasta, în cadrul diverse
lor forme de învățămînt.

Ne-am hotărît să acordăm 
acestei școli numele Republi
cii Socialiste România, deoa
rece școlile de acest gen poar
tă numele țărilor prietene și 
ale eroilor naționali și interna
ționali care și-au jertfit viața 
pentru cauza țării, revoluției, 
independenței, socialismului, 
precum și revoluției pe arena 
mondială.

Totuși, pentru noi are o im
portanță deosebită faptul că 
tovarășul secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președinte al Consiliului de 
stat din această țară frățească, 
precum și membrii delegației 
române au posibilitatea să 
fie aici prezenți. Timpul era 
atît de scurt încît. Ia început, 
părea imposibil. In orice caz, 
noi ne-am ambiționat ca și to
varășii din ministerul de re
sort, precum și cei din cons
trucțiile de locuințe, cu toții, 
să grăbim ridicarea acestei 
școli — ca de altfel și părin
ții, elevii și profesorii care 
au dorit acest lucru —, reușind 
pînă la urmă să ducem la bun 
sfîrșit totul. Inaugurarea a- 
cestei școli, care poartă nume
le Republicii Socialiste Ro
mânia, va fi un act scurt dar 
frumos, în prezența celei mai 
înalte conduceri din România.

La această școală — pe care 
am putut să o admirăm din e- 
licopter — avem o minunată 
plantație de bananieri. Colec
tivul școlii va lucra 500 de hec
tare de bananieri pentru apro
vizionarea orașului Havana, 
aplicînd în acest fel principiul 
îmbinării studiului cu munca 
productivă. Sîntem deosebit 
de satisfăcuți constatind suc
cesul obținut de această ins
tituție revoluționară în ceea 
ce privește rezultatele pe care 
le-a avut promovarea în anul 
trecut. Școlile secundare rura
le cu internat au realizat un 
procent de 95,6 Ia sută de 
promovare, apreciat ca mult 
superior rezultatelor medii ob
ținute în decursul istoriei; 
este cel mai înalt indice aca
demic pe care l-am realizat 
vreodată în țara noastră.

Anul trecut au funcționat 54 
de școli de acest tip. In anul 
acesta, vom avea peste 130 de 
asemenea școli. 65 000 de e- 

construcției socialiste. Nu e- 
xistă forță în lume în stare să 
oprească mersul înainte al u- 
nui popor care a devenit stă- 
pîn pe destinele sale și este ho- 
tărît să-și făurească viitorul 
asa cum îl dorește. (APLAU
ZE PUTERNICE).

Cuba este prima țară din A- 
merica Latină în care socialis
mul triumfă. Urmînd exem
plul altor țări socialiste, in 
strînsă colaborare și solidari
tate cu ele, poporul cubanez 
a obținut rezultate mărețe. Iar 
exemplul său încurajează po
poarele Americii Latine pen
tru a se ridica cu mai multă 
hotărîre la lupta pentru o pre
lua în propriile mîini
bogățiile naționale, pen
tru a dezvolta o viață
liberă, nouă, independentă. 
Trăim momente importante în 
viața internațională. Pop'>n"ele 
se ridică cu tot mai multă ho
tărîre la lunta împotriva 
ticii imperialiste, colo
nialiste, neocolonialiste ;
mișcarea de eliberare
națională înregistrează succe
se minunate. România socia
listă sprijină în mod activ lup
ta popoarelor pentru elibera
re națională, pentru dezvolta
rea lor independentă. (VII A- 
PLAUZE). S-au obținut pași 
importanți pe calea colaboră
rii între statele cu orînduiri 
sociale diferite. S-au realizat 
pași în direcția unei anumite 
destinderi în viața internațio
nală. România socialistă con
sideră că aceste tendințe sînt 
în interesul tuturor popoare
lor care doresc să pășească pe 
calea dezvoltării economice 
sociale și că trebuie să facem 
totul pentru a asigura trium
ful în viața internațională a 
principiilor noi privind relați
ile dintre state, bazate p- ega
litatea în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității 
naționale, pe neamestecul în 
treburile interne, pe respectul

In curtea școlii are loc apoi 
un mare miting la care partici
pă toți elevii și cadrele di
dactice, părinții copiilor, invi
tați din localitate și împre
jurimi.

In aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți, directoarea 
școlii, tinăra profesoară Gilda 
Glenda Azoy, anunță hotărî- 
rea de a se atribui școlii nu
mele de „Școala Republica So
cialistă România11.

„Este o mare onoare pentru 
noi — subliniază ea — să inau
gurăm astăzi noua școală ce 
va purta un nume scump și 
drag nouă tuturor — acela al 
Republicii Socialiste Româ
nia. Această bucurie este cu atît 
mai mare cu cît inaugurarea 
ei are loc în prezența delega
ției la nivel înalt a Român ei 

levi sînt cuprinși în acest sis
tem educațional, fără a include 
Pe elevii școlilor politehnice și 
Pe cei ai institutelor tehnolo
gice. Admirăm disciplina pe 
care au manifestat-o elevii 
noștri în aceste momente, deși 
știm că cursul abia a început. 
Astăzi este prima zi de curs, 
și elevii s-au comportat de 
parcă ar fi deja elevi vete
rani.

Intrînd într-o școală de a- 
epst tip, elevii noștri primesc 
o nouă categorie în cadrul re
voluției : devin studenți — 
muncitori. De aceea nu ne 
îndoim deloc de rezultatele 
pe care le va da această școa
lă, de rezultatele care vor fi 
atinse.

Exprimăm tinerilor urmași 
ai lui Camilo Cienfuegos și Che 
Guevara, membrilor brigăzii 
care a construit această școa
lă, profunda noastră recunoș
tință și îi îndemnăm să conti
nue munca, dp fiecare dată cu 
o mai bună organizare, cu 
mai multă eficiență, mai 
multă productivitate, mai mult 
interes, construind noi școli 
ca aceasta. Părinților le cerem 
să vegheze pentru interesul co
piilor lor, în ceea ce priveș
te studiul și să colaboreze cu 
școala pentru ca elevii să de
vină oameni compleți.

Profesorilor Ie exprimăm 
speranța noastră că vor face 
maximum de efort pentru ca 
această școală să fie o școa
lă fruntașă. Elevilor Ie cerem 
să depună, atît în procesul de 
învățămînt, cît și în proce
sul muncii, întreaga lor ener
gie și interes, luîndu-se la în
trecere cu cele mai bune școli 
din țară.

Această școală poartă nume
le Republicii Socialiste Ro
mânia tocmai pentru faptul că 
exprimă interesul și eforturi
le pe care ambele popoare Ie 
depun, pe care ambele parti
de le promovează pentru a 
strînge relațiile și a coopera 
larg în interesul reciproc al 
celor două țări.

Aceasta înseamnă o respon
sabilitate importantă pentru 
dumneavoastră, pentru că re- 
prezentați pe apărătorii aces
tui simbol și ai acestei prie
tenii. Și pentru că noi dorim 
ca această școală cate poartă 
numele de Republica Socialis
tă România să fie printre pri
mele în ceea ce privește re
zultatele Ia învățătură, vă ce
rem să știți să fiți demni de 
numele pe care îl are aceas
tă școală.

Vă mulțumesc tuturora.
Trăiască prietenia dintre po

poarele Cubei și României • 
(aplauze)

Trăiască noua școală secun
dară, Republica Socialistă Ro
mânia ! (aplauze)

Patria o Muerte !
Venceremos I (Aplauze)

dreptului fiecărui popor de 
a-și făuri viața în deplină li
bertate, așa cum o do.cșie. (A- 
PLAUZE PUTERNICE). Știm 
că mai sînt forțe reacționare. 
De aceea, este necesar să în
tărim solidaritatea țărilor so
cialiste, să întărim solidarita
tea tuturor popoarelor care 
luptă pentru dezvoltarea lor 
independentă, a tuturor forțe
lor antiimperialisie, pentru <.a, 
unite, toate aceste popoare și 
toate aceste forțe pot asigura 
o colaborare pașnică, pot asi
gura posibilitatea ca fiecare 
popor să obțină succese tot 
mai mari în dezvoltarea sa, să 
asigurăm o pace trainică pe 
pămînt. (APLAUZE PUTER
NICE, ÎNDELUNGATE).

Tovarășul Fidel Castro a 
vorbit de colaborarea în do
meniul producției de ■iment 
între România și Cuba. Intr-a
devăr, am ascultat cu bucurie 
faptul că linia de ciment con
struită de muncitorii români 
lucrează în bune condițiuni. 
Sigur, aceasta se datorește și 
faptului că muncitorii români 
au construit-o cum trebuie, 
dar și faptului că dumnea
voastră, muncitorii acestei fa
brici de ciment, mînuiți cu 
pricepere aceste utilaje și ați 
făcut totul ca să obțineți o 
producție mai mare decît era 
în planul tehnic, și aceasta es
te tocmai datorită priceperii 
și muncii dumneavoastră. Eu 
vă felicit din toată Inima (VII 
APLAUZE). Este adevărat că 
am discutat să livrăm și alte 
linii de ciment. Tovarășul 
Fidel Castro a vorbit și de da
te concrete. Eu vă pot asigura 
că ceea ce a spus aici tovară
șul Fidel Castro noi vom cău
ta să realizăm în cele mai bu
ne condițiuni și la timp, în a- 
șa fel încît aceste unități să in
tre la timp în producție (A- 
PLAUZE).

Desigur, tovarăși, între țări
le noastre se dezvoltă relații

socialiste, avînd în frunte pe 
conducătorul încercat al aces
tei țări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Iau apoi cuvintul tovarășii 
Fidel Castro și Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntările celor doi condu
cători de partid și de stat sînt 
îndelung aplaudate, se aclamă 
pentru prietenia româno-cu- 
baneză, sînt scandate numele 
celor două țări socialiste fră
țești, ale conducătorilor lor. 
Tovarășa Elena Ceaușescu îm
brățișează la despărțire pe 
tînăra directoare.

Pe prima pagină a Cărții de 
onoare a școlii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Elena 
Ceaușescu semnează• „Am

Cuvintul
Nicolae

(Urmare din pag. 1) 

propriu-zise. După cîte îmi 
dau seama, condițiile cre
ate sînt minunate, pro
gramul și orientarea în
vățământului pornesc de la ne
cesitatea de a îmbina în mod 
armonios studiul cu producția, 
îmbinare fără de care nu poa
te fi făurit omul nou al socie
tății socialiste.

Există deci toate condițiile 
ca școala dumneavoastră să-și 
desfășoare activitatea cît mai 
bine. Aveți cadre minunate, 
aveți un tineret minunat, plin 
de entuziasm. Deși ne-am în
tîlnit doar de cîteva minute, 
se poate citi pe chipurile fie
căruia din dumneavoastră do
rința de a vă însuși cunoștin
țele științei și culturii, de a 
învăța pentru a vă putea adu
ce mîine contribuția la dez
voltarea Cubei socialiste.

Tineretul, voi dragi prieteni, 
care începeți astăzi școala, a- 
veți în față un viitor minunat. 
Succesele obținute de Cuba în 
construcția socialistă, progre
sele în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, în ridicarea nive
lului cultural și a bunăstării 
poporului deschid noi perspec
tive minunate. Toate acestea 
se înfăptuiesc prin munca en
tuziastă a întregului popor cu
banez. sub conducerea parti
dului său comunist.

Apreciem mult tot ceea ce 
am putut vedea în aceste zile 
din roadele muncii entuziaste 
ale poporului din Cuba. Am 
convingerea că tot ceea ce își 
propune să realizeze Partidul 
Comunist din Cuba va fi în
făptuit de poporul cubanez 
care urmează cu încredere 
partidul său.

Sînt desigur foarte bucuros 
că școala dumneavoastră va 
purta numele „Republica So
cialistă România". Sper, sti
mați profesori și dra>6 -levi, 
că împreună veți acționa în a- 
șa fel încît să obțineți cele mai 
bune rezultate, iar noi, în Ro
mânia, să putem fi mîndri de 
viitorii constructori ai socia
lismului în Cuba care au în
vățat în „Școala Republica So
cialistă România".

însăși acordarea acestui nu
me școlii constituie o expresie 
a bunelor relații dintre parti-

R E C E
Vineri seara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit o recepție în onoarea 
conducătorilor de partid și 
de stat ai Republicii Cuba.

Ea recepție au participat to
varășii Fidel Castro, Osvaldo 
Dorticos Torrado, precum și 

de colaborare și în alte dome
nii. Este și normal acest lucru. 
Sîntem țări socialiste, avem 
tot interesul de a colabora 
pentru a realiza o dezvoltare 
mai rapidă a țărilor noastre. 
In actualele condiții ale revo
luției tehnico-științifice este 
absolut necesară o participare 
activă la colaborarea între sta
te, la colaborarea internaționa
lă. România acționează în mod 
consecvent pentru a lărgi a- 
ceastă colaborare cu toate ță
rile socialiste și, desigur, a- 
cordăm o atenție deosebită co
laborării multilaterale cu Cu
ba socialistă și sîntem con
vinși că înțelegerile la care 
am ajuns în aceste zile cu pri
vire Ia extinderea acestei co
laborări vor servi de minune 
atît intereselor popoarelor 
noastre, cît și cauzei socialis
mului în general. (VII ȘI PU
TERNICE APLAUZE).

Aș dori, tovarăși, în înche
iere, să exprim speranța și să 
adresez o invitație, în 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 Santiago 
de Cuba să viziteze România, 
pentru a întări colaborarea și 
mai mult. (APLAUZE TNDE- 
LUNGATE).

Doresc sS vă urez din toată 
inima să obțineți noi și noi 
succese în activitatea dumnea
voastră și să înfăptuiți cu cît 
mai bune rezultate programul 
Partidului Comunist din Cu
ba pentru dezvoltarea socia
listă. Vă doresc multă sănăta
te. multă fericire. (APLAUZE 
PUTERNICE, URALE).

Viva la amistad entre Cuba 
y Rumania !

Viva el internacionalismo 
proletario !

Trăiască muncitorii din 
Santiago de Cuba !
(APLAUZE ÎNDELUNGATE. 
URALE. OVAȚII).

participat cu multă bucurie la 
solemnitatea școlii noi care 
se va numi, începînd de as
tăzi, „Republica Socialistă Ro
mânia11, ca o expresie a co
operării frățești ce există în
tre România și Cuba.

Ne-a făcut o plăcută im
presie modul de organizare a 
școlii, programele sale care 
îmbină în mod fericit cunoș
tințele teoretice cu activități
le practice, care cultivă patrio
tismul, tradițiile revoluționa
re, internaționalismul socia
list, prietenia între popoare, 
dragostea de muncă și progres.

Urăm profesorilor șj ele
vilor să se’ țucure de fericire, 
sănătate, și multe succese, să 
întărească prin munca lor 
creatoare prietenia româno- 
cubaneză11.

»

tovarășului
Ceaușescu

dele și popoarele noastre, i- 
lustrează dorința de a dezvol
ta această colaborare, de â în
tări solidaritatea popoarelor 
român și cubanez și totodată 
solidaritatea cu toate țările 
socialiste, cu toate popoarele 
care luptă împotriva imperia
lismului și colonialismului, 
pentru o viață liberă și inde
pendentă. Iată de ce numele 
școlii dumneavoastră simboli
zează prietenia și solidaritatea 
dintre poporul român și popo
rul cubanez.

Aș dori să exprim convin
gerea că între școala dumnea
voastră și o școală similară din 
România se vor stabili relații 
de colaborare, se vor realiza 
schimburi de profesori și elevi, 
astfel ca încă de pe băncile 
școlii să Se lege o colaborare 
trainică între tinerii țărilor 
noastre, între cei care mîine 
vor trebui să ducă mai depar
te construcția vieții noi în ță
rile noastre.

Vă mărturisesc că am fost 
luați puțin prin surprindere, 
de-abia ieri tovarășul 
Fidel Castro mi-a vor
bit despre această so
lemnitate. Mă gîndesc însă ca, 
reîntorși acasă, să trimitem 
școlii dumneavoastră un labo
rator de fizică sau de chimie, 
în înțelegere cu conducerea 
școlii, precum și cîte ceva din 
literatura și din lucrările ști
ințifice românești pentru bi
bliotecă, astfel încît în școala 
dumneavoastră să aibă loc și 
o cunoaștere mai bună a Ro
mâniei. care să contribuie la 
dezvoltarea colaborării dintre 
România și Cuba.

Deoarece, după cum a spus 
și tovarășul Fidel Castro, tim
pul este foarte limitat, doresc 
să închei, urindu-vă din toată 
inima mult succes în activita
tea dumneavoastră, spor la în
vățătură tuturor elevilor.

Să învățați, să urmați parti 
dul. să vă devotați construcți 
ei socialiste, luptei pentru ca 
uza progresului, a revoluției, 
luptei pentru socialism, pen1 
tru pace și colaborare între 
toate popoarele.

Viva la amistad entre los 
pueblos rumano y cubano !

Multă sănătate și multă feri
cire !

P T I E
alți conducători de partid și 
de stat cubanezi.

Au fost de față membrii 
delegației de partid și guver
namentale române.

Au participat, de asemenea, 
personalități marcante ale vie
ții politice, culturale și știin
țifice din Havana, conducă
torii unor instituții centrale și 
organzații obștești, precum și 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați în Guba.
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Vizita tovarășului
Nicolae Ceausescu 
in Republica Cuba

Miting ia fabrica de ciment
Jose Merceron

(Urmare din pag. 1)

operarea cu România. De 
altfel, în curînd, în baza 
upui recent acord, țara noas
tră va livra Cubei utilajele 
unei noi fabrici de ciment 
cu o capacitate de 1 200 000 
tone. Alături de celelalte o- 
biective din domeniul in
dustriei petroliere, a celei 
miniere, a celei ușoare și 
chimice, alături de tractoa
rele de pe ogoarele Cubei 
și de autocamioanele ce 
poartă mărci românești, fa
brica de Ia Santiago de Cu
ba constituie o expresie 
grăitoare a cooperării din
tre cele două țări și popoa
re, a sentimentelor frățești 
ce le leagă.

Aceste sentimente șj-au 
găsit o semnificativă întru
chipare în marele miting 
al prieteniei româno-cuba- 
neze, care a avut loc pe vas
ta platformă din fața fa
bricii. Este ora 15,30 (21.30 
ora Bueureștiului). Se află 
adunați aici peste 50 000 de 
persoane, muncitori de la a- 
ceastă unitate, de la alte în
treprinderi, numeroși locui
tori ai orașului și din îm
prejurimi, plini de voioșia 
și exuberanța tipică tempe
ramentului latino-american. 
Pe fețele lor este întruchi
pată bucuria de a fi martori 
la un eveniment cu adevă
rat remarcabil în istoria 
prieteniei dintre cele două 
popoare — bucuria de a-i 
vedea și auzi astăzi pe con
ducătorii lor. Ei poartă 
pancarte cu portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
stegulețe românești și cuba
neze. Pe două mari panouri 
stă scris : „Trăiască priete
nia dintre România și Cu
ba", „Bun venit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu". Sînt 
tot atîtea dovezi ale dragos
tei, considerației și respectu

Solemnitatea decorării tovarășului 
Osvaldo Dorticos Torrado

Vineri seara, într-un cadru 
solemn, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înmînat, la se
diul Ambasadei române din 
Havana, Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" 
clasa I tovarășului dr. Osvaldo 
Dorticos Torrado, președinte
le Republicii Cuba.

La1 solemnitate au luat par
te tovarășii Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar, Ra
miro Valdez, Sergio del Valle, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba, Flavio 
Bravo, Carlos Rafael Rodrigu- 
ez, Pedro Miret Prieto, vice- 
prim-miniștri ai Guvernului 
Revoluționar, și alte persoane 
oficiale.

Inmînînd înalta distincție 
președintelui Republicii Cuba, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

Dragă tovarășe Osvaldo Dor
ticos. In numele Consiliului de 
Stat vă decernez cea mai înal
tă decorație a Republicii So
cialiste România. Consider că 
ca constituie o expresie a 
prețuirii activității pe care o 
desfășurați pentru dezvolta
rea relațiilor de colaborare și 
prietenie dintre România și 
Cuba.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a îmbrățișat cordial pe tovară- 
rășul Osvaldo Dorticos Tor
rado.

Luînd cuvîntul, președinte
le Republicii Cuba a spus :

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
tovarășă Elena Ceaușescu, to
varăși din delegația română. 
In primul rînd doresc să vă 
exprim profunda mea recu
noștință și mulțumire pentru 

lui de care se bucură tova
rășul Ceaușescu, România 
socialistă.

In momentul urcării la 
tribună a conducătorilor Ro
mâniei și Cubei izbucnesc 
puternice aplauze, se ova
ționează și se scandează mi
nute în șir lozinci ale prie
teniei. Apoi se așterne pen
tru citeva clipe tăcerea. 
Intr-o atmosferă solemnă 
sînt intonate imnurile celor 
două țări.

Conform unei tradiții mai 
noi, împămîntenite în Cu
ba, mitingul este deschis de 
cel mai cunoscut crainic al 
televiziunii cubaneze, Mano
lo Ortega, a cărui voce vi
brantă vestește cubanezilor 
cele mai importante eveni
mente, dă de știre asupra 
celor mai de seamă sărbă
tori ale poporului.

Intr-o atmosferă de mare 
însuflețire ia cuvîntul to
varășul Fidel Castro.

Primit cu. entuziaste acla
mații se apropie apoi de mi
crofoane tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ascultate cu deosebită a- 
tenție, cuvîntările celor doi 
conducători sînt subliniate 
în repetate rinduri cu aplau
ze, urări și ovații.

După ce secretarul gene
ral al partidului nostru își 
termină cuvîntarea, tovară
șul Fidel .Castro se apropie 
de el și îi strînge mîna, cei 
doj conducători se îmbrăți
șează.

Mitingul ia sfîrșit în a- 
ceeași atmosferă de vibrant 
entuziasm prin intonarea 
acordurilor Internaționalei.

In cursul aceleeași du- 
pă-amieze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tova
rășul Fidel Castro, s-au 
înapoiat cu avionul la Ha
vana.

această decorație prestigioasă 
pe care o primesc. Onoarea 
care mi se acordă este cu atît 
mai mare cu cit dumneavoas
tră, tovarășe Ceaușescu, mi- 
ați prins-o pe piept. O primesc 
în numele poporului cubanez, 
în numele partidului meu.

Interpretez această cinste 
ca o expresie a sentimentelor 
de prietenie, de frăție revo
luționară și de identificare co
munistă între poporul, guver
nul și partidul dumneavoastră 
și poporul, guvernul și Parti
dul Comunist din Cuba, mai 
mult decît pentru merite per
sonale. Interpretez acest act 
ca o evidențiere în plus a 
sentimentelor internaționalis
mului socialist și proletar ca
re constituie fundamentarea 
cea mai solidă a caracterului 
ideologic ce unește partidele 
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 
acestei solidarități și interna
ționalism. pentru prietenia și 
frăția indestructibilă între ță
rile, partidele și popoarele 
noastre.

Pentru aceasta, încă o dată, 
în numele poporului cubanez 
și al meu personal, vă mulțu
mesc, tovarășe Ceaușescu, 
și să știți că aceasta constituie 
un angajament profund de 
prietenie.

Președintele Osvaldo Dorti
cos Torrado a fost felicitat 
cordial de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de toți membrii 
delegației de partid și guver
namentale române.

Lucrările Comitetului de coordonare*
al Conferinței pentru securitate

și cooperare in Europa au înregistrat 
un progres substanțial

GENEVA 1 (Agerpres). — 
Lucrările Comitetului de co
ordonare al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în E- 
uropa au înregistrat un pro
gres substanțial în cursul șe
dințelor de la 31 august.- In ur
ma dezbaterilor din plenară și 
în cele două grupuri de lucru. 
Comitetul a soluționat cea mai 
mare parte a sarcinilor care 
i-au revenit la această sesiu
ne. S-a stabilit definitiv ca cea 
de-a doua fază a Conferinței 
să se deschidă în mod oficial 
marți. 18 septembrie a.c. In a- 
fara Comitetului de coordona
re, care este forul suprem, în 
această fază vor funcționa trei 
comisii, corespunzătoare pri
melor trei puncte ale ordinii 
de zi : Comisia I — probleme 
referitoare la securitatea în E- 
uropa ; Comisia a Il-a — co
operarea în domeniul econo
mic, tehnico-științific și al me
diului înconjurător ; Comisia 
a IlI-a — cooperarea în dome
niul cultural.

In ceea ce privește proble
matica securității, au fost cre
ate1 două subcomisii și un co

Reuniunea Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam

HANOI 1 (Agerpres). — 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Vietnam a 
ascultat rapoartele prezentate 
de primul ministru Fam Van 
Dong și vicepremierul Le 
Thant Nghi, în legătură cu vi
zitele oficiale de prietenie în
treprinse de o delegație de 
partid și guvernamentală a 
R.D.V. într-o serie de țări so
cialiste printre care și Repu
blica Socialistă România — in
formează agenția V.N.A.

In comunicatul dat publici
tății la încheierea acestei reu
niuni, se dă o înaltă apreciere 
rezultatelor acestor vizite, co
municatelor comune și altor 
documente semnate între 
R.D.V. și țările frățești. Con

Declarația Partidului Comunist 
din Africa de sud

ROMA 1 (Agerfjres). — 
Partidul Comunist din Africa 
de Sud a dat publicității o de
clarație, reluată de ziarul 
„L’Unita", în legătură cu re
centele mișcări greviste din a- 
ceastă țară, la care au partici
pat peste 100 000 de oameni ai 
muncii din industrie, pentru 
a cere să se pună capăt discri
minărilor rasiale și salariilor 
de foamete. După ce sublinia
ză că mișcările greviste din 
prima jumătate a anului 1973 
constituie o dovadă a noului 
avînt combativ și unitar al 
muncitorilor din Africa de 
Sud, documentul relevă că ele 
au marcat creșterea conștiinței 
de clasă a oamenilor muncii, 
care au început să recunoască 
imensa putere pe care o au în 
mîini, dacă sînt organizați și 

mitet special de lucru. Prima 
subcomisie se va ocupa de 
problema principiilor care tre
buie să guverneze relațiile 
dintre statele participante la 
conferință, cea de-a doua va 
dezbate aspectele militare ale 
securității. Comitetului special 
de lucru îi revine sarcina e- 
xaminării problemelor pri
vind aplicarea principiilor re
lațiilor dintre state, măsuri 
menite să facă efectivă nere- 
curgerea la forță, și la ame
nințarea cu forța, precum și 
propuneri privind elaborarea 
unei metode de soluționare pe 
cale pașnică a diferendelor 
dintre statele participante.

De asemenea, Comitetul de 
coordonare a creat subcomisii 
corespunzătoare pentru pro
blemele cooperării în dome
niile economic și cultural.

S-a convenit ca, atunci cînd 
va examina cel de-al 4-lea 
punct al ordinii de zi — urmă
rile instituționale ale Confe
rinței — Comitetul de coordo
nare să fie asistat în munca sa 
de un grup de lucru.

In cadrul lucrărilor Comite- 

siliul de Miniștri al R.D.V. își 
exprimă recunoștința sinceră 
și profundă partidelor, guver
nelor și popoarelor acestor țări 
pentru sprijinul și asistența 
prețioasă acordate poporului 
vietnamez în lupta sa pentru 
salvarea națională, împotriva 
agresiunii S.U.A., și. în con
strucția socialistă în Vietna
mul de nord, precum și pentru 
faptul că acestea continuă să 
ajute poporul vietnamez în 
noua etapă a luptei" pentru 
consolidarea păcii, construirea 
socialismului în Vietnamul de 
nord, completarea revoluției 
național-democratice în. Viet
namul de sud și înaintarea 
spre reunificarea țării.

hotărîți. Totodată, declarația 
reliefează rolul jucat de Con
gresul sud-african al sindica
telor — unica și adevărata or
ganizație reprezentativă a oa
menilor muncii din industrie 
— în susținerea și apărarea 
drepturilor acestora.

Menționînd, în continuare, 
că acțiunile greviste au dat un 
nou impuls mișcării mondiale 
de simpatie și de solidaritate 
cu poporul asuprit din Africa 
de Sud. cu lupta sa împotriva 
politicii de apartheid, docu
mentul exprimă hotărîrea a- 
eestuia de a ridica și mai sus 
steagul .rezistenței, de a orga
niza și a duce înainte orice 
formă de luptă, legală și ile
gală, pînă la răsturnarea regi
mului rasist și la instaurarea 
libertăților democratice. 

tului de coordonare, continuă 
discuțiile cu privire la modali
tățile prin care țările nepartici
pante, riverane Mării Medite- 
rane ar putea face cunoscut 
Conferinței, punctele lor de 
vedere cu privire la probleme
le înscrise pe ordinea de zi.

----- >------

Vizita
secretarului 
general

al 0. 4C b.

la Cairo
CAIRO 1 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, aflat îritr-o 
vizită oficială Ia Cairo, în ca
drul unui turneu întreprins în 
Orientul Apropiat, a fost pri
mit sîmbătă de președintele 
țării gazdă, Anwar Sadat.

După cum s-a anunțat, sco
pul turneului întreprins în zo
nă de către secretarul general 
al O.N.U. îl reprezintă, con
form declarațiilor sale, luarea 
de contact în mod nemijlocit 
cu punctele de vedere ale sta
telor implicate în actuala si
tuație din Orientul Apropiat.

*
CAIRO 1 (Agerpres). — Se

cretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, care efectuează un 
turneu printro- serie de țări 
din Orientul Apropiat și se a- 
flă, în prezent, la Cairo, a a- 
vut, vineri după-amiază, o în
trevedere cu ministrul egip
tean al afacerilor externe, 
Mohamed Hassan el Zay.yat.

In aceeași zi, Kurt Wald
heim a ținut, Ia Cairo, o con
ferință de presă.

Statii 
de 

observații 
seismice

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Zece noi stații de observații 
seismice au început să func
ționeze în zona în care se 
construiește barajul hidro
centralei Ingur, în vestul 
Gruziei, unde există posibi
litatea unor mișcări tectoni
ce.

Instalarea noilor stații a 
fost inițiată de specialiști 
pentru observarea solului 
chiar sub corpul barajului, 
care va trebui să reziste u- 
riașei presiuni a apei din vi
itorul lac de acumulare, cu 
un volum de peste un mili
ard metri cubi.

Ambasadorul Republicii Socialiste România 
in Ecuador și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
QUITO 1 (Agerpres). — La 

30 august a.c., președintele E- 
cuadorului, general de briga
dă Guillermo Rodriguez Lara, 
l-a primit pe Dumitru Moianu, 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare ca ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia în această țară.

Cu acest prilej, ambasado
rul român a transmis din par
tea președintelui Consiliului 
de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj 
de prietenie, de sănătate și fe
ricire personală președintelui 
Rodriguez Lara, precum și u- 
rări de progres și prosperita
te pentru poporul ecuadorian.

La rîndul său, președintele 
Ecuadorului a transmis un sa
lut călduros tovarășului

Irlanda de Nord

Intrarea în vigoare a măsurilor privind 
abolirea oricăror discriminări

LONDRA 1 (Agerpres). — 
La 1 septembrie, în Irlanda de 
Nord au intrat în vigoare mă
surile privind abolirea orică
ror discriminări religioase și 
politice, adoptate conform pro
punerii constituționale votate 
de Parlamentul britanic în lu
na martie. Decretul în acest 
sens semnat de secretarul de 
stat pentru Ulster, William 
Whitelaw, prevede între alte
le : organele legislative și e- 
xecutive vor veghea ca nici o 
măsură discriminatorie de or
din religios sau politic să nu

Echipajul misiunii „Skylab-Z“ se aîlă 
într-o excelentă formă fizică

HOUSTON 1 (Agerpres). — 
După 35. de zile petrecute în 
spațiu, echipajul misiunii 
„Skylab-2“ se află într-o ex
celentă formă fizică.' Doctorul 
Royce Hawkins, unul dintre 
medicii Centrului spațial, con
sideră că aceasta se datorează 
exercițiilor intense Ia bicicle
ta ergometrică, efectuate de 
astronauți zilnic.

Ultimele 24 de ore au fost 
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P[IROȘANI 
angajează:

• strungar

• dulglier

• instalator tehnico-sanitar

• lăcătuș
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de 

H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Informații suplimentare se obțin la^.compartimentul personal 

al instituției, din str. Dr. Petru Groza nr. 32-34.

Nicolae Ceaușescu. exprimîn- 
du-și totodată satisfacția pen
tru vizita pe care șeful statu
lui român urmează să o facă 
in țara sa.

Președintele ecuadorian l-a 
asigurat pe ambasadorul ro
mân că președintele român se 
va bucura de o caldă și prie
tenească primire și va fi în- 
tîmpinat ca un ilustru șef de 
stat. Domnia sa a arătat că a- 
tît el cît și ceilalți membri ai 
guvernului ecuadorian așteap
tă cu mult interes discuțiile 
care urmează să aibă loc în 
timpul vizitei, considerînd că 
în urma discuțiilor ce se vor 
purta, a semnării unor impor
tante documente, se creează 
premisele dezvoltării multila
terale a relațiilor de coopera
re în domeniile ce interesează 
cele două țări.

figureze în textele pe care le 
vor adopta ; pentru evaluarea 
legalității textelor legislative 
va fi creată o instanță de con
trol ; problemele respectării, 
în general, a drepturilor omu
lui vor fi examinate de o co
misie consultativă permanen
tă, ai cărei membri vor fi de
semnați de secretarul de stat 
William Whitelaw.

Documentul stipulează, de 
asemenea, procedura de depu
nere a plîngerilor în legătură 
cu eventualele violări ale noii 
legislații.

pentru Bean, Garriott și Lous- 
ma relativ liniștite. Intre alte
le, ei au urmărit îndeaproape 
furtuna tr.opicală Christine, 
descoperită în urmă cu trei zi
le, cînd nu era încă decît o 
depresiune, într-o zonă din a- 
propierea Insulei Barbados. 
Cei trei astronauți au fotogra
fiat, de asemenea, zonele de 
junglă de pe Valea Amazonu
lui și Sahara.

© La Casa de cultură din 
Quito a fost deschisă o expo
ziție de grafică, discuri și cărți» 
românești, care s-a bucurat de 
un deosebit succes, fiind vizi
tată de un numeros public.

d Toate trupele franceze a- 
eriene și terestre care se aflau 
în Madagascar au părăsit 
sîmbătă Republica M^lgașă, în 
conformitate cu prevederile 
noilor acorduri de cooperare 
încheiate între cele două țări 
în cursul lunii iunie.

• Cunoscutul regizor ame
rican de film John Ford a în
cetat din viață, vineri, în vîrs- 
tă de 78 de ani, la locuința sa 
din Palm Desert, situată în a- 
propierea localității californi- 
ene Palm Springs.

9 Președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a anunțat, 
la o conferință de presă, că 
privilegiile deținute în aceas
tă țară de companiile miniere 
occidentale, cum ar fi trata
mentul taxelor preferențiale, 
vor fi anulate și a subliniat că 
toate serviciile de conducere 
și tehnice din industria cupri
feră zambiană care aparțineau 
unor acționari străini vor tre
ce în mîinile statului.

• Un computer realizat la 
Institutul de tehnologie al U- 
niversității Cambridge (statul 
Massachusetts) poate stabili 
foarte rapid medicamentul ca
re a provocat o intoxicare, in 
felul acesta, timpul necesar a- 
nalizelor pentru stabilirea ca
uzei unei intoxicații medica
mentoase poate fi redus de la 
48 de ore la numai două.

• Conflictul pescuitului 
dintre Islanda și Marea Brita- 
nie în domeniul așa-numitului 
„război al codului", a făcut 
prima victimă. Un inginer din 
echipajul navei de coastă is
landeze „Aegir" a fost electro
cutat mortal, în timp ce efec
tua o reparație în urma colizi
unii vasului său cu fregata 
britanică „Apollo", în interio
rul limitei de 12 mile.

țț Expediția de alpiniști ja
ponezi, care efectuează în pre
zent ascensiunea viriului Eve
rest (pe versantul Nord-Vest) 
și-a instalat tabăra de bază la 
poalele ghețarului Khumbu 
(altitudinea 5 350 m). Expedi
ția este alcătuită din 48 de al
piniști.

MICA 
PUBLICITATE

PIERDUT permis de in
trare în bancă pe numele 
Angliei Luiza. II declar nul.

VIND casă — cameră, bu
cătărie, garaj. Prețul 21 000 
lei. Petroșani str. Aurel 
Vlaicu nr. 21.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gușatu 
Constantin, eliberată de mi
na Aninoasa. O declar nulă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cînd legendele mor ; 
Republica: Aventurile lui 
Babușcă ; PETRILA : Alfred 
cel mare ; LONEA — Mine
rul : Anonimul venețian ; A- 
NINOASA : Seceră vîntul 
sălbatic : VULCAN : Gră
biți apusul soarelui ; LU- 
PENI — Cultural : Ciprian 
Porumbescu ; Muncitoresc : 
Seceră vîntul sălbatic ; URI- 
CANI: Războiul lui Murphy.

LUNI, 3 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Monte Carlo; Republica; 
Capcană pentru general ; 
PETRILA : Alfred cel ma
re ; LONEA — Minerul : A- 
nonimul venețian ; ANl- 
NOASA: Seceră vîntul săl
batic ; LUPENI — Muncito
resc : Seceră vîntul sălbatic; 
URICANI: Războiul lui
Murphy.

RADIO
6,00 Buletin de știri ; 6,05 

Concertul dimineții; 7,00 Ra
diojurnal ; 8,00 Partidului, 
inima și versul ; 8,10 Ilustra
te muzicale ; 9.00 Ora satu
lui ; 10,00 Radiomagazinul
femeilor ; 10,30 Succese ale 
discului ; 11,00 Buletin de
știri ; 11,05 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat ; 11,35 Orchestra
Bert Kaempfert : 12.00 De
toate pentru toți ; 13,00 Ra
diojurnal ; 13.15 Stele ale
cîntecului ; 14,00 Unda vese
lă ; 14,30 Cîntec, joc și voie 
bună ; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Coordonate ale ritmu
lui ; 15,30 Azi în România ;
15,45 Sport și muzică ; 18.35 
Albumul interpreților de 
muzică populară ; 19.00 Ra
diojurnal ; 19,15 Selecțiuni 
din opereta „Liliacul" ; 19,30 
Estrada duminicală ; 22.00
Radiojurnal ; 22,30 Opera
„Baby Doe" ; 23,00 Ora dan

sului ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

T V
DUMINICA, 2 SEPTEMBRIE

8,00 Bună dimineața !
8.30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial. Daktari.
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
17,00 Film serial : Arthur — 

episodul VII — „Scla
vii".

17,25 Avanpremieră.
17.30 Imagini din R. D. Viet

nam. Pacea apelor.
17,45 Fotbal • Dinamo — 

Sportul studențesc. 
Transmisiune de la sta
dionul „23 August". In 
pauză : 1 001 de seri.

19.30 Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în imagini.

20,10 Slăvită țară, patrie-n 
amiază, — emisiune de 
versuri.

20.30 Reportajul săptămînii. 
Poarta Sălajului.

20,50 Publicitate.
20,55 Invitații studioului 3 

(emisiunea a 3-a). 
Telerecital muzical-u- 
moristic.

22,00 Telejurnal.
22,15 Duminica sportivă.

LUNI, 3 SEPTEMBRIE

17.30 Curs de limbă franceză 
Recapitulare (7).

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, 

județul Timiș.
18.20 Căminul.
19^00 Ecranul.
19.20 1 001 de seri.
19;S0 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973, an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. O 
ramură spre cer — mu
zica : Radu Șerban.

20,05 Emisiune de știință.

Congresul internațional 
de vulcanologie.

20.45 Revista literar-artist.icâ 
TV.

21,25 Roman foileton : Vinul 
Roșu (II).

22,05 Film documentar. San 
Marino.

22,20 24 de ore.

I RE.SPL ~ATI /WRMELI
rc'A sECLiriTATII INSIIBTEPA

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 24 
grade ; Paring 15 grade.

Minimele : Petroșani 9 
grade ; Paring 8 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in 
general instabilă cu cer va
riabil mai mult acoperit. 
Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit cu unele intensifi
cări din sectorul sudic.

GOLURILE 
DIN TAVAN!
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