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Președintele Republicii Populare Benin,
Matnra Kerekou, si-a încheiat vizita

a primit pe tovarășul Damdinghiin Gombojav,
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri d R. P. Msngde

Simbătă după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit. în 
stațiunea Neptun, pe tovarășul 
Damdinghiin Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, pre
ședintele părții mongole în Co
misia interguvernamentală ro- 
mâno-mongolă de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică, 
care, în fruntea unei, delegații 
guvernamentale, a participat la 

'lucrările sesiunii Comisiei ințer- 
guvernamentale. desfășurate la 
București.

La întrevedere au participat 
tovarășii Janos Faz,eka's, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului interior, 
președintele părții române in 
Comisia interguvernamentală. și 
Traian Gârbă, ambasadorul ță
rii noastre în R. P.i Mongolă.

A fost de față Giambyn Nia- 
maa, ambasadorul R. P. Mon-r 
gole la București.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un sa
lut din partea tovarășului Jum-

jaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului , Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole, și 
a tovarășului Jambin Batmunh, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
adreseze, la întoarcerea in patrie, 
salutul său și cele mai bune 
urări tovarășilor Jurn jaaghiin 
Țedenbal și Jambin ■■ Batmunh.

In cursul întrevederii s-a a- 
preciat cu satisfacție faptul că 
relațiile româno-mongole cunosc 
o evoluție rodnică și mereu as
cendentă și a fost relevată do
rința comună de a extinde și 
aprofunda necontenit raporturi
le de prietenie și colaborare 
dintre țările și partidele noas
tre, în interesul construcției so
cialiste in România și in R. P. 
Mongolă, spre binele ambelor 
state și popoare, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii in 
lume.

în același timp, s-a subliniat

contribuția pe care Comisia in
terguvernamentală o aduce la 
dezvoltarea conlucrării multila
terale dintre cele două țări, ia 

• evidențierea și concretizarea a 
noi căi și posibilități de lărgire 
a colaborării bilaterale. Rele- 
vindu-se rezultatele fructuoase 
ale actualei sesiuni a Comisiei 
interguvernamenta.le, a fost ma
nifestată convingerea că ele se 
vor reflecta în mod concret în 
amplificarea cooperării 
mice, în creșterea ponderii 
în ansamblul 
nești dintre 
gol ia.

In acest __  . .
Damdinghiin Gombojav a expri
mat. in numele conducerii de 
partid și de stat, calde mulțu
miri pentru sprijinul acordat de 
România in construirea combi
natului de industrializare a 
lemnului și de mobilă, impor
tant obiectiv economic prevăzut 
a se realiza în.actualul cincinal 
în R. P. Mongolă.

întrevederea a decurs într-'O 
ambianță de cordialitate și caldă 
prietenie.

econo- 
ei 

conlucrării priete- 
România și Mon-

cadru, tovarășul

DECRET PREZIDENȚIAL PRIVIND CONFERIREA
ORDINULUI

a Republicii

Președintele Republicii Socialiste România de
cretează ;

Articol unic. — Se conferă ordinul „23 August4* 
clasa I tovarășului Virgil Trofin.

Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii 
partidului și statului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate in patria noastră, 

cu prilejul împlinirii virstei de 50 de ani,

SOLEMNITATEA DECORĂRII

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

„23 AUGUST" CLASA I

în tara noastră

salut..sin.ț .trase 21

■
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DECLARAȚIE SOLEMNA COMUNA .. A., J

Socialiste România și a Republicii Populare Benin

doua

I. DECLARA SOLEMN 
INȚA LOR COMUNA

amestec în tre- 
de asuprire a

Tn dimineața zilei dc simbâiă 
s-a încheiat vizita oficială 
prietenie pe care a făcut-o 
țara noastră, la invitația U 
râsului Nicolae Ceaune
secretar general al Partid 
Ccjmunist Român. 
Republicii Socialist 

^Alathieu Kerekou.
Comitetului Central al Pan 
lui Revoluției Populare a 
ninului. președintele Repul 
Populare Benin.

Aeroportul Mi
nu. unde a a 
plecării, era 
pelele de stat 
țări. Frontisp:
dominat de portretele cele 
președinți. Pe mar: oarca—
înscrisă urarea ..Să se de:
continuu relații'.
colaborare dinîr
cialistă Homar.: a și Rf-D.
Populară Benir.
ambelor poooar-
tetegerii interna

Președintele N C, a,.

$1 Dresed;nte:«
kou sosesc imp:
port. Numeros: ce^ățeri
aici aclamă pe
stat, iși manifes IA «torrfmț ■

facție față de :
tuoase ale copvorb: nl^r r
no -benineze la ni^l mal:.
deschid perspectivf» din
bune dezvoltăriii .pe mu
planuri a relații •or <F! Dric
și colaborare dintne cele
țâri și popoare.

Comandantul gărzi: mi.
prezintă raportu 1 celor doi

itare 
pre

ședinți. Se intonează apoi im
nurile de stai ale Republicii 
Populare Benin și Republicii 
Socialisle Romania, in timp ce

in somn de ...
de salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mathieu Kerekou trec in re
vistă garda dc onoare.

în continuare’; președintele 
Republicii Populare Benin își ia

jl

rămas bun de liț tovarășii Mș- 
nea Manbscu. Ton Pațăn, Vasije 
Vi leu. Ștefan Andrei. Teodor 
Coman. Aurel Duma, do Ia ce
lelalte personalități române ve
nite la aeroport. — membri ai 
guvernului. reprezentanți ai

unor instituții centrale, ai orga
nelor -locale de parjid și de-fdat, 
general: și ofițeri superi pri. 
Oaspetele este salutat, de ase
menea. de decanul corpului di
plomatic. ambasadorul Miroslav 
Sulek.

L»a scara avionului, președin» 
-tele Nicolae Ceaușescu si pre*''  

ședințele Mathieu Kerekou își" 
string prietenește miinile, se 
îmbrățișează cu căldură.

La ora 9.15 aeronava prezi
dențială a decolat.

TOVARĂȘULUI VIRGIL TROFIN 
la împlinirea virstei de 50 de ani

LUÎND ÎN CONSIDERARE 
relațiile de strinsă prietenie și 

colaborare existente intre 
Tele două țări si popoarele lor, 

ANIMATE DE DORINȚA co
mună de a dezvolta raporturile 
de cooperare dintre cele două 
state în toate domeniile de in
teres reciproc, pe baza respectă
rii principiilor și normelor drep
tului internațional.

CONȘTIENTE de răspunderea 
ce revine tuturor statelor, indi
ferent de sistemul lor politic, e- 
conomic și social sau de nivelul 
lor de dezvoltare, pentru instau
rarea unui climat de pace și se
curitate in lume.

APRECIIND că solidaritatea 
și coeziunea tuturor forțelor 
progresiste, democratice și anti- 
imperialiste constituie o condi
ție indispensabilă pentru promo
varea procesului de transfor
mări înnoitoare care urmăresc 
instaurarea unui sistem nou. de
mocratic și echitabil de relații 
între națiuni.

REMARCÎND contribuția deo
sebită pe care popoarele africa
ne o aduc luptei împotriva co
lonialismului, neocolonialismu- 
lui, imperialismului și rasismu
lui, pentru instaurarea pe pla
neta noastră a unei ordini a 
justiției, înțelegerii și cooperării 
strinse intre națiuni,

LUÎND CUNOȘTINȚA cu sa
tisfacție de victoriile obținute 
de mișcările de eliberare națio
nală din Africa, în lupta lor 
dreaptă pentru cucerirea inde
pendenței naționale și hotărîte 
să acorde și în viitor întregul 
lor sprijin mișcărilor de elibera
re națională din teritoriile care 
se mai găsesc încă sub domina
ția colonială,

HOTĂRÎTE să continue a-și 
aduce contribuția la lupta pen
tru lichidarea definitivă a colo
nialismului, neocolonialismului, 
rasismului și politicii de apar
theid, la lupta pentru înlătura
rea vechii politici de dominație

și inechitate, de 
burile interne, 
unor popoare de către altele, 
pentru instaurarea in viața in
ternațională a unui curs nou, 
întemeiat pe respectarea neabă
tută a legalității și eticii inter
naționale, â dreptului fiecărei 
națiuni de a-și decide singură 
destinele,

CONVINSE de necesitatea in
staurării unei noi ordini econo
mice internaționale, care să asi
gure dezvoltarea 
a fiecărei națiuni, 
te cu aspirațiile 
sale legitime.

EVIDENȚIIND
unor eforturi sporite, pe plan 
național, cit și la nivel interna
țional, pentru a asigura un pro-

Pentru Republica Socialistă

atasamentul 
princi- 
Unite. 

contri- 
O.N.U.

nestingherită 
in conformita- 

și interesele

necesitatea

greș mai rapid al țărilor in curs 
de dezvoltare, pentru reducerea 
decalajului dintre aceste țări și 
națiunile dezvoltate.

REAF1RM1ND
lor față de scopurile și 
piile Cartei Națiunilor 
precum și hotărirea de a 
bui Ia întărirea rolului 
in viața internațională.

CONVINSE că dezarmarea ge
nerală și completă și, in primul 
rind, dezarmarea nucleară re
prezintă un factor esențial pen
tru asigurarea păcii in lume.

Exprimind ferma 1or convin
gere că relațiile interstatale se 
bazează pe respectarea dreptu
lui sacru al fiecărei țări la de
plina suveranitate, independen
ță națională și securitate,

— de a continua și dezvolta 
raporturi de strinsă prietenie și 
cooperare în toate domeniile ;

— de a extinde și diversifica 
schimburile comerciale, precum 
și colaborarea economică și teh
nică, pe baze reciproc avanta
joase și în domenii de interes 
comun :

— de a lua măsuri de dezvol
tare a conlucrării dintre ele în 
domeniile transporturilor, in
dustriei. agriculturii și geolo-' 
giei. creind forme și sisteme a- 
decvate de cooperare ;

—de a lărgi și adinei colabo
rarea dintre ele în domeniile

Sîmbătă a avut loc. la Nep- 
tun. festivitatea decorării tova
rășului Virgil Trofin. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R.. cu ordinul ..23 August" 
clasa I pentru contribuția adusă 
la înfăptuirea politicii partidu
lui și statului de făurire a socie

tății socialiste, cu prilejul împli
nirii virstei de 50 de ani.

Au participat membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai C.C. 
al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului.

înalta distincție a fost înmî- 
nată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat l-au îmbră
țișat pe tovarășul Virgil Trofin, 
l-au felicitat călduros, urindu-i 
multă sănătate, fericire și pu
tere de muncă.

România Pentru

(Continuare în pag. a Il-a)

Republica Populara Benin

NICOLAE CEAUSESCU MATHIEU KEREKOU
Președintele Republicii

Politic Executiv al C.C. al P.C.R

Dragoste și recunoștință
TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘEI
ELENA CEAUȘESCU DE CĂTRE ECHIPA FEMININA DE GIMNASTICA A ROMÂNIEI
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Iubită tovarășă Elena Ceaușescu,

Noi, componentele echipei de gimnas
tică a României, vă transmitem, în aces
te clipe de mare bucurie, mulțumirile 
noastre fierbinți pentru condițiile mi
nunate de învățătură și pregătire spor
tivă care ne-au permis să învingem în 
întrecerea cu cele mai bune gimnaste 
ale lumii.

Cuvintele părintești pe care ni le-ați 
transmis, felicitările dumneavoastră 
ne-au umplut inimile de fericire. Nu le 
vom uita niciodată.

Pe podiumul olimpic, în acordurile

imnului național, în fața drapelului țării 
pe-ani gîndit cu dragoste și recunoștin
ță la dumneavoastră, ne-am gîndit dacă 
am făcut destul pentru a răsplăti tot ce 
ați făcut pentru noi.

Vă încredințăm că nu ne vom opri 
aici, vrem ca împreună cu ceilalți copii 
și tineri ai țării să vă aducem dumnea
voastră, partididui, poporului nostru 
numai bucurii.

Aici se scrie și se vorbește mult des 
pre România, despre noi.

De-abia așteptăm să ne întoarcem a 
casă, să ne bucurăm din plin alături de 
dumneavoastră, de părinții noștri.

Vă mulțumim și vă sărutăm cu drag
NADIA, TEODORA, MARIANA, ANCA, 

GEORGETA, GABRIELA, MARILENA, LUMINIȚA

RepubliciiPreședintele
în seara aceleiași zile. Comi

tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a oferit o masă tovără
șească.

Au luat parte membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari ai

C.C. al P.C.R.. membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului. îm
preună cu soțiile.

în timpul mesei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
călduroase felicitări sărbătoritu
lui.

A mulțumit, apoi, tovarășul 
Virgil Trofin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid și 
de stat s-au intretinut cordial cu 
sărbătoritul. intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

Ciivinlul tovarășului Nicolae Ceaușescu

ÎN PAGINA A III-A. Ample relatări despre : • Noile succese ale sportivilor români la Olimpiadă : medalii 
pentru luptătorii noștri • Medalie de bronz : echipajul feminin de patru plus unu-vislcj • Spiritul olimpic 
— însemnări de Cornel Dinu • Ecouri din presa lumii despre comportarea strălucită a gimnastelor noastre

Tîrgoviste: SERBĂ
RILE „SCÎNTEII TINE
RETULUI"

„LA TRECUTU-ȚI 
MARE, 

MARE VIITOR I"
Aproape 10000 de 

participanți la cea de 
□ treia manifestare 
din suita de ecouri is
torice dedicate Cen
tenarului Independen
ței de Stat a Roma"

SPECTACOL 
PATRIOTIC 

LA „CURTEA 
DOMNEASCA"

(reportajul in pagina a III-a

Doresc, încă o dată, ca, în nu
mele Comitetului Central, să-ți 
adresez cele mai calde felicitări 
cu prilejul împlinirii virstei de 
50 de ani și mai cu seamă pen
tru anii de activitate desfășurată 
în mișcarea revoluționară româ
nească, mai întîi in rîndul tine
retului, iar apoi in rîndurile 
Partidului Comunist Român.

Noi toți care lucrăm cu tine, 
membrii Comitetului Politic 
Executiv, precum și activul nos
tru de partid, dăm o apreciere 
deosebită activității pe care ai 
desfășurat-o și o desfășori ca 
militant al partidului în dife
rite domenii de activitate. Te 
numeri, de altfel, printre acti
viștii tineri, ca să zic așa — 
deși vîrsta de 50 de ani consti
tuie de acum o anumită expe
riență. ca să nu spun ani mulțî 
— care. în primii ani de după 
eliberarea patriei ai activat în 
rindul tineretului, al partidului 
și ai îndeplinit cu rezultate bune 
diferite munci de răspundere. 
Partidul ți-a încredințat munci 
de răspundere pe linie de partid, 
de stat și apoi în conducerea 
partidului.

Acordarea ordinului „23 Au
gust" clasa I constituie și ea o 
apreciere pe care conducerea 
partidului și statului o dau acti
vității ce ai desfășurat-o și o 
desfășori pentru îndeplinirea 
hotărîrilor partidului, a sarcini
lor ce ți s-au încredințat.

Desigur, întotdeauna o ani
versare constituie și un prilej 
de a face un bilanț a ceea ce 
s-a realizat ; dar mai cu seamă

ea este și un punct dc plecare 
pentru noi realizări. De aceea 
aș dori să subliniez că felicită
rile și aprecierea înaltă pe care 
conducerea partidului o dă acti
vității tale trebuie să constituie 
un imbold de a depune eforturi 
și mai mari pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea,

Avem un program minunat. In 
munca pe care o desfășori sint 
sarcini importante de realizat. 
Cu toții va trebui să ne inten
sificăm eforturile pentru a rea
liza în cele mai bune condiții 
hotărîrile Congresului al XI-lea, 
asigurind dezvoltarea economi- 
co-sociala a patriei. ridicarea 
bunăstării materiale si spirituale 
a întregului nostru popor. Iți 
desfășori activitatea într-un ju
deț cu o puternică dezvoltare 
economică, deci și cu răspun
deri mari din acest punct de ve
dere. în actualul cincinal tre
buie depuse toate eforturile pen
tru ca. împreună cu întregul 
activ de partid, cu toți comu
niștii, sa îndeplinim în cele mai 
bune condiții hotărîrile Congre
sului al XI-lea al partidului.

Avem, de asemenea, o politică 
externă justă, verificată de 
viață, de evenimentele interna
ționale. Va trebui să acționezi 
și în acest domeniu pentru ca,

împreună cu toți tovarășii din 
conducerea partidului, să-ți a- 
țluci contribuția la înfăptuirea 
în viață a politicii partidului 
nostru de dezvoltare a colaboră
rii cu țările socialiste, eu țările 
in curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, de edificare a 
securității europene, a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Iată de ce aniversarea — care 
este desigur un lucru frumos — 
constituie insă și un prilej de 
noi obligații, de noi sarcini. Eu 
sint încredințat — și cred că și 
tovarășii mei sint dc acord cu 
mine — că și în viitor vei face 
totul pentru a contribui la reali
zarea tuturor hotărîrilor, a poli
ticii generale, internă și inter
națională. a partidului, la întări
rea unității si capacității de 
luptă a partidului, la creșterea 
rolului său conducător în toate 
domeniile de activitate — a- 
ceasta constituind garanția fer
mă a înfăptuirii hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, a ridicării 
bunăstării poporului nostru, a 
înfăptuirii Programului de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România.

Cu aceste ginduri îti urez. încă 
o dată, succese în întreaga acti
vitate. multă 
fericire, ție 
plauze).

sănătate si multă 
și familiei. (A-

Cuvîntul tovarășului Virgil Trofin
In pagina a 2-a
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A

încheierea vizitei președintelui Republicii Populare Benin
--------------- ------------------------------------------I------------------- ------ .----------

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
(Urmare din pag. I) 

științei, culturii, sportului și tu
rismului. pentru o mai buna cu
noaștere a valorilor materiale și 
spirituale ale popoarelor român 
și beninez ;

— de a lărgi și intensifica co
laborarea in domeniul politic și 
diplomatic, pe plan bilateral, 
precum și pe plan multilateral, 
în cadrul organizațiilor interna
ționale sau in afara acestora.

II. DECLARĂ SOLEMN VO
INȚA LOR COMUNA DE A 
FUNDAMENTA RELAȚIILE 
DINTRE ELE, PRECUM ȘI RE
LAȚIILE LOR CU TOATE CE
LELALTE STATE, PE BAZA 
URMĂTOARELOR PRINCI
PII :

1. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la existentă liberă, la inde
pendentă și suveranitate națio
nală-, la pace și securitate ;

2. Dreptul inalienabil al fiecă
rui popor de a-și decide de sine 
stătător soarta, de a-și alege și 
dezvolta liber sistemul politic, 
economic și social, corespunză
tor voinței și intereselor proprii, 
fără nici un amestec din exte
rior ; obligația fiecărui stat de a

COMUNICAT
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Mathieu Ke- 
rekou, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Revo
luției Populare a Beninului, pre
ședintele Republicii Populare 
Benin, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie in Republica 
Socialistă România in perioada 
21—24 iulie 1976.

Cu prilejul vizitei în Republi
ca Socialistă România, președin
tele Comitetului Central al 
Partidului Revoluției Populare 
a Beninului, șeful statului beni
nez și delegația care l-a însoțit 
au vizitat unități economice in
dustriale, agricole, din domeniul 
transporturilor, precum și obiec
tive de interes cultural și isto
ric din București și de pe lito
ralul Mării Negre.

Aceste vizite au oferit inalți- 
lor oaspeți beninezi posibilitatea 
de a cunoaște nemijlocit o parte 
din munca și realizările poporu
lui român in diferite domenii de 
activitate. Președintele Mathieu 
Kerekou a dat o înaltă aprecie
re muncii pline de abnegație, 
eforturilor proprii -ale poporului 
român, succeselor strălucite ob
ținute in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a secretarului 
său general. Nicolae Ceaușescu.

în timpul vizitei, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România și președin
tele Comitetului Central al 
Partidului Revoluției Populare 
a Beninului, președintele Repu
blicii Populare Benin au avut 
convorbiri oficiale, in cursul că
rora s-au informat reciproc a- 
supra preocupărilor actuale ale 
țărilor, popoarelor și partidelor 
lor. De asemenea, ei au analizat 
stadiul și perspectivele de dez
voltare a relațiilor bilaterale in 
diverse domenii de interes co
mun și au făcut schimb de pă
reri cu privire la principalele 
probleme ale situației interna
ționale actuale.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Manea 

Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-ministru 
al guvernului. Ion Pățan, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării' economice interna
ționale, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Teodor Coman, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistru de interne, George Ma- 
covescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Traian Dudaș. membru al 
C.C. al P.C.R.. ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
Vasile Pungan. membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al președin
telui republicii, Cornel Pacos
te, membru al C.C. al P.C.R.. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Alexandru Roșu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. adjunct al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașini, Vasile Răuțâ, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Ion Stanciu, adjunct al mi
nistrului agriculturii și indus
triei alimentare, Octavian Că
rare, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Benin.

Din partea benineză: Michel 
Alladaye, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, ministrul afacerilor 
externe și cooperării. Martin- 
Dohou Azonhiho, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.R.P. a Beninului, ministru de 
interne, al securității și al 0- 
rientării naționale, Issa Abdu- 
laye, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.R.P. a Beninu
lui, prefect al provinciei Ata- 
cora, Simon Ifede Oguma, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.R.P. a Beninului, prefect 
al provinciei Atlantic, Andre 
Atchade, membru al C.C. al 
P.R.P. a Beninului, ministrul 
comerțului și turismului, Iosef 
Degla și Romain Villon Gueza, 
membri ai C.C. al P.R.P. a Be
ninului, Richard Rodriguez, mi
nistrul aprovizionării. Francois 
Dossou, ministrul planului și al 
statisticii. Leopold Ahouya. mi
nistrul transporturilor. Pierre 
Amousspu. secretar general al 
guvernului.

Cei doi conducători de partid 
91 șefi de stat au constatat cu 
deosebită satisfacție că între ță
rile lor se dezvoltă relații de 
prietenie, bazate pe stimă și 
respect reciproc, care corespund 
intereselor naționale ale popoa
relor român și beninez, cauzei 

milita pentru lichidarea totală 
a colonialismului :

3. Egalitatea deplină în drep
turi a tuturor statelor, indife
rent de mărime, situație geo
grafică, nivel de dezvoltare, o- 
rînduire socială, apartenența sau 
neapartenența la alianțele mili
tare ;

4. Dreptul suveran al fiecărui 
popor la dezvoltare și progres, 
la exercitarea suveranității de
pline asupra resurselor sale na
turale ;

5. Obligația statelor de a nu 
interveni, sub nici o formă, sub 
nici un pretext și în nici o îm
prejurare, in treburile interne 
sau externe ale altor state :

6. Respectarea inviolabilității 
frontierelor și a integrității te
ritoriale a fiecărui stat și. drept 
consecință, abținerea de la orice 
tentativă îndreptată Împotriva 
unității naționale sau a integri
tății teritoriale a altui stat, care 
constituie o atingere gravă a- 
dusă păcii și securității interna
ționale :

7. Obligația statelor de a se 
abține, in relațiile lor Interna
tionale, de la amenințarea cu 
forța sau folosirea forței, pre
cum și de la orice fel de con- 
strîngere de ordin militar, poli

păcii și colaborării internațio
nale. Ei au subliniat importanța 
pe care o reprezintă pentru ță
rile lor acordurile încheiate si 
ratificate anterior în domeniile 
comerțului, cooperării econo
mice și tehnice, precum și in 
cel al cooperării culturale si 
științifice. Totodată, cei doi șefi 
de stat și-au exprimat convin
gerea că întrunirea Comisiei 
mixte de cooperare economică 
și tehnico-științifică. prevăzută 
in acordurile semnate anterior, 
va contribui la dezvoltarea și 
diversificarea raporturilor eco
nomice româno-benineze.

Apreciind utilitatea schimbu
rilor de vizite la diferite nive
luri între țările lor. cei doi pre
ședinți au căzut de acord să 
promoveze intensificarea con
tactelor și vizitelor reciproce 
intre instituțiile de specialitate 
din România și Benin, ceea ce 
va contribui la o cunoaștere a- 
profundată a problemelor bilate
rale și a situației fiecăreia din 
cele două țări, la întărirea le
găturilor de prietenie și extin
derea cooperării in toate dome
niile.

In cursul discuțiilor, președin
ții României și Beninului au 
scos in evidență existența unor 
perspective favorabile d-zvohăn: 
schimburilor comerciale, a po
sibilităților de cooperare în pro
ducție in domeniile prospectării, 
exploatării si rafinăm petrolu
lui. cercetărilor miniere ri geo
logice. petrochimiei, materiale
lor de construcții, transportul i- 
lor rutiere, punerii ir. valoare de 
terenuri agricole.

De asemenea, exprimi ndu-ji 
satisfacția față de evoluția po
zitivă a relațiilor in domeniul 
invățămintului și al culturii. în
deosebi in ceea ce privește pre
gătirea de cadre, ce: doi pre
ședinți au hotă rit să stmroleze 
in continuare aceste reia;::, ast
fel incit ele să constituie un 
puternic mijloc destinat «dina
rii cunoașterii reciproce f. în
tăririi prieteniei dintre poporul 
român și poporul beninez.

Cei doi conducători de partid 
și șefi de stat au convenit ca 
organele competente din cel* * 
două țâri să colaboreze ct mai 
strins. să procedeze ia lărgirea 
cadrului juridic bila:erai actual 
și să asigure accelerarea reali
zării obiectivelor prevăzute a fi 
executate in comun, cit s: iden
tificarea de noi m.Toace de 
cooperare in domeniile econo
mic. tehnic, cultural și știin
țific..

rivxe pe • beciare, reameaa- 
are* bazei sooetfve. iată pe 
-rjr-. efteva din realizările con- 
;e-mrtete ia agenda d-= mur.că 
re primul «efneatru al acestui 
ac de tineri! din edtatmd Neheîa 
rjdrtul Buzău. După cum ne 
rnune Gbeorgbe Prefac, secre
tary corr-triuhn comunal
U.T.C. tecti\ n-a:ea celor aproa
pe 1 itecisti este îndreptată 
în arinrimi sore înfăptuirea 

eeanoonee**» S:su 
-±~n.e ta ace«t sens orele de 
r-.urcâ pam.orică efectuate in 
«re-—u! orodorției. ta special 
Ia întreprinderea pentru indus- 
trteLza-ea leronutai. ur.de ti-

“ Do-
Doi-
Ar.a 
pro*

______ res- 
•*n:»iPT- De asemenea, una din 
•acrânle de mare eficiență '.a 
care îi reni au contribuit activ 
a e«Bntu::-o plantatul specii- 
kr- fere*: ere valoroase. Asis- 
•ente tetetică a for. asigurată 
mc p-m aportul ținerilor (Stell
as JCndneei si Dorina David). 
•*Tteretadu-șe. ta această acti- 
zae ra «riirioanti zilnic. 
«rean-xarT* U.T C. din coope
rație « de la Școala generală

(St. Daryasan).
• La oeate

ncipâ rakterea luirâruoF din 
oadacK. ©?v3 leesme. recoltat
f—pri5 • porumb, efectuate 
de rtrea 1 Mi de el«*vî aflati in 
ac*re zsle ta taberele d° muncă 
•re——^r* de H T A < Cernavo
dă. Mangalia. Negru

Medeidia «i Murfatlar.
a în ac**-e af>. oe șantierul 

d» muscă patriotreă.
*e ef*ctuează taertri 

z-rr—: ar-.-eaa^are<
rerte’ă a unei Fiorafețe 

W ha pă«unL in so
ra Cre.9i-JpCsR ooptuar al comu- 
ue: Craralae. >-aa încheiat lu-

• de wtire*inere pe cele 
25* ha «S2orata<ă-rdnîate ru ier
tam peeeae- Efortul celor IM 
de t^eri rc«re>*n‘ 'x-.. mecaniza-

- - -
U.TjC. a roraur.ei este lăudabil, 
deoarece »-a materakiz»* m hi- 

ân *" ta reate 39 MO lei.

• Pjcoeri: r pteeărriî din
remureie Corcești Co-
■:—ri Ctadrati Dragoen:.re<ti. 
Dobra. Naeec. Poriogi sz altefo 
dto Metal DMMrfto «c oro- 
iua: 170 grame de «ămințâ de 
rier-si de mixase tin care 
r.-au pratrus să reeoîreze 2 MO 
k* zozoe*. Per.:.’\i .-.-ănirea vier- 
«tilor de mătase, ta cooruna 
Nueer a fost creaiă. prm mun- 
eă patriotică- o plantație de 
25 0» duzi, hicrări’.e de 
nere fimd executate ia 
me de tineri. (Alex.
dean).

• Peste 12 000 de tineri 
detul Sălaj participă in 
vară Ia lucrări cu valoare fi
nanțată de aproape 300 000 lei. 
Premisele unor realizări superi
oare sint marcate și de faptul 
că la bilanțul primelor șase 
luni, angajamentul uteciștilor 
săiăjeni au fost depășite cu 106 
la sută. printre organizațiile 
fruntașe numărindu-se cele din 
comunele : Hida. Nușfalău. Al- 
măș, Meseșeni, Crasna. Sălmă- 
șag. în comuna Agrig, tinerii lu
crează la construcția unui nou 
bloc de locuințe și la îngriji
rea viermilor de mătase, unde 
producția va fi depășită cu circa 
25 la sută. La Cehu Sîlvaniei 
principalele realizări se concreti
zează în efectuarea lucrărilor de 
finisare la un bloc de locuințe.

Referindu-se Ia relațiile dintre 
Partidul Comunist Român f 
Partidul Revoluției Populare a 
Beninului, secretarul general al 
Partidului Comunist Româr_ 
Nicolae Ceaușescu. și președin
tele Comitetului Central al 
Partidului Revoluției Populare 
a Beninului. Mathieu Kerekxu 
au afirmat hotărirea lor de a 
întări legăturile de prietenie, de 
solidaritate revoluționară d-r.tre 
cele două partide, de a favoriza 
contacte și schimburi reepr «re 
pe linie de partid, in interesai 
popoarelor român 5: benin-*r  In 
același timp, ei au couveoia ca 
instituțiile competente din Ro
mânia și Benin st rras»-:*  
și să faciliteze dezvoharea re
lațiilor intre organizată > ks±- 
cale. de tineret și feor. si alte 
organizații obștești și de masă 
din cele două țări.

Cei doi președir.:. au evbdeo- 
țiat cu deosebită &au*fac*:te  coe- 
lucrarea fructuoasă care s-a sta- 
tomicit intre reprezeotantii 
României și Beninului. in cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, al 
organismelor sale, precum ș; ia 
alte organizații internați *-nale.  
in activitățile vizind promovarea 
principiilor una rum recunoscute 
ale dreptului internațional a 
unor relații de prietenie. egali
tate in drepturi intre mate na
țiunile lumii.

Declari nd voința comună de a 
aprofunda și larg: relațiile dintre 
țările lor și apreciind importanța 
primei vizite ir. România socia
listă a șefului statului beninez. 
cei £ioi șefi de stat au semnat 
Declarația solemnă comună a 
Republic i Socialiste România și 
Republicii Populare Benin, în 
care sint înscrise principiile pe 
care cele două țări înțeleg să le 
respecte in dezvoltarea raportu
rilor dintre ele.

Cu ocazia vizitei au fost sem
nate, de asemenea, următoarele 
documente: Protocol privind
cooperarea economică și tehnică 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Benin, 
precum și o înțelegere consu
lară.

Trecind in revistă principale
le probleme ale vieții interna
ționale actuale, cei doi pre
ședinți au relevat profundele 
schimbări cu caracter revoluțio
nar care se produc în lumea 
contemporană, in direcția reali
zării unor transformări înnoi
toare pe plan social și național, 

tic, economic sau de altă natură 
împotriva altui stat ;

8. Dreptul imprescriptibil al 
fiecărui stat de a se apăra cu 
toate mijloacele împotriva ori
cărui atentat la adresa suvera
nității și independentei sale na
ționale, inclusiv cu mijloace mi
litare, in cazul că este supus 
unei agresiuni armate ;

9. Obligația tuturor statelor de 
a recurge la mijloace pașnice, 
in toate împrejurările, în vede
rea rezolvării diferendelor in
ternaționale ;

10. Dreptul fiecărui stat de a 
participa, in condiții de deplină 
egalitate, la examinarea și solu
ționarea problemelor internațio
nale de interes comun ;

11. Dreptul și îndatorirea sta
telor, indiferent de orînduirea 
socială, dq a coopera intre ele
— pe baza avantajului reciproc
— in toate domeniile, in scopul 
favorizării progresului economic 
și social ai tuturor națiunilor și, 
in primul rind, al celor in curs 
de dezvoltare, pentru menține
rea păcii și securității Interna
ționale ;

12. Dreptul fiecărui stat de a 
avea deplin acces la cuceririle 
științei și tehnicii;

13. Obligația statelor de a-și 

a âbceletârii procesului istoric 
ireversibil de trecere a omeni
rii de la capitalism la socialism, 
a creșterii avintului luptei for
țelor revoluționare, progresiste, 
anti imperia liste de pretutindeni 
pentru afirmarea plenară a 
voinței popoarelor de a trăi in 
pace. înțelegere și cooperare 
internațională.

Cei doi președinți au subliniat 
că, in cadrul acestor procese de 
dezvoltare socială și națională, 
care au loc în lume în actuala 
etapă, se afirmă cu putere rolul 
tot mai important al țărilor so
cialiste. al tinerelor state inde
pendente. țări in curs de dezvol
tare și țâri nealiniate, care ac
ționează cu hotârire pentru 
propășirea lor economico-socialâ 
independentă, pentru asigurarea 
dreptului fiecărui popor de a fi 
stâpin pe destinele sale, de a-F- 
organiza viața potrivit voințe: 
proprii, fără nici un amestec 
străin.

în acest context, cei doi pre
ședinți au subliniat rolul profund 
pozitiv pe care națiunea n are 
in lumea contemporană: tatâri- 
rea fiecărei națiuni, dezvoltarea 
sa liberă. netacrăti-X pe teme
iul depl nes egal:tâu ia tiwex- 
a tuturor sațiu-Loc. dace a sa- 
tănrea mdeper.dentes tar eeo- 
nonxire 51 politice. a sotadaritiri- 
$1 colaborăm dmzre ele. a «sa- 

Scxuad ££ —i preoca-
pănte soc xa aoeate «te state
lor tate^u cu deeatbrre catar 
te cm ie derroCtire. m tireetia

ia ssu tecărxea aoerar ssace 
de a arbora Trtr perir. *0-  
'.uLorares pe o bară ech_iatiuă 
a probtamelor econorrur mter- 
naiwraje. RepubLca Sorta,»» ă 
Rotzâxa p RtpcbLca Populi-a 
Besux u»F.ir. programul a- 
dopa*.  Ia Manila. considering 
că realizarea acestuia ar repre- 
zenta un pas important pe calea 
lichidării decalajelor economice 
dintre state, a statornicirii unui 
nou tip de relații intre ele. a 
atincirii și diversificării relații
lor dintre țările membre ale 
..Grupului celor T7ti

Președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului, președin
tele R. P. Benin. Mathieu Ke
rekou. a dat o inaltă apreciere 
contribuției active, creatoare, a- 
portului original de gindire și 
idei al președintelui Republicii 
Socialiste România, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român. Nicolae Ceaușescu, la 
elaborarea conceptului și. prin
cipiilor unei noi ordini economi
ce și politice internaționale, 
acest proces fiind indisolubil 
legat de lichidarea stării de 
subdezvoltare, de ideea profund 
umanistă a asigurării unei vieți 
demne tuturor popoarelor.

Salutind cu deosebită bucurie 
dobîndirea ■ independenței na
ționale de către noi popoare a- 
fricane in cursul ultimilor ani. 
cei doi președinți au reafirmat 
hotărirea țărilor lor de a sprijini 
activ, lupta justă a mișcărilor de 
eliberare națională din Rhodesia 
și Namibia, precum și din alte 
teritorii care se mai află sub 

indeplini cu bună credință an
gajamentele asumate in confor
mitate cu dreptul international.

Principiile fundamentale ale 
dreptului internațional enume
rate mai sus sint strins legate 
intre ele și fiecare trebuie in
terpretat in eontextul celorlalte 
principii.

III. DECLARĂ SOLEMN HO- 
TÂRÎREA LOR COMUNA CA. 
împreună cu celelalte state, să 
acționeze cu fermitate pentru :

— a dezvolta relațiile de prie
tenie și colaborare cu toate sta
tele pe baza principiilor sus
menționate ;

— a contribui la eradicarea 
definitivă a colonialismului in 
Africa și in orice parte a lumii, 
la lichidarea oricăror forme de 
manifestare a discriminărilor 
rasiale și a politicii de apar
theid in Africa Australi :

— a instaura relații bazate pe 
deplina egalitate in drept-.11 
între toate națiunile lumii, pe 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și alege liber siste
mul său social-politic :

— a coopera intre ele și cu 
celelalte state in vederea men
ținerii și consolidării păcii fi 
securității in lume, pentru de
mocratizarea și • mai mare e- 

dtxninație colonial. Cei doi 
șefi de stat au condamnat poli
tica de d-.serin:mare rasială și 
apartheid promovată de regimu
rile rasiste de la Presooa ș: Sa
lisbury, once forme de mani
festare a acestei potir, ci retro
grade. inclusiv recente.» repre
salii singeroase aie reginmlui 
sud-african împotriva popu
lației de culoare- T—odată, ei 
au condamna: cu ferrmtete orice 
manifestare a politia» aeornto 
nialiste. de presiuni și amestec 
brutal in treburile popoare.or 
africane, de apeiiere a b«0fe<uiar 
lor naționale, practiâ menite 
să împiedice dez'oîtarea eetx»- 
mico-socaiâ indepecĂKLte a ti
nerelor state africane pe calea 
xogresului r. prospernbtiL

în acest context, ck doc pre
ședinți s-au procsdK pentru 
sprijinirea orăcârar artzg: tx- 
trepnnse de Orgaaszaria Uas- 
tăți: Africane șt Organ.tarte 
Nammiksr Umte ror rarri*»  e- 
farturLor de uuâtacare sapudâ a 
_• tarelor rămăme ax revpera- 
l-CTralT ic Afr^te fi

ițe■dor

C aE Parr.

• -T- » -

af

• - P

8 Ixti

irte-tenab 
s=at proprx 

pe această 
garantau su- 
gr.ia-.ea ten- 
rteteLor 3*-.

de rctâert ș. coiabora- 
e »_ră vecinătate 
Mateâe *n  regrune. 

pdrti au sub- 
sstatea paruri păn:

pentru Eliberarea
- unicul reprezer.- 

al poporului arab
— la orice acțiur.e

- : ..-i _î rezcîvam
tuagiei <tia zonă, in condiții de 
egalitate cu ceilalți participant:. 

Cei do» președinți s-au pro
nunțat pentru încetarea grabnică 
a luptelor din Liban, pentru so
luționarea conflictului pe calea 
tratativelor, pentru ca eforturile 
tuturor forteior politice și so
ciale din această tară să ducă 
Ia încheierea unor înțelegeri 
corespunzătoare care sâ asigure 
integritatea, unitatea, suverani
tatea Libanului, dezvoltarea sa 
economico-socială democratică, 
independentă, fără nici un fel 
de amestec din afară.

Cei doi șefi de partid și de 

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
primit din partea președintelui Comitetului Central al Partidului 
Revoluției Populare a Beninului, președintele Republicii Populare 
Benin, MATHIEU KEREKOU, următoarea telegramă :

în momentul in care părăsesc pămintul României, îmi este deo
sebit de plăcut să vă exprim, dumneavoastră personal, și poporului 
României. Comitatului Central al Partidului Comunist Român și 

: guvernului român. în numele întregii delegații și al meu. toată 
gratitudinea pentru ospitalitatea deosebit de călduroasă cu care 
arh fost înconjurați pe parcursul întregii noastre vizite.

Profit de această ocazie pentru a exprima din nou urările de 
\ iată îndelungată dumneavoastră și familiei dumneavoastră, de pace 
și prosperitate poporului prieten român.

Rămin convins că legăturile de prietenie care există între țările 
noastre se vor dezvolta cu fiecare zi și mai mult, pentru fericirea 
celor două popoare ale noastre.

ficacitate a O.N.U., întărirea ro
lului organizației în realizarea 
colaborării intre toate statele, 
fără deosebire de sistemul lor 
social, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte ;

— a-și aduce contribuția, îm
preună cu celelalte națiuni, la 
înfăptuirea de măsuri concrete 
și eficace vizind lichidarea sub
dezvoltării, realizarea dezarmă
rii nucleare, în interesul întări
rii păcii și securității interna
ționale ;

— a participa în mod activ la 
negocierile internaționale care 
au ca scop rezolvarea justă a 
problemelor complexe ale situa
ției internaționale.

IV. în vederea aplicării pre
vederilor prezentei Declarații 
solemne comune. Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Benin declară voința 
lor comună de a avea consul
tări in continuare, la diferite 
niveluri, pe căi diplomatice, 
prin schimburi de vizite și prin 
intilniri periodice ale reprezen
tanților lor.

întocmită la Neptun, la 23 iu
lie 1976, in limbile română și 
franceză, in cite două exem
plare originale fiecare, toate a- 
vind egală valabilitate și forță.

stat și-au exprimat încrederea 
că apropiata conferință la nivel 
inalt a statelor nealiniate, care 
va avea loc la Colombo, va re
prezenta o etapă importantă in 
procesul afirmării și consolidă
rii principiilor fundamentale ale 
dreptului international contem
poran. pentru respectarea inde
pendenței fi suveranității na
ționale. realizarea păcii și secu
rității in lume. afirmarea cu 
putere a hotăririi statelor ne
aliniate ș: a celorlalte state în 
curs de dezvoltare de a se a- 
‘-gura pe planeta noastră in
staurarea unei ordini eeor.onuce 
p po-tiuce net juste ș: de
mocrate.

Cocs1dorind ca una din pro- 
btemeie cete arzătoare ale 
lussu cxritesparaDe o repre- 
zzntâ utfapcuxrea desaraaâeh fe- 
r.era> « tetaâe. ia rtnd

«a prerr m =r- 
paar. mm m 
ceszte&ea de a

awtăLi!

ul-

Neptun, 23 iulie 1976

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ DE COMITETUL 
POLITIC EXECUTIV AL C C. AL LC.R.

Cuviiitul tovarășului Virăil Trofin
Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Dragi tovarăși,

Permiteți-mi, in primul rînd, 
să mulțumesc din toată inima 
Comitetului Central al Partidu
lui, PomitștuJui Politic Execu
tiv, Consiliului de Stat, dumnea
voastră, mult. stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru deo
sebita cinste ce mi s-a făcut cu 
prilejul aniversării zilei mele 
de naștere, pentru scrisoarea' ee 
mi s-a adresat. pentru înalta 
distincție ce mi-a fost acordată, 
pentru aprecierile pe care dum
neavoastră le-ați rostit astăzi la 
această întîlnire, precum și pen- 
tru această masă tovărășească 
prietenească.

Tot ceea ce s-a spus în legă
tură cu activitatea pe care am 
desfășurat-o. însăși rațiunea în
tregii mele vieți o datoresc par
tidului nostru comunist, din rin- 
durile căruia fac parte de 32 de 
ani.

în cele trei decenii de cind 
sint activist de partid m-am 
străduit să fac tot ceea ce de
pinde de mine pentru a sluji 
cauzei partidului, a clasei mun
citoare. a poporului nostru. Pes
te 15 ani mi-am desfășurat ac
tivitatea in conducerea mișcării 
revoluționare de tineret, o peri
oadă de timp an lucrat în ar
mată ca activist de partid, iar 
după Congresul al IX-lea am 
îndeplinit diferite sarcini de 
partid.

Nu pot să nu subliniez ce a 
însemnat pentru mine, de altfel 
ca și pentru multi tovarăși care 
acum se afiâ in conducerea parti
dului. munca îndelungată des
fășurată in mișcarea re’-okițx>- 
nară de tineret Au fost anh 
grei ai revoluție: si coestrjctie: 
aoealiste. am: efortunioc «; Itsp- 
te: erxxce pentru pa.—.:cz»r»a e- 
fertxvâ la zdrobirea armatejor 
faaeiste- ani; reeoartruerie: a- 
praape i-.r. temein a eoBoatrnr 
lărit am. preîsân: pier: po- 
titiee oe către riasa aaonetaare.

Pe șantierele muncii 
patriotice a tineretului

seri ca Petre Variioiu. 
r®a Sab’jc Gh. Popa, 
na Ior_ Gh Stan. 
Brearar.u su rămas după 
zra-r. pentru recuperarea

dEr.

(fin ju- 
aceastâ

revoluției în domeniul invăță
mintului. științei și culturii. Un 
merit deosebit al partidului-nos- 
tru este că a acordat și acordă 
deosebită atenție formării tine
rei generații, creindu-i toate 
condițiile pentru participarea e- 
fectivă și plenară la făurirea 
noii societăți, a propriului viitor.

Aș vrea și cu acest prilej să 
subliniez că l-am cunoscut pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
perioada imediat după elibera
rea țării, cind deținea funcția 
de prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. Am lucrat apoi cu tova
rășul Ceaușescu ir. armată, iar 
apoi o lungă perioadă de timp a 
fost, după cum multi dintre 
dumneavoastră iși amintesc, le
gă: ura noasirâ. a conducerii ti
neretului. in Secretariatul C.C. 
al partidului. înainte și după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui am lucrat aproape tot tim
pul în diferite munci coordonate 
sau conduse direct de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Exprim și cu acest prilej cele 
mai sincere mulțumiri tovarășu
lui Nicolae Ceausescu pentru a- 
jutorul ce mi l-a acordat in toți 
acești ani. pentru exemplul ce 
ni l-a dat și ni-1 oferă nouă, tu
turor. de pasiune și cutezanță 
revoluționară marxi st -leninistă, 
de devotament, tenacitate și per
severență exemplară față de 
cauza partidului și a poporului, 
pentru tot ceea ce a înfăptuit în 
fruntea partidului și statului, 
pentru rolul deternrnant in ela
borarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru.

Exprim, de asemenea, cu acest 
prilej, cele mai calde mulțumiri 
dumneavoastră, stimați tovarăși, 
membri ai Comitetului Politic 
Executiv, cu care am colaborat 
îs decursul anilor, pentru aju
torai ee mi l-ați acorda: in mun
ca f. activitatea mea.

Cea mai mare satisfacție per.- 
tns sune, ca și pentru orice ac- 
tinst. ne-o oferă întregul tablou 
tnfjorricr al patriei, marile iz
bi.-, z: pe care poporul nostru le-a 
otoțieut in anii revoluției și con
strucției socialiste.

Programul adoptat de Congre
sul al XI-iea al P.C.R. deschide 

li kserărite de r. velare ei ta- 
tretrere a comptexuhii sportiv. 
(Călin SUacatesca).

muite Fate de tineri 
dta peste 40 de organizații 
U.T.C. d a Cătenu Mic. (jude
țul Bistrița-Năsăud) împreună 
cu numeroși elevi din Beclean. 
de la liceul agro-industrial. li
ceul metalurgic și liceul de cul
tură generală au efectuat in ca
drul șantierului județean al ti
neretului de la Căianu Mic im
portante lucrări pentru comba
terea eroziunii solului. Valoarea 
lucrărilor, intre care și planta
rea a peste 120 000 de puieți de 
salcim. depășește 60 006 de lei. La 
Căianu Mic continuă acțiunile 
de muncă patriotică, pregătin- 
du-se fascine din nuiele nece
sare întăririi malurilor unor 
cursuri de apă care au provo
cat inundații în ultimii ani.

• In comuna Lechința din 
același județ tinerii au efectuat 
in primele 4 luni și jumătate 
din acest an lucrări de muncă 
patriotică in valoare de peste 
200 000 lei. realizind două tre
imi din angajamentul De care 
și l-au asumat pentru anui 
1976. S-au executat lucrări de 
împăduriri pe 10 hectare, au fost 

Recreația -ere Elevi intr-o meritată pauză, intr-o tabără de 
«tamcă patr-.otică unde participă la lucrări agricole 

Foto : GH. CUCU

RÂZBOIEMI 500
Perre 5'W .’ocnitori de pe meleagurile nemțene au ținut să 

aduce a-.c:. îa Războieni, loc înscris definitiv in Cartea de suflet 
z na::onale, un vibrant omagiu domnitorului Ștefan și
riieiilor tei :^en: care, cu 5 veacuri in urmă, la 26 iulie 1476, 
ci ce puhoiul de oștiri al aprigului Mohamed
al II-lea.

După depunerea de coroane de flori la monumentul de la 
Râzboieni ridicat in anul 1897 prin inițiativa ofițerilor regimen
tului 15 Râzboiem, mulți dintre ei participant la Războiul de 
independenta, a ~rmat apoi o evocare a importanței' deosebite a 
bătăliei de ia Războieni.

Corul și Orchestra simfonică ale Conservatorului ,,George 
Enescu“ din Iași, dirijate de Ion Baciu — participante, prin 
tradiție, la vacanțele muzicale de la Piatra Neamț — au pre
zentat spectacolul muzical-literar „Glorie acestui pămint" urmat 
de montajul literar al Clubului „Neagoe Basărab“ din Piatra 
Neamț intitulat ..Eroi au fost, eroi sint încă“.

La reușita acestei manifestări și-au adus contribuția formațiile 
artistice de amatori din comunele Agapia, Bălțățești, Gircina, 
Grumăzești, Piatra Șoimului, Tupilați, Cibucani, Viișoara, Vină- 
tori precum și cele ale sindicatelor din municipiile Piatra Neamț 
și Roman. In cadrul acelorași manifestări s-au desfășurat și fi
nalele Cupei „Războieni 500“ la fotbal și volei.

ȘERBAN CIONOFF

in fața îitregului nostru popor 
perspectiva minunată a făuririi 
societății )• socialiste multilateral 
dezvoltați și înaintării patriei 
noastre spre comunism.

Mă angajez și cu acest prilej 
in fața dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
fața Comitetului Central al par
tidului, a Comitetului Politic E- 
xecutiv, că voi face totul pentru 
a-mi aduce'în continuare întrea
ga mea contribuție la înfăptui
rea acestui măreț program, că 
voi munri cu abnegație și totală 
dăruire, ca ostaș disciplinat și 
devotat al partidului — ca și 
pinâ acum — acolo unde se va 
consideri utilă și necesară mun
ca mea.

In juqețul Brașov, unde îmi 
desfășor activitatea, și unde 
partidul dispune de o puternică 
organizație, de un minunat activ 
de partid și de stat, mă angajez 
ca, împreună cu ceilalți colabo
ratori brașoveni, să facem totul 
pentru îndeplinirea exemplară a 
politicii partidului nostru, pen
tru realizarea în cele, mai bune 
condiții a sarcinilor ce ne revin 
din actualul plan cincinal.

Exprim și cu acest prilej în
treaga mea adeziune la «politica 
externă a partidului și statului 
nostru, al cărei strălucit făuritor 
și exponent este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Politica ex
ternă internationalists a parti-N 
dului și statului corespunde în 
întregime nu numai intereselor 
naționale ale poporului nostru, 
construcției socialismului, ci și 
întăririi unității și colaborării 
pe baze noi dintre țările socia
liste. a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, con
tribuie la instaurarea unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale. la menținerea și a- 
părarea păcii.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să ridic acest toast în 
sănătatea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în sănătatea dum
neavoastră. stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, în sănătatea 
dumneavoastră, stimați tovarăși, 
pentru gloriosul nostru partid, 
pentru minunatul nostru popor. 
(Aplauze).

amenajate numeroase spații 
vem. s-au organizat acțiuni per
manente pentru întreținerea și 
fertilizarea pășunilor etc. De a- 
semenea. utecistii au o contri
buție însemnată la construirea 
noplui local al școlii din Lechin
ța. cu 16 săli de clasă, edificiu 
ce se execută numai prin mun
că patriotică. (D. Horomnea).

• Zile de bilanț pentru 1 200 de 
tineri din organizațiile U.T.C. 
ale întreprinderii de transport 
București. Obiectivul muncii lor 
— săparea a două canale. Pri
mul, in lungime de 3 km, pe 
Calea Gtiviței, aproape de se7 
diul central al I.T.B.. in vederes^ 
monturii urnii cablu electric ; ce|F 
de al doilea, de 1.5 km. in 
Bucureștii Noi, în zona cinema
tografului ..Gloria". Aceste lu
crări. preluate de uteciștii din 
planul întreprinderii si executa
te prin muncă patriotică, aduc 
unității economii de peste 100 000 
lei. Printre organizațiile U.T.C. 
evidențiate se află si cele de 
la Autobazele Nordului. Pipera, 
Șerban Vodă. Depourile Splaiul 
Unirii si Bucureștii Noi. Direc
ția. Oficiul de calcul si Școa
la de șoferi — taximetre. (Beno- 
ne

ur.de
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Serbările „Scinteii tineretului"

„IA ram ți MARE, MARE VIITOR!“
IERI, Spectacol patriotic

la „ Curtea Domnească " din Tîrgo vițte

Pe întinsul platou din fa;a rui
nelor Curții Domnești d:-. T:.rgo- 
viște, in cursul dimineții zilei de 
ieri; timp de aproape pa:~- z-e. 
zece mii de locuitori as județu
lui Dîmbovița. precum r ur?”: 
din județele ,’un:T-r-e ivmai 
din Argeș au sosit auto
care) au fost spectator, mani
festărilor educativ-ptr-.ctice ți 
artistice din cadril «e-f. de f- 
vocări istorice dedicate Ceatna- 
rului Independentez Sta*.  s
României.

Beneficiind de o v^tme zâ- - 
rabilă, de un cadru adeevtt 
asemenea sp?;tf
— uriașa scenă a foot wovttM 
chiar pe ziduri intrg tțml Cian- 
diet și biserica C-^rfu Dowgti
— manifestarea de ’.z . rgongte 
s-a constituit, ::
două care au avut loc ne cctfreJ 
tradiționalelor ..Serben aie San- 
teii tineretului" .a J ; - 
Hunedoara și Câiârz^-lz.— iz 
intr-un emoționant ft rrbmf •> 
magiu adus tr

PE FRONTUL RECOLTEI

© Secerișul griului trebuie intensificat 
® insămințarea culturilor succesive, de 
legume și furaje • Irigarea neîntreruptă 

a plantelor-in cimp și grădini
MĂSURI OPERATIVE, FLUX 

CONTINUU LA RECOLTAT Șl 
SEMANAT

Unele cooperative agricole 
din sudul județului Vaslui, cum 
sint cele din Lun-ca . Banplțji, 
Etajia, Berezerii', Vetrișoaia, 
Cirja, Stănilești, au încheiat 
deja secerișul griului. Prin grija 
Comandamentelor locale pentru 
agricultură, combinele sint de
plasate in comunele unde se 
constată ''unele rămineri în 
urmă. Simbătă și duminică, me
canizatorii, ceilalfi lucrători ai 
ogoarelor, prezenți în lanuri, au 
redus simțitor din întinderea 
lor. Sin,tem în comuna Todi- 
pești. Griul de pe cele 570 ha a 
ajuns la maturitate. In 3 zile au 
fost recoltată peste 130 ha. în 
cimp, Ia fata locului, Nicolae 
Topceanu. primarul comunfei, 
Se interesează îndeaproape de 
funcționarea mașinilor și trac
toarelor. Celor 2 combine Glo
ria, mînuite de Constantin Iri- 
mia și Ion Șoroapă li se mai 
alătură alte 4 combine venite 
din județul Tulcea. „Cu forțele 
mecanice existente, sperăm ca 
în 5—6 zile bune de lucru să în
cheiem secerișul" — ne spune 
primarul comunei. Cele 4 auto
camioane ale cooperativei asir 
gură transportul griului. La ba- 
lotatul paielor șîn.t doar 2 prese. 
Pentru a se elibera terenul 
imediat, pînă la primirea altor 
2 prese au fost mobilizați, pes
te 50 de membri cooperatori 
care string paiele la capătul 
tarlalei. Astfel cele 7 tractoare 
au front de lucru asigurat la 
arături. în urma lor. mecaniza
torul Ion Jigoreanu a semănat 
deja 50 ha cu porumb pentru 
siloz. Pentru folosirea mijloace
lor mecanice pe tot parcursul 
zilei. conceipnăm faptul că me
canizatorii de pe combine dis*  
de-d;mineață lucrează la arat, 
iar dvoă ce rouă se ridică de 
pe soicele de grîu trec la sece- 
r:s. La fel procedează și șoferii, 
c’-e în acest interval transpor
tă -'‘iele, ajutînd cele 40 de 
atelaje. 

permanenței idealului de inde
pendență ți neatimare al po
porului nostru, mărețelor reali
zări ale prezentului socialist el 
țării.

...Din Tumul Chindiei trompe- 
ții au da: semnalul de începere 
a spectacol ului-evoca re. De pe 
scena inâlțatd pe ruinele bâtri- 
nelor nduri. martore ale atitor 
evens mente de seamă ale istoriei 
românești de ieri șt de azi, au 
răsunat mesaje patriotice lăsate 
.nouă moțtinire de eroi vestiți ai 
neamului românesc ca Mircea 
eel Bătrin. Vlad Țepeț. Neagoe 
Basar:b. Matei Batartb Con*  
;iaxî:n Brăncoreanu și mulși al- 
♦ precum fi vibrante elogii — 
in czniec ți vers. in ritmurile ba- 
ledei tu nszim tinere — adu- 
te mninetelor con-

Gian; zrtomei — ale:,' fwtr-o

ÎNTRAJUTORARE intre vecini

!n județul Bihor recoltatul 
griului se efectuează pe ulti- 
Ir.ele suprafețe. Unitățile agri
cole de stat și cooperatiste cu 
suprafețe mai mari au încheiat 
practic secerișul. Acum bătălia 
se dă in zona de dbal unde se
cer, șu! a început mai tirziu. 
Spiritul de întrajutorare al lu
crătorilor de pe ogoare acțio
nează și de această dată în toa
tă plenitudinea sa. Pe«te 150 de 
combine Gloria de la S.M.A. 
Cefe. Biharia. Oradea. Diosig, 
Salonta și Secuieni .ș-au depla-*  
sat pe raza consiliilor intercoo- 
peratiste Aleșd. Vadu Crișului, 
Bale. Popești. Ceica. Căpilna. 
Valea lui Mihai și Otomani 
pentru a sprijini campania de 
seceriș.

împreună cu tovarășul Ga- 
vril Popon, inginerul șef al 
consiliului intercooperatist No- 
jorid. am întreprins un raid 
prin lanurile unităților agrico
le. O primă constatare : pește 
tot se muncește in ritm intens 
cu deosebită grijă, pentru ca 
nici un bob să nu se piardă.

La C.A.P. Nojorid secerișul a 
fost încheiat. Pe terenul elibe
rat de paie au fost însămințate 
în cultură dublă 150 ha cu po
rumb masă verde și 10 ha cu 
legume. Pe lista fruntașilor 
și-au înscris numele combinie- 
rii Gal Gheorghe. Crișan Au
rel și Dobai Alexandru, autorii 
unor depășiri cu 20 la sută a 
vitezei medii zilnice de lucru 
planificate. în același ritm au 
lucrat și rutieriștii de la tran
sporturi : Bubai Alexandru și 
Fekete Teodor. Președintele 
cooperativei. Mihai Sfirlea. men
ționează și buna activitate des
fășurată la Nojorid de, cei 7 
combinieri conduși de șeful de 
secție loan Ilisie. de la C.A.P. 
Husăsău de Ținea, al căror spri
jin a fost deosebit de prețios. 
La C.A.P. Leș mecanizatorii 
Ruja Aurel. Bodnar Iosif și 
Vințel Ludovic secerau ultime

Virgil Cândea : actori a: scene
lor din București. Pitești, Bra
șov și Iași au interprete: teatru 
istoric legat de aceste locuri. au 
recita*,  versuri dedicate istoriei 
Ttrgomstei de poem Văcărești. 
Vasile Cirlova. Grigore Alexan- 
drescu. Ion He'.iade Răduleseu. 
au citit texte, de profundă re
zonanți patriotică, din Nicolaa 
Băfcescu. Au fost, de asemenea, 
prezentate versuri fi ctntece 
dedicate patriei fi partidul»:. 
Intr-un program ia reușita că
ruia n-eu dat concursul actori, 
poeți, formații corale fi instru
mentale, s-a interpretat muzici 
populari ii muzică foik, au fost 
prezentate balade alt căror iz
voare de inspirutie riwt rioța, 
munca, istorie poporului.

în cadrul programului woftru 
S*-au  de: eoueursui numeroas. 
formațn de artifti amatori drn 
judtt^l Dimbotr.a.

în ambianta z:it de evoca
toare s tredițiilor glorioasei 
noastre istorii, a faptelor de 
seamă prndite fi duse la eapdt 
de atițz bd^bași de seamă ai po- 
pom.’-T nostru, precum și a rea
listelor cure fac din Ti^goviștta 
contemporană ctttome de o strd- 
lucire •*f-s  preeeder.z •» istoria 
u vetke de t^r*.  ncolf. pro- 

mjerir fn sena nev- 
festim'.o*  de cmsrme < Cmtena- 
ndv: Independentei de Stat a 
Hrmămei, s-a bucu^st de o cai-

- d*  r* ”*t*î*'  partea miilor de 
spectatori tineri prezenți pe 
pietoni Ctrrțri Domnești. Ne fa
cem o plăcută datorie mențio
nând sprijinul primit in organi
zarea și desfășurarea acestei 
manifestări din partea organe
lor locale de partid și de stat, 
precum ri a Comitetului jude
țean Dîmbovița al L.T.C.

ReLazân însoțite de fotografii 
de Ia această msaifssrare. in 

e numerele următoare Iile ziaru
lui nostru.

VASILE CABULEA 
VASILE RANGA 

GHEORGHE CUCD

le din cele 465 ha cultivate. Nici 
mecanizatorii din Sauaieu nu 
s-au lăsat mai prejo«. Tim-> de 
cinci zile consecutive Ciotea 
Gheorghe. Lazăr Haiduc, rx. .1 
Demian și Gligor Traian au de
pășit norma de lucru stabilită 
cu 25 la sută.

FIECARE PETEC DE PAMINT 
CULTIVAT I

în județul Satu Mare, conco
mitent cu secerișul s-a trecut 
la insămințarea culturilor du
ble. La I.A.S. Cărei, de pildă, 
unde secerișul a fost devansat 
cu 10 zile, porumbul in cultură 
dublă este bine dezvoltat, are 
deja 4 foi. Tot la această uni
tate notăm faptul că suprafața 
lnsămințată cu a doua cultură 
este superioară celei planifi
cate.

Pină la această oră la nivelul 
județului Satu Mare arăturile 
de vară au fost executate pe 
aproape jumătate din suprafața 
planificată. Cooperatorii și lu
crătorii din I.A.S. și C.A.P. au 
pregătit terenul pentru insă- 
mînțări pe mai bine de 63 la 
sută din suprafață. Porumbul și 
legumele au fost semănate pe 
circa 18.000 ha. Cooperativele 
agricole din Ciumești. Sanislau. 
Cauaș, Saniau au semănat pes
te 80 la sută din suprafața pre
văzută.

La I.A.S.ATețiș și cooperativele 
agricole Onar. Pulești. Patău, 
Piru și Berveni întreaga . supra
față prevăzută a fi. semănată cu 
legume, cultură succesivă a fost 
realizată. Preocuparea constantă 
pentru asigurarea bazei fura
jere. condiție hotărîtoare pen
tru obținerea unor producții 
sporite de came și lapte se re
levă și din faptul că pînă lă 
această dată In județul Satu 
Mare au fost însilozate peste 
13 000 tone furaje.

ALEXANDRU DOBRE 
OVIDIU MARIAN

ILE OLIMPICE
„Era fericirea pictată cu gesturi, în aer,

de trupul unei fetițe de 14 ani“
Competiția olimpică de gim

nastică. acest minunat festival 
al așilor palestrei care a atras 
zi de zi un public numeros în 
sa’.a Forum din Montreal și a 
incintat privirile a zeci de mi
lioane de telespectatori s-a în
cheia! vineri seara odată cu 
desfășurarea concursului spe
cial masculin pe aparate.

Corespondenții de presă sub
liniază. spiritul de înaltă 
sportivitate, tăria morală a 
gimnastului român Dan Gre- 
cu. care deși suferise o gravă 
luxațîe a brațului, s-a prezen
tat U concursul special și cu un 
efort supraomenesc a reușit 
să-și prezinte excelentul său 
număr la inele, obțiwind meda
lia de bronz la numai 50 de 
miimi de ocupantul locului doi. 
Dan Grecu s-a comportat ca un 
adevărat erou olimpic, dînd do
vadă de o voință intilnită nu
mai la marii campioni.

în aceiași timp, presa inter
națională continuă să comente
ze marele succes al gimnastei 
r.oastre Nadia Comăneci, cea 
mai populară dintre sportivii 
participant la actuala olim
piadă -

Ia*â  eîteva spicuiri din co
mentariile publicate de diferite 
z^re : .LUști Demokracia * 
(Cehoslovacia) : „Rorr.ir.ca Na
dia Comăneci. confirmlnd aș
teptările. a devenit cea mai 
bună gimnastă a olimpiadei. 
Drumul său a fost un adevărat 
tnumL La paralele a demon
strat tot ceea ce are astăzi mai 
ștriluci: gimnastica feminină și 
putem apune că la fel de burtă 
a fost Teodora Ungureanu, o 
fată pliat de temperament și 
cu mare viitor".

Nadia Comâaeci $i Teodora 
Cngureuiu au font oaspere in 
aKudiour.le televiziunii canadie
ne dm Montreal, unde au acor
dat o «ene de interviuri. Me
daliată cu argint la paralele 
Teodora Ungureanu a declarat 
rt este mmdră să aibă ca prie
tenă $: colecă de echipă o gim
nastă de tal» Midiei Comâ- 
neci.

La rîndul său. Nadia Coma
neci. întrebată de comentatori 
dacă ea consideră că notele de 
10 reprezintă maximum ce se 
poate realiza, a răspuns : „Deși 
am obținut de 7 ori nota 10 cred 
că mă pot perfecționa In conti
nuare si reaHza lucruri și mai 
bue. Apoi a adăugat : Am fost 
foarte fericită că Teodora Un- 
gureanu a luat o medalie de ar
gint și una de bronz. Este eeva

----- T
MEDALII PENTRU 

LUPTĂTORII 
ROMÂNI

Printre medaliați s-a numă
rat și tînărul sportiv român 
Ștefan Rusu, care, participind 
pentru prima oară la Jocurile 
Olimpice, s-a clasat pe locul doi 
la categoria 68 kg. în vârstă de 
20 de ani. membru al clubului 
Steaua. Ștefan Rusu mai deține 
in palmaresul său titlul de cam
pion european la juniori (in 
anul 1974) și locul doi la cam
pionatele mondiale de juniori, in 
anul 1975. Anul acesta, la cam
pionatele europene de seniori 
de la Leningrad. Ștefan Rusu a 
obținut titlul de vicecampion 
continental.

După Ștefan Rusu. medaliat 
cu argint la categoria 68 kg. âîți 
trei sportivi români au cucerit 
medalii in cadrul concursului 
olimpic de lupte greco-romane.

Maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Berceanu. fost cam
pion la J.O. de la Munchen, a

HANDBAL
La Sherbrooke, intr-un meci 

contind pentru grupa prelimi
nară B a turneului masculin, 
selecționata României a termi
nat la egalitate : 19—19 (13—10) 
cu formația Cehoslovaciei.

în cadrul aceleiași grupe, re
prezentativa Poloniei a întrecut 
cu scorul de 26—20 (14—10) e- 
chipa S.U.A.

Rezultate înregistrate în tur
neul feminin : U.R.S.S. — Un
garia 12—9: R.D. Germană — 
Canada 29—4. Selecționata 
României a jucat la Quebec cu 
formația Japoniei. Handbalistele 
românce au terminat învingă
toare cu scorul de 21—20 
(13-11).

Rezultate înregistrate in gru
pa A a turneului masculin : 
U.R.S.S. — R.F. Germania 18— 
16 (9—5); Danemarca — Canada 
24—18 (7—6): Iugoslavia — Ja
ponia 26-22 (13—12).

In clasamentul competiției 
feminine conduce formația R.D. 
Germane, cu 6 puncte (golave
raj 71—26), urmată de echipele 
U.R.S.S. — 6 puncte (47—20). 
Ungariei — 4 puncte, României 
— 2 puncte, Japoniei și Canadei 
—• zero puncte.

POLO PE APA
în turneul final pentru locu

rile 1—6. selecționata României 
a terminat la egalitate : 4—4 
(0—1, 1—3, 2—0, 1—0) cu repre
zentativa Italiei.

în clasament conduce echipa 
Ungariei — 6 puncte, urmată 
de formațiile Italiei (golaveraj 
14—14). României (13—13), O- 
landei (10—11) — cu cite 3
puncte. Iugoslaviei — 2 puncte 
și R.F. Germania — 1 punct.

BOX
Campionul român Caii strat 

Cuțov (ușoară) a repurtat un 

bun pentru întreaga noastră e- 
chipă“.

Un reprezentant al televiziu
nii canadiene a făcut cadou ce
lor două gimnaste românce pa
tru păpuși mari și le-a oferit 
buchete de trandafiri roșii. Cind 
au primit păpușile, transmite 

„DAILY TELEGRAPH" (Anglia) : „Românca Nadia Comăneci 
este o culme de perfecțiune și măiestrie. Dar văzind-o zîmbind 
șăgalnic atunci cind primește note de 10 înțelegi că a rămas ea 
însăși o fetiță de 14 ani. Cineva și-ar putea închipui că Nadia 
este un fenomen izolat înlr-o țară fără mari tradiții in acest 
sport dar împreună cu coechipierele ei cu care a ciștigat me
dalia de argint in concursul pe echipe și îndeosebi cu simpatica 
Teodora Ungureanu face parte din virful piramidei cu o bază 
amplă și solidă".

Acasă, acolo unde marile performanțe se plămădesc. In fotogra
fie : o zi de lucru în sala de gimnastică din municipiul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej

corespondentul. Nadia și Teodo
ra s-au bucurat mult și in acel 
moment erau din nou fetițe și 
nu acele superrvedete pe care 
le admirasem cu o seară îna
inte.

..Nadia Comăneci. scrie -Na
tional Zeitung- întruchipea
ză astăzi gimnastica de miine. 
Fa merge pină la limita posibi
lităților tehnice actuale, evolu
țiile ei sint o armonie a viito
rului". „Neues Deutschland": 
„Cind în sală începeau să 

RICO

GH. BERCEANU ȘTEFAN RUSU N. G1NGA R. CODREANU

ciștigat medalia de argint dove
dind că se numără in continuare 
printre cei mai buni luptători 
din lume la categoria 48 kg.

în virstă de 27 de ani. student 
ia I.E.F.S.. Gheorghe Berceanu 
dublu campion mondial și euro
pean. iși adaugă încă un succes 
de prestigiu in bogatul său pal
mares sportiv.

O prețioasă medalie de argint 
a ciștigat și Nicu Gingâ, unul 

frumos succes in gala de dumi
nică la amiază. Utilizirid seriile 
sale rapide la figură Calistrat 
Cuțov l-a dominat copios pe 
Sjamsul Haraphap (Indonezia) 
obținind decizia la puncte, in 
unanimitate (5—0). Un alt favo
rit al acestei categorii, bulgarul 
Vladimir Kolev, vicecampion al 
lumii la Havana, l-a întrecut la 
puncte pe vest-germanul Ernst 
Muller.

în prima gală desfășurată 
simbătă. campionul român la 
categoria pană. Gheorghe Cio
chină, l-a intilnit pe vest-ger
manul Rene Weller, pe care 
l-a învins la puncte cu o de
cizie de 4—1.

ATLETISM
Sportiva româncă Mariana 

Suman s-a calificat pentru fi
nala probei feminine de 800 m. 
programată luni, 26 iulie. în cea 
de-a doua semifinală. 
Mariana Suman s-a clasat 
pe locul patru, cu timpul 

CANOTAJ

Un frumo® succes a repurtat echipajul de 4 plus 1 visle al 
României, clasat pe locul trei care a cucerit medalia de bronz. 
Medalia de aur a revenit echipajului R. D. Germane.

bîziie toate aparatele de fil
mat puteai fi sigur că’ Na
dia Comăneci se apropie de pa
ralele. Românca in virată de 14 
ani râmine gimnasta nr. 1 a a- 
cestei olimpiade. „Junge Welt": 
Fosta campioană olimpică Lud
mila Turișceva a declarat :

Foto : VASILE RANGA

..Niciodată de cind particip la 
concursuri nu am privit o con
curentă. De data aceasta m-am 
ebătut de la tradiție si am pri
vit exercițiile Nadiei Comăneci.

„EL MOUDJAHID" — Alger : ,.Nadia Comăneci. cu inimitabi
lul său talent, a dominat cpncursul feminin olimpic de la Mont
real. Ea a fost primită ca o adevărată vedetă și aplauzele fre
netice ale publicului prezent în sală nu mai conteneau, în timp 
ce in metroul care ducea spectatorii spre bazele sportive olim
pice se putea auzi în toate limbile lumii, pronunțindu-se numele 
româncei - Comăneci".

dintre protagoniștii categoriei 
52 kg. Fostul camuion mondial 
de juniori de la Miami Beach 
(1973) și campion mondial la se
niori in același an la Teheran. 
Nicu Gingă. debutant 1Ă Jocurile 
Olimpice, a confirmat și la 
Motreal valoarea sa pe plan in
ternațional la o categorie care 
s-a bucurat de o participare ex
trem de numeroasă și valoroasă.

de 2’00’’01 100. Cursa a fost ciști- 
gată de Svetlana Stirkina 
(U.R.S.S.) — 1’57**28  100. urmată 
de Nikolina Stereva (Bulgaria) 

35*100  și Elfi Zinn (R. D. 
Germană) — 1*57**56/100.  S-au
mai calificat pentru finală și 
primele patru clasate în prima 
semifinală : Anita Weiss (R. D. 
Germani) — 1’56 *53  100 (nou
record olimpic). Tatiana Kâ- 
zankina (U.R.S.S.) — 1*57**49  100. 
Svetla Zlateva (Bulgaria) 1’57” 
93'100 și Doris Gluth (R. D. 
Germană) — 1’59*32  100. Atleta 
româncă Ileana Silai a ocupat 
locul șase, cu timpul de 2’02” 
22 190. ratind calificarea.

Printre calificați in finala pro
bei masculine de aruncarea dis
cului se numără recordmanul 
mor.dial Mac Wilkins (S.U.A.), 
care in calificări a stabilit un 
nou record olimpic cu perfor
manta de 6828 m. bulgarul 
Velko Velev — 63.54 m. Wolf
gang Schmidt (R. D. Germană) 
— 63.14 m și finlandezul Pentti 
Kahma — 62.10 ^n. Discobolul

MONTREAL'76

Mă bucur că viitorul gimnasti
cii feminine se află in mîini 
bune. în anul 1980 cind se va 
desfășura olimpiada de la Mos
cova, Nadia va avea 18 ani. 
Este vîrsta cea mai frumoasă 
și mai favorabilă pentru o gim
nastă".

„Le Quotidien de Paris" : 
,.Cu Nadia Comăneci, venind 
din România un val de o cali
tate încă nevăzută in istoria 
gimnasticii feminine mondiale a 
urcat pe podiumurile olimpice".

Agenția D.P.A. Hamburg : 
„Seria de „zece" a Nadiei Co
măneci va face istorie. Toate 
cele patru exerciții la paralele 
au fost onorate eu această notă 
maximă, precum și trei dintre 
cele patru evoluții pe bîrna lată 
de 10 cm pe care ea s-a mișcat 
cu siguranța unui pieton pe o 
scară rulantă. Nadia Comaneci 
practică la superlativ o gimnas
tică încântătoare, original# și 
plină de riscuri. Ea a creat noi 
sărituri și lansări și a descris 
in aer spirale care au oprit res
pirația atit a membrilor juriului 
cit și a spectatorilor. Dar copi
lul minune de 14 ani promite 
în ccntinuare și alte noutăți".

„L’Equipe" — Paris : ,,Cind 
Nadia Comăneci lucrează — căci 
așa spunem noi reporterii — ea 
face acest lucru intr-o pădure de 
Stele. Mii de b.litz-uri scapără 
intr-o tăcere încărcată de emo
ție. La această fetiță totul se ci
tește in privirea sa plină de foc, 
care dă viață unei fizionomii 
altfel destul de severe. Exerci
țiul său la sol a fost totuși ^jm 
imn al bucuriei, aerian, plin de 
viată și de grație. Era, intr-un 
anumit sens, fericirea pictată cu 
gesturi. în aer. de trupul unei 
fetite de 14 ani".

„Frankfurter Allgemeine" : 
„Cind Nadia Comăneci se invîr- 
tește printre paralele, pe un 
spectator obișnuit il trec fiorii, 
cind sare peste aparte ai impre
sia că nu va mai reveni nicio
dată pe sol. cind se mișcă pe 
bîrnă ca și cum ar merge pe 
stradă și aooi. face exerciții la 
sol cu grația unei balerine, ei 
bine, cind face toate acestea tre
buie să vorbim despre acrobație, 
balet, spectacol artistic perfect".

O evoluție remarcabilă a avut 
și Roman Codreanu. medaliat cu 
bronz la categoria peste 100 kg, 
in care titlul de campion olim
pic a revenit lui Aleksandr Kol- 
cinski (U.R.S.S.).

în clasamentele finale ale con
cursului de lupte greco-romane. 
sportivii români Ion Păun și Ion 
Enache s-au situat pe locul cinci 
la categoriile 62 kg și, respectiv, 
82 kg.

român Iosif Naghi a ratat cali
ficarea, obținind rezultatul de 
57.28 m (baremul de calificare 
in finală a fost de 60 m).

Proba feminină de aruncarea 
suliței s-a încheiat cu victoria 
scontată a recordmanei mondiale 
Ruth Fuchs (R. D. Germană), 
care a realizat un nou record 
olimpic, cu performanta de 
65.94 m. Pe locurile următoare 
s-au clasat Marion Becker (R. F. 
Germania) — 64,70 m. Kathryn 
Schmidt (S.U.A.) — 63.96 m,
Jacqueline Hein (R. D. Germa
nă) — 63.84 m. Sabine Sebrowski 
(R. D. Germană) — 63.08 m și 
Svetlana Babici (U.R.S.S.) 
5P.42 m. Prezentă în finală, at
leta româncă Eva Zorgo a ocu
pat locul 11, cu rezultatul de 
55,60 m.

Duminică, în cadrul concursu
lui de atletism s-ail desfășurat 
eliminatoriile probei masculine 
de aruncarea suliței. Recordma
nul României, Gh. Megelea a 
obținut un rezultat de 80.26 m, 
calificindu-se pentru finala care 
va avea loc astăzi de la ora 20.45 
(ora București). în această gru
pă, cel mai bun rezultat a fost 
înregistrat de finlandezul Hovi- 
nen Seppo cu 89,76 m. Baremul 
necesar calificării era de 79 m.

SCRIMA
A început competiția mascu

lină de floretă pe echipe. In 
primul meci, echipa României a 
terminat la egalitate, 8—8, cu 
selecționata Angliei. Totuși, con
form regulamentului, echipa An
gliei a fost declarată învingă
toare deoarece a avut un tuș- 
averaj mai bun (59—52). * Pier- 
zînd și al doilea meci (7—9 cu 
U.R.S.S.). floretiștii români au 
ratat calificarea pentru turul ur
mător al competiției.

Concurînd vineri seară în 
cadrul probei individuale de 
gimnastică pe aparate, cam
pionul român DAN GRECU 
a reușit — în pofida recen
tei sale accidentări — să ob
țină două rezultate de presti
giu : locul 3 și medalie de 
bronz la inele și locul 4 la 
sărituri. Noile succese ale 
sportivului nostru vin să se 
adauge în chip fericit strălu
citelor performanțe obținute 
de componentele echipei fe
minine, în frunte cu Nadia 
Comăneci.

SPIRITUL 
OLIMPIC

Acum trei mii de ani jocu
rile care o cinsteau pe zeița 
Pytia in arena din Cnossos. 
simbolizau bucuria vieții și 
de aici, peste 500 de ani, fo
cul sacru s-a reaprins in al
tarul lui Zeus de la Olympia, 
făcindu-i din cind în cind pe 
oameni să reflecteze la înțe
legere, lipsă de prejudecăți și 
pace. Pilpiirea ruptă din soa
re de vestalele Greciei și tri
misă totuși departe — după 
felul nostru de a interpreta 
distanțele — te face să te cu
tremuri in fața vitezei lumi
nii, dar imediat să te și con
solezi că aceea a gindirii u- 
mane este infinit mai mare.

Mi se pare extraordinară 
înțelegerea spiritului olimpic 
de către compatrioții noștri, 
care, sint sigur că privesc cu 
melancolia strămoșilor noștri 
— dacii — mari prieteni ai 
grecilor, apusul soarelui in 
spatele muntelui Real intre- 
bindu-se : Oare unde s-o 
duce ?

Numai astfel se poate ex
plica imensa simplitate și 
modestie a micuțelor noas
tre gimnaste care sfidau gra
vitația sau dădeau parcă via
ță păpușilor cu care încă se 
mai joacă, pentru a înlocui 
poate Lebedele lui Ceaikov- 
ski.

Nadia ne-a spus că totul a 
decurs normal. Simplitatea 
adevărului emanat din frăge
zimea virstei sale este argu
mentul suprem al dorinței 
noastre de a ne întoarce in 
ulița copilăriei.

fSigur, perfecțiunea nu e- 
xistă, pentru că o căutăm tut 
timpul tentați de a o dimen
siona prin cifre, sărăcăcioase 
prin relativitatea lor. Zece 
pentru un exercițiu la para
lele. birnă sau bronz, pentru 
admirabilul Dan Grecu. chi
nuit de nevoia de a găsi 
puncte de inerție sub durerea 
unui braț luxat, deci cu o 
singură pirghie. sint bucu
riile unor victorii de preț in
tr-un secol in care spiritul de 
competiție asigură progresul.

Sacrificiile sint obligatorii 
în sport, dar felul in care 
le-au făcut primii noștri me
daliați nu descoperă povara 
efortului. Din toată inima le 
dorim și celorlalți olimpici 
români să arate că medaliile 
cucerite și pentru bucuria ce
lorlalți compatrioți reprezintă 
aspirațiile acestui popor, ma
re iubitor al spiritului olim
pic.

CORNEL DINU

Din programul 
zilei de astăzi
Baschet. Ora 12 (18) — meciuri 

în turneul feminin și jocuri se
mifinale in turneul masculin. Box. 
Ora 13 (19) și ora 19 (1) — meciuri 
eliminatorii. Scrimă. Ora 8—17 
(14—23) — eliminatorii la sabie e- 
chipe. Haltere. Ora 14,30 (20,30) — 
grupa B și ora 19 (1) grupa A ale 
concursului la 110 kg. Handbal : 
Montreal ora 12 (1) R. F. Germa
nia — iugoslavia (grupa A) și ora
20.30 (2,30) Cehoslovacia — Unga
ria (grupa B) ; Quebec. Ora 19
(1) Japonia — Canada (grupa A) 
și ora 20,30 (2,30) România — Po
lonia (grupa B) ; Sherbrooke. 
Ora 19 (1) U.R.S.S. — Danemarca 
(grupa A) și ora 20,30 (2,30) S.U.A. 
— Tunisia (grupa B) — meciuri 
masculine : ora 17,30 (23,30) Româ
nia — Canada ; 17,30 (23,30) R. D. 
Germană — Ungaria ; 17.30 (23.30) 
U.R.S.S. — Japonia — meciuri fe
minine. Judo. Ora 14 (20) — eli
minatorii și ora 20 (2) finale la 
categoria grea. Atletism. Ora 10
(16) no mg serii, ciocan calificări, 
înălțime (f) calificări ; ora 10,30
(16.30) lungime pentatlon, ora 11
(17) . 400 m (b) serii, ora 11,45 
(17,45) 200 m (f) serii, ora 12.30
(18.30) prăjină finală, ora 14 (20) 
110 mg sferturi de finală, ora
14.30 (20.30) suliță (b) finală, ora 
14,45 (20,45) 200 m (b) semifinale, 
ora 15.15 (21,15) 400 m (b) sferturi 
de finală, ora 15.45 (21,45) 200 m 
(f) sferturi de finală, ora 16.20 
(22,20) 400 m (f) sferturi de fina
lă. ora 16,50 (22,50) 200 m (b) fi
nală, ora 17.05 (23.05) io 000 m fi
nală. ora 17.50 (23,50) 200 m pen
tatlon, ora 18,20 (0.20) 800 m (f) fi
nală. Ciclism, ora 10 (16) proba 
individuală de fond. Sărituri (Pis
cina olimpică) ora 9,30 (15,30) — 
Platformă (b) 6 sărituri ; ora 20
(2) — Platformă (b) 4 sărituri. 
Polo, ora 9.30 (15.30) un meci In 
turneul pentru' loc. 7—12, două 
meciuri în turneul final ; la Pis
cina olimpică ora 15 (21) două 
meciuri în turneul pentru loc. 7— 
12, un meci în turneul final. Yach
ting. ora 13 (19) — A VI-a rega
tă la Flyng Dutchman, clasa 470 
și Tornado ; ora 13,10 (19,10) a VI-a 
regată la Tempest și Finn ; ora 
13,20 (19,20) a VI-a regată la So
ling. Volei. Ora 13 (19) meciuri 
semifinale in turneul masculin și 
feminin.



TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCl'. stmur crneral al Parudului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialise România, m to
varășul MANEA MANESCU. prim-ministru al Govemim Kefte- 
cii Socialiste România, au trimis tovarășataa eWMtofatot-oef FIDEL 
CASTRO RUZ. prim-secretar al Comitetului Ceatral al Partidului 
Comunist din Cuba, prim-ministru al Govenmtaî Bevaia0OMr al 
Republicii Cuba, xi to\ irisului OSVALDO DORUCOS TORRADO 
președintele Republicii Cuba, anatlaana tdecraaâ :

tesesiramâ <k ieiicitare minis- 
truhj. relatular externe al R - 
pcibLer: Cuba. Bau! Roa Garcia, 
cu DrJejul cete-, de-a XXIII-a

>eî nspceale cubaneze.
\r

„Scînteia tineretului"

pag. 4

Tn numele Corn ■- • -
Guvernului Republicii fiori ilirtr Ramate*.  al wponuRx raawn si al 
nostru personal, vă adresam damaeawastrt. Cam.
Partidului Comunist din Cuba. GoveriraM Revotatianar si popora- 
lui cubanez, felicitările aaaâtre ccrteate s cete mm baau orârv cu 
prilejul cvlc. dl -« XXIII-i osxventei a atente caatrmn Moe» 
cade — Zi - -* Ins*.- . > r

Poporul româr se bucuri saaeer te retetaârite «Miraste te papara*  
fi at ti die tatate aaă « mari wcecw m teSptte-
rea hotărî iilor adoptate te p-1 Cancres a_ Partjăaim CaaauersE 
din Cuba. ’□ edifica-ea «oe «: * ••

Acordfan o raa.T reftaCblar te prwterut 9 eatabarare
,multilaterală dintre partidele si țările aaaswe să ne expnmăm m- 
crederea că ek vor cuaoa*e  in <panaat • e-stentee woatete*.  
in intdresul țărilor 3: popcoretar noastre, al canari petomkr a ano»*  
li.smuh ;. 5. mlabrrted «mrr-iatiaaslr.

Cu sentimente de înaltă toraâ. cosatenoe fi prieMac.

LISABONA

Președintele BapaMMi SorânBsae Bamâasa. >KOLU 
( • ■ < 1 adresat l—ifa te. WILLIAM B. TOLKLffl *•
președî ?iieii f îberia. nilurta ittefnte:

Cu prilejul, celt 
deniei de ȘUU a R 
vă adresez, in nur 
al. meu persona!, c 
și fericire pe.-

ni Liberia, im. esie >rct--tr-. te j’âotf. te 
pGpGc—_ ți gjn err.-X.^ mg. precizat *.

Et-a icAtnin

prii t e n. w ț_____
BMb—a 

dinir? RepuV SocMBtt fcatate*  k BcrMIeb Lbmi * * 
d -'.ta continuu pe —jte—Șt._ite totemn» Iar pe ar^aa 
internatiGnalâ va terete M raiHm ■ ffBMRSw
popoarelor al ■worirfi șyțiaai erteai pamtâee e> •£•
nomice, al păcii f testmtera ra tease.

Ca prtejte cetei de-a XX III-a 
rtvirjte. a Zilei Insurecției 
națmrale ‘ cubaneze. Consiliul 
Xatxsa2 ai FrootuXii Unității 
Scoasă. Coc*âiui  Central al 
Ux3am: Generme a S.oc»ntete>r 
â-r? CocnUe-iul Central
a. l i Corou-
Eisc. < Xauooal al Fe
me, jar. neecurn s alte orcaniza- 
~ 9 jnszras.: cemrate- au tri
ms te-jecarne te fefienare in
s' ‘JSbăor ♦. oczar^zaiujor s:- 
~~ 93, C TÂ»

♦
JL-'-jCt-I aiaeerfjnr exieme al 

Braobter: SccL^r =L>ma.-._ 
G*  Tp a adresa: o

>tc* Lima, ciirl-c Cecil 
yr— cu onlejal zilei na- 

-ijt a acestei țâ^_
*

JL_-_<*rsl  afarenîor externe al 
P-i'pc.iK. Soții, iste Bconânia. 
Georre Ktr
tr ?sr,arJî de suîtuaure itn 
sarea afacerilor ex-
■'ros: a! ReucbLc-.- 3«Boeraticc 
Sac Tcrr- k Pr.-xrac. Leone? 
Mano Da2oa. pen&u feLritâr'Je 

rz onlejai Z:j?t natx>- 
rate a acesoe tfr_

Prima reuniune a guvernului
l|ili|ârile socialiste

V’.ZSTĂ
Președintele Adaoârfa Na: 

nafe a Rec_'_ le i GabădtZf. 
Favl-Mnr. • G •_*  r-
brii delezațiri >i1ra;rx
carc-l msotîbe. ac Last vcb. 
și duminică narprta jadewtet 
Vîicea.-

Par!ad|entarii BbgBimă __s2” 
Sntilnit cu m:mbc. « ~ ~ -
lui Executiv al C ~ ---------mc*.:
Iar județean 9 aa 
tăți industriale dn cadniil 
binatului ctiladr de-Aa Bj—us»

rică Călisnânssti S3
trala ... :
Lotru.

î „Vasile Masai presaBaarle 
Comitelului Ex.vXrr ai Csa-- 
liului popular județma VWoe>.

a «Cent =a â=>cB -3 3E4ar 
rmsgrșf" ir

tâ ±r:â-*=jni  zn
La».“.vară ea.z«>n-zt k.

MANIFESTARE

SOSIRE

TarSe.*-ii- fictiramt".

tualitatea

Li; iiim'rr -ne fafieraa

de al--

Programul a debutat cu expu- 
--rea -direcții noi de acțiune 
ic acuv^atea «facativă si cultu- 
-aSartistică «tabilite de primul 
Cr-£r*i  ai educației politice și ai 

socialise- La ruinele 
c-.iățikr dacice de la Grădiștea 
<te Munte a avut Ioc o evocare

IpentruI ItineretI
Concurși

CEB’JTANȚII
Săptămina 

cinematografică
COMEDII

AU MARI EMOȚII... DE VARĂ

La Palatul Sao Bento din Li
sabona — reședința primului 
ministru al Portugaliei —‘a-avut 
loc prima reuniune de lucru a 
r. >ulu: guvern portughez, condus 
de secretarul general al Parti- 
d_i_. Socialist. Mario Soares. 
După cum relatează agenția por- 
:_zr.?zâ de presă. A.N.O.P.. pe 
ordinea de a a reuniunii Consi- 
liuhiide Miniștri s-au aflat prin
cipalele probieme care iși aș
teaptă soluționarea după investi
rea :n funcție a guvernului, și 
anume pregătirea programului 
guvernamental ce urmează, con- 
fnem prevederilor Constituției, 
să supus Adunării Naționale 

următoarele zece zile, desem
narea secretarilor și a subsecre
tarilor de stat — a căror numire 
3 fos: lăsată de premierul Mario

Soares la latitudinea titularilor 
portofoliilor ministeriale — și 
examinarea unor măsuri pentru 
combaterea actelor de violență 
din partea unor elemente extre
miste. Premierul Soares a decla
rat că va discuta Cu ministrul 
administrației interne. ’ lt. col. 
Costa Bras, acțiunile ce fse cer 
întreprinse în vederea întăririi 
ordinii publice. între altele, pri
mul ministru a .declarat că una 
dintre sarcinile prioritare ale 
noului guvern o va constitui e- 
laborarea unor norme privind 
activitatea presei și a celorlalte 
mijloace de informare în masă, 
pe baza precizărilor făcute an
terior de președintele .republicii 
și de primul ministru in legă
tură cu rolul și atribuțiile aces
tor organe.

Numele Moncadei 
l-am ascultat rostit 
între zidurile unei te
ribile temnițe. Liniștea 
părea să poarte fie
care cuvint pe aripile 
ei, într-un zbor către 
nesfîrșit, iar Moncada 
avea o rezonanță a- 
parte în acest loc de 
supliciu. Soarele se 
strecura prin ferestre
le strimte. Lumina in
vada interioarele de o 
tristețe incurabilă. Ha
vana se află la numai 
145 l<m, dar, în anii

torul nostru a propus, 
surprinzător, o rută 
care nu ducea spre 
oraș. Abia mai tîrziu 
i-am deslușit inten
țiile. Dorea să ne ofere 
o prefață la vizita pe 
acest pămînt îngrădit 
de apă și pe care 
Cristofor Columb l-a 
descoperit într-o zi de 
iunie din anul 1494. 
înainte de a schița

aici viața și „vina" 
lor a fost una singu
ră : aceea de a fi 
luptat pentru liberta
tea Cubei. Muzeul a- 
menajat într-o clădire 
învecinată evocă un 
lung cortegiu de su
ferințe. Cîteva foto
grafii din fișierele po
liției rețin atenția : 
curajoșii bărbați care 
au asaltat cazarma

SPANIA

Noi luări de poziții in favoarea 
instaurării libertăților democratice

în orașul spaniol Santiago de 
Compostela a avut loc o demon- 
sirație in cadrul căreia partici- 
panții au cerut amnistierea ge- 
nt rală a tuturor deținuților po
litici din Spania. Manifestația a 
avut loc ca urmare a prezenței 
in oraș a regelui Juan Carlos.

într-o conferință de presă 
ținută la Madrid, după elibera
rea sa din închisoare. Luis 
Lucio Lcbato. membru al Co
mitetului Executiv al Partidu

lui Comunist din Spania, a, 
cerut amnistierea generală a 
ttuluror deținuților poli.tici din 
închisorile spaniole. ..Faptul că; 
am fost eliberat recent din în
chisoarea Carabanchel nu re- î 
prezintă o garanție pentru mine 
că n-aș putea fi arestat și con
damnat din nou“ — a spus Lo
bato. referindu-se la atmosfera, 
de nesiguranță care domnește 
in Spania. în cursul conferin
ței de presă, el s-a pronunțat 
pentru legalizarea Partidului 
Comunist din Spania.

Festivalul national al 
tineretului comunist 

din Italia
L: Ravenna a începui du- \ 

mwicâ. Festivalul națitmal 
a! tineretului e^nnnist din J 
i.aîia. rare se de=iâș©ară sub : 
‘□risca unității linerBtalni 

ia lupta peulra ■ 
pel:are. serixte 

4 er——irr. ReprerenUM*  I 
ai tâemduă esonnuatt. 3»- |

trecutului, 
ajunși în 
Modelo'*  
puteau fi 
doar cu 
speranței, 
în 
rea
într-o

realitate, 
aceasta 

insulă

pentru cei 
„Ei Presidio 

distanțele 
acoperite 

vehiculele 
Pentru că, 

închisoa- 
plantată 
bîntuită

de pustietate trebuia 
să macine voința, să 
răpească încrederea, 
să provoace distruge
rea fizică.

Numai 145 kilome
tri. Pentru noi, zborul 
de la Havana la Nu- 
eva Gerona s-a con
sumat mai repede de
cît o repriză dintr-un 
meci de fotbal. Păs

GENERAȚIILE
EROISMULUI

însemnări din Cuba

j Pregătir^e pestr.
toți paruopsM:. — flaki*=.  m 
mentiști. orcaz^naar — m 
prezenți !s prii*  «? ’lumea csv - ■ ■■ z*:»
găurilor : lețiMM'at Psc Ci 
zescu îșî preci"ejie » : : • r 
misiile ăe ■< — -xz-^-
intrările pe son naemaaB 
din scenă :
Sebastian Tasc< - - .-
nește cu rece.-. _)t « esKS 
tovai&sul dxf-r - - i -
zici! din Cor< _-. Os—*--x  <

— Bzatra 
linoiu — svpra l .^a k : 
donează ir.ceața
altă pine ir. -_S.-. •-■ «^.r
compoziiorik.’ - r
curs sau in reenassr*.  — aaaBa 
me de tînen > 1 2j.
Angela Cioc^ . â a- 
Mihuela Romc<2 *..  C-r. .- 
(venit direc*  de La CJL rt ca 
face stagiul), grupe! eataf î 
nin 5 T.. C.. . r
lonescu ș.a. .'. '. - ■
câ — n.r.l . r. * r-
m inroi ecitalurile debusaa9HBL 
nara solista A". . C • * -x 
dent a a Conservaicndas Ba ■ 
rești. e marcată ea x-*  e— 
..In cele trei etape aâe -SwBb 
nume- nu am foac ads de e 
șita ca acum. La a --1 r-
team să p.e: - - - - -■ : : J
trebuie ir.<a -- -=•--•
și să confirm irr • ; t .-tx.- 
trii. compozitori, care aa-au b 
dințai o.-.-. - 1 -
compozitor al . ' • - - t GLOBGC *! <%€%

Dan Verona: „Cartea runelor"
Dan Ver- : 

dia Măslinul 
vinș că 
și. fante: 
gina chi 
consistența 
sîuni de c 
Carte a runelor. 
sînt mai dej: 
scripții dăiv. 
a pietrei. Da 
trebuie amir 
tul decît Err 
gonii. De la 
care ..vedea 
limbă ca un 
proiecta in c 
ții lapidare. Da 
Verona pre.a 
nul celebrator 
metafora tu
ră. Le dă 
dezvoltări pe
nale compatibile 
tul său cere 
calolilii de < 
cutare poer.i 
bine“ simbo 
iecție la sc; 
condiția poet 
nemurire prin 
dacă seara ma 
mele lor latinesc 
care. / Nu se ș 
funda / gitlejnl 
cuit de păsări ci 
pria sa existență 
rerum natura er; 
sufletul său din 
cum din Lucretn 
șile. / A învățat 
lor de salcim. Pe limba n>—ă 
nească ' a începui el să 
stupii in dumbrăii’e neamulu 
precum cărțile intr-o bfbiioi 
stei iră. lngțri necunoBCiiț 
plîngeau noaptea in faguri 
sufletul său batea c.
In zori, i Și-a spus intr-v 
Limba Română e dul 
rea / și-i singura mea a ■ 
De-aici- i s-a tras- nemu 
Dar. dovadă de superioară lațele 
gere a rosturile poez e.. d >- 
fani Seniori ai Poezie., prea de
votați Cavaleri ai Doamne: Noas
tre Limba Romănâ- (rum aui c 
se exprimă Dan Vcrona) sin: tor. 
marii bărbați ai istoriei noastre, 
de la Dei^bal la Br ncusi. cele
brați cu last in biografi: ades 
apocrife. Imagin: mem -ab le ful
geră din imnograu 
rona; „Vlăstar

r-.aț: zarea

IOAN ADAM

2?. . a» b 
apr :o.

Et

ce

9 9e
SiSJU.

lui Dan Ve- 
a fost din .neamul

Personalități din Spania, a- 
parținind diferitelor partide au 
dat publicității o „Declarație a- 
dresată opiniei publice" în care 
se cere recunoașterea de ’către 
guvern a tuturor libertăților de
mocratice.

Activitatea sondei
Spre marea surprindere â ob

servatorilor de la ..N.A.S.A.-, 
ura dintre problemele tehnice 
ivite după amartizarea sondei 
spa-iale ..V:king-1~ s-a rezolvat 
de ia sine. Emițătorul radio; 
care. începi nd de joia trecută, 
transmiua cu o putere dq un 
<:;•» a l^cvpu:. spontan.

.v5k. «e por ofcr-y tr n fo-‘ 
dar» le tete <âaua ^ne 

te r
de carrac al 

X a te LaCtBffinai apusul âe 
îa a Lnsț

tetecrjft «aonua. că

tram aroma unei ca
fele matinale, gîndu- 
rile călătoreau prin 
plantațiile imaginației 
și, brusc, oceanul și-a 
epuizat tablourile stră
lucitoare pentru a 
ceda locul pămîntu- 
lui. Un aeroport lipsit 
de aglomerație, cu o 
clădire cochetă, ve
gheată de palmieri. 
Pînă la Nueva Gero
na mai erau cîțiva ki
lometri. Puțini. însoți

trăsăturile actualității, 
considera folositor să 
investigăm trecutul.

Ne-a dus să vizităm, 
la 4 km de Nueva 
Gerona, o închisoare 
părăsită. Ziduri din 
piepturile cărora s-au 
smuls zăbrelele. Zi
duri între care s-a 
instalat o tăcere stra
nie împovărată de a- 
mintiri. „El Presidio 
Modelo", construită în 
1926, seamănă cu o c- 
glomerare de rezer
voare gigantice. De la 
distanță nu puteai 
bănui destinația clă
dirilor circulare. Dar 
de la primii pași spre 
celulele de o simetrie 
exasperantă (93 pe 
fiecare etaj), deținu
tul se simțea catapul
tat în infern. Multi 
oameni și-au pierdut

Moncada, la 26 iulie 
1953. Unii au căzijt 
secerați de gloanțe, 
alții au ajuns în tem
niță, in Insula Pinilor. 
Ascultăm povestite în- 
tîmplările ce au smuls 
Moncada din anoni
mat și au proiectat-o 
în istorie...

Mulți dintre tinerii 
pe care i-am cunoscut 
în Cuba nu erau năs- 
cuți atunci cînd s-a 
produs atacul asupra 
garnizoanei de la 
Moncada. Nici Santia
go Garcia, nici Mi
guel Angel Gonzales, 
nisi Rosalina Guerre
ro Ramos. Băieții și 
fetele care muncesc și 
învață, care adună 
„aurul dulce" al plan
tațiilor și care înalță 
blocurile noi ale Ala- 
marului, care valori

fică pămînturile Insu
lei Pinilor și care mo
difică geografia eco
nomică a țării au 
moștenit spiritul ero
ismului, conferindu-i 
noi valențe. Zahărul 
asigură Cubei 80 la 
sută din devizele în
casate. „Vedetele" 
Zafrei sînt aproape în
totdeauna tinerii. în 
anii 'următori, 1 000 km 
de căi rutiere magis
trale - panglici de 
asfalt și beton ce vor 
lega țara de la est 
spre vest —urmează a 
fi' construite. Brațe 
tinere vor realiza a- 
cest obiectiv vital pen 
tru progresul econo
mic. în 1975, prin por
turile Cubei au trecut 
12 400 000 tone măr
furi. Instalațiile portu
are sînt solicitate la 
maximum. Ele urmea
ză a fi extinse și mo
dernizate. Numai în 
portul Havana se vor 
amenaja patru noi 
cheiuri și un terminal 
pentru conteinere. E- 
nergia tinerească va 
transpune și acest 
proiect pe terenul îm
plinirilor.

Nenumărate sînt o- 
biectivele viitorului 
despre care mi s-a 
vorbit la Havana. De
seori ele sînt asociate 
eforturilor generației 
tinere. Puterea de 
muncă și forța de 
creație ale acestei ge
nerații s-au cultivat 
pe un teren fertil, 
udat cu sîngele celor 
ce au asaltat Mon
cada.

M. RAMURĂ

Si
Ri

Mnr% A io\Fscr

ie le Karicry hry

Gheorghe Dinică

AS

se.

de

“f lâl "T 
cr de

seismograful blocat nu a putut fi 
încă pus in funcțiune.

Pe de altă parte, mai multe 
imagini de televiziune transmise 
la centrul spațial de către sonda 
..Vikmg-1" prezintă semne mis
terioase. asemănătoare intr-o 
oarecare măsură cu literele ..b~ 
și ..g“. precum și cu cifra ,,2U.

Un purtător de cuvint de la 
Uet Propulsion Laboratory-. 
Stan MîiifT. a declarat câ spe-

aBacm. așx^apcă cunntul uau;

eoacSuzu. Uaa dintre ipoteze ar 
îi aceea că este vorba pur și 
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A început Festivalul 
de la Salzburg

. p-ȚN PREZENTA- președin- 
tehn Aadfriei. Rudolf Kirchsch- 
lacger. a fost deschisa, dumi
nica. seria de manifestări artis- 
îjc dm cadrul Festivalului mu
nca! te la Salzburg. Festivalul 
dm ^orașul lui Mozarr**  include 
orimre oarticioantii la această 
tdix-.e personaiiîăîi de renume

• NB’ELUL RIDICAT AL 
ȘOMAJULUI con$:::u:e una din 
problemele dificile cu care este 
confruntată economia finlandeză 
— relevă presă din Helsinki. La 
jumătatea luni: iulie, in tară au 
fost înregistrați 80 000 șomeri.

• O - .
de finanțe din țările membre 
ale Pieței comune urmează să 
aibă loc luni la Bruxelles. Cu

ace si prilej, va fi abordată pro
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aia Bei2.c: miniștrii de exter

ne dia -ări-le C.E.E.. care ur- 
n»e2ză să dezbată in continuare 
9-cbiemeîe pe care le ridică a- 
k rea noului Parlament vest- 
<-^ropean. In aceeași zi. sînt 
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S.U.A.: Narcomania 
face anual 5 000 

de victime
• AMPLOAREA pe care a 

luat-o narcomania in Statele 
Unite reprezintă up ^pericol se
rios pentru societatea americană
— a declarat Richard Tornberg. 
a-istent al ministrului justiției 
al S.U.A. ..Moartea albă4* pro
voacă anual peste 5 000 de vic
time. aducind statului daune in 
valoare de aproape 17 miliarde 
dolari, a afirmat Tornberg.

• COMANDANȚII forțelor 
armate ale Hondurasului și Sal
vadorului au anunțat încheie
rea unui acord privind retra
gerea trupelor din regiunea de 
frontieră dintre cele două țâri, 
precum și adoptarea unor mă
suri comune de ..control admi
nistrativ care să asigure men
ținerea păcii și evitarea pe.vii
tor a unor noi incidente — in
formează agenția United Press 
International.

Monrovia
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akar, Bathurst, Freetown. Escalele africane se 
succedau, oferind călătorilor in popasul scurt de 
citeva zeci de minute plăcerea de a din

bou pămmtul sub tălpi, de a te wwșca puțin șl 
de cele ori. de a, surori na a peiaate

- Tvredftei Ne pStean "Intr-un ..zbor" de" coasta''. 
cam mw wuamxte cursele aeriene care talont ază țărmul con- 

operndu-se m principalele orașe. Șirul lunțj al ore- 
ter de roia; se ntnrppea. iar rocea stewardesa — spărgind 
Măi lira <b« aeronavă — anunța proxima escală : „Stimați pa
sageri. peste citeva m.nute rom ateriza la Monrovia. Tempe
ratura aerului, la umbră.Privirile s-au îndreptat automat 
spre hublouri, incercind să deslușească in imaginea panora
mică aglomerarea urbană. De la înălțime se mai observau 
lanțurile frâmintate ale Munților Leului, mai pe aproape, un 
păienjeniș de ape, pilcuri dese de arbori și, in sfîrșit, con
duși de căi ferate și drumuri, ochii se fixează asupra orașu
lui.^ La a doua tură de aterizare ijiregistrăm hale industriale, 
stră&. largi, clădiri moderne, cheiuri la care have uriașe in- 
ghițeau incărcături negre-roșietice. Iată și micul aeroport 
unde aveam să aterizăm : Spriggs Payne — Airport Monrovia.

Escala in Liberia prilejuiește reîmprospătarea cunoștințe
lor. îmbogățirea informațiilor privind acest teritoriu, compu- 
nind unul din primele state independente de pe continentul 
african. Vreme de aproape un secol, liberienii și-au asigurat 
existența lucrtnd in agricultură. In ultimele două-trei decenii, 
o parte tot mai importantă a produsului social al Liberiei 
provine de pe urma valorificării uneia din cele mai mari 
bogății naționale, și anume., din dezvoltarea industriei extrac
tive. Zăcămintele de minereu de fier din zona Nimba și 
Bomi-Hills asigură exportul a zeci de milioane de tone. Pen
tru acești ani se estimează o producție de peste 40 milioane 
tone, de pe urma exportării scontîndu-se obținerea un’or 
fonduri de investiții indispensabile programelor de dezvoltare 
economică și socială. Alături de.oxiduri de fier, in ultimii ani 
au început a fi exploatate și alte importante resurse, cum ar 
fi minereurile neferoase, aur, diamante. Eforturile îndreptate 
spre crearea unei industrii prelucrătoare, cu un randament 
superior, s-au materializat, între altele, în apariția unor noi 
ramuri industriale. Au fost conectate la circuitul economic 
unități chimice, de materiale de construcții, producătoare de 
bunuri de consum. Un loc deosebit in economia liberiană 
continuă să fie deținut de producția cauciucului natural. În
tinsele plantații cu arbori de hevea, producători ai latexului, 
aduc — prin munca migăloasă a renumiților . cultivatori — 
importante venituri. în prezent, economia Liberiei înregis
trează unul din ritmurile cele mai dinamice de pe continen
tul Africii. ,

în paralel cu preocupările vizind emanciparea economică a 
țârii, autoritățile liberiene manifestă grijă pentru dezvoltarea 
invățămintului de toate gradele, a asistenței medico-sanitare, 
pentru ridicarea pe noi trepte a culturii naționale.

S-au inițiat ample proiecte și programe pentru diversifica
rea economiei : în acest sens, se au in vedere înălțarea pri
melor obiective siderurgice și metalurgice din țară, intensi
ficarea prospecțiunilor geologice, adoptarea unor măsuri mai 
raționale privind exploatarea prețiosului fond forestier, spo
rirea suprafețelor ce urmează a fi cultivate cu plante 
valoroase.

...La difuzoare răsună vocea crainicei de la Biroul de infor
mații : ..Cursa in direcția Abidjan pleacă peste 15 minute. Că
lător.'. irt tranzit sint invitați in avion“. Părăsim cu părere de 
râu încăperea răcoroasă. Ceva mai tirziu, după încheierea 
ceremonialului decolării, pe sub fuselaj defilau clădirea 
aeroportului, bulevardele largi, orașul. Pc Atlantic, imense 
cargouri iși croiau drum spre munții de minereuri din da
nele portului.
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ORĂȘENII : Scala (orele 9.15; 

11.13; 1«; M.15 : 20.30).
CÎNTECUL COLONADELOR : 

Central -orele J.15; 11.30: 13.43: 16; 
1L15: 29.30).

DOUA BUNICI PENTRU O VA- 
XANTÂ : Timpuri Noi (orele 9; 
11.15; 13.30: 15.45; 13: 20.15).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG : București (orele 
9: ll,3v: 14: 16.45: 19.45). Luceafă
rul (orele 8.30: 11: 13.30; 16: 18,30; 
îl). Dinamo (ora 20.15).

CIRC IN CIRC : Buzești (orele 9; 
12: 16: 19). Grădina Buzești (ora 
20.30). Miorița (orele 9: 12.15; 16;
19.15) .

CAPRICIILE MĂRIEI : Capitol 
(orele 9.30; 11.45: 14: 16.15: 18,30; 
20.45). Patria (orele 9: 11.30: 13.45; 
16: 18.30 : 20.45). Patinoarul ..23 
August**  (ora 20.15), Grădina Festi
va! (ora 20.15).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA : Cosmos (orele 15.30: 18;
20.15) . Progresul (orele 15,30: 17,45; 
20).

RESPIRAȚIE LIBERA : Cotro- 
ceni (orele 10; 12; 14; 16: 18: 20).

PRIZONIERUL DIN MANHA
TTAN : Sala Palatului (orele
17,15; 20,15), Aurora (orele 9;

11.15; 13.30: 15.45: 13; »). Grădina 
Aurora (ora 20.15). Eforie (orele 
9,15: 11.30: 14; 13.13: 18.30 : 20.45).

TEXAS. DINCOLO DE RlU : 
Favorit (orele 9.15: 11.30: 13.45: 16; 
18.15: 20.30). Festival (orele 9:
11.15; 13.30: 16: 18.15; 20.30). Mo
dern (orele 9: 11.15: 13.30; If: 18.15:
20.30) . Grădina ?dodem (Ora 20). 
Grădina Parc Hotel (ora 20.30).

NUNTA : Bucegi (orele 16; 18).
PORUMBELUL : Excelsior (orele 

9; 11.15: 13,30; 16: 18.15: 20.30). Me
lodia (orele 9: 11.15: 13.30: 16; 18.15:
20.30) .

COMEDIE FANTASTICA : Lumi
na (orele 9.30: 11.30; 13.30: 16; 18: 
20).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA : 
Lira (orele 16: 18.15). Moșilor (ore
le 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18). Grădi
na Moșilor» (ora 20.15).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Arta (orele 15.30; 19), Grădina 
Arta (ora 20).

PAPILLON : Flamura (orele 
9,30: 12,30; 16: 19.30), Tomis (orele 
8,45: 11,30: 14.15: 17: 19.45). Grădi
na Tomis (ora 20,15). Gloria (ore
le 9; 12: 16: 19), Grădina Titan 
(ora 20,30).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Flamura (ora 8,30).

TOM Și JERRY : Grivița (orele

9; 11: 13). Doina (orele 9.33: 11; 
12.»: 14: 15.33; 17).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA : 
Gnvița (orele 15.45: 18 : 23).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
Volga (orele 9^3; 1L33: 13.38).

CEL ALB. CEL GALBEN. CEL 
NEGRU : Dacia (orele 9: 11.15; 
13.33: 15.45: 13: 28.15).

CERUL E CU NOI : Doina (ore
le 13.»; 28.13).

CURSA GREA : Ferentari (orele 
18.3C: 15.33: 18: 28.15).

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Feroviar (orele 9; 11.15; 13J8: 16: 
13.15: 28J3).

ZILE FIERBINȚI : Cringași
(ora 17).

PRIETENII MEI ELEFANȚII : 
Giulesti (orele 10; 16; 19).

CERCUL MAGIC : Flacăra (orele 
15.38: 18 : 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Floreasca (orele 
15.30: 18: 20).

DINCOLO DE POD : Munca 
(orele 15,45: 18; 20.15).

FRAȚI DE CRUCE : Rahova (o- 
rele 16.30: 18.30), Grădina Luceafă
rul (ora 20).

HAIDUCII : Victoria (orele 9.15; 
11.30; 13.45: 16; 18,15: 20.30).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE ; 
Viitorul (orele 15,30; 19).

PROGRAMUL I
15.00 — Avanpremiera zilei. 15,05 

Emisiune in limba maghiară. 16.10 
— Imagini din Liberia. 16,30 —
Jocurile Olimpice de vară — 
Montreal 1976. 19,00 — Seara tele- 
viziunii cubaneze (I). Zimbetul de 
azi al Cubei — film documentar. 
19.20 — 1001 de seri. 19.30 — Tele- 
jurnaL 20.00 — Concursul național 
de muzică ușoară Mamaia 1976 
(ziua I). Transmisiune directă de 
la Teatrul de vară din Mamaia. 
21.10 — Seara televiziunii cubane
ze (II). Revoluția — cîntecul ti
nereții. Film documentar realizat 
de studiourile de televiziune cu
baneze. 21.25 — Ritmuri cubaneze. 
22.00 — 24 de ore. 22,10 — Jocurile 
Olimpice de vară — Montreal 1976.
PROGRAMUL II

15.00 — Enesciana : Simfonia I 
în Mi bemol major în interpreta
rea orchestrei Filarmonicii ,,Geor
ge Enescu“. 15,35 — Film serial 
pentru copii : BIîndul Ben. 16,00

— Cintec nou pe plai străbun. 
16,40 — Drumuri pe cinci conti
nente. 17,30 — In parc fanfara 
cînta 17,50 — Film artistic : „Iar- 
tă-mă“ — premieră TV. 19.20 —
1001 de seri. 19,30 — Telejurnal. 
20,00 — Seara televiziunii cubane
ze (1). Țara palmierilor — film 
documentar. 20,30 — Călătorie mu
zicală în Cuba. 20,40 — Tinerețea 
Cubei — film documentar. 21,00 — 
Cîntă Miriam Rumos. 21,10 — Pa
gini de mare popularitate din o- 
pere și operete. 21,30 — Publicita
te. 21.35 — Vacanța mare — repor
taj TV. 22,00 — Seara televiziunii 
cubaneze (II). Dulcele zahăr al 
Cubei — film documentar. 22,20 — 
Mic concert oferit de orchestra 
de muzică modernă cubaneză.

Teatrul de Operetă (la Teatrul 
de vară ,,23 August44) : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — oră 20; 
Teatrul Mic (la Rotonda scriitori
lor — Cișmigiu) — S1NT SUFLET 
DIN SUFLETUL NEAMULUI 
MEU -7- spectacol de sunet și 
lumină — ora 20,30; Teatrul Giu- 
lești (la Sala Columnei de la Mu
zeul de istorie a R.S.R.) : DE LA 
STRĂBUNI PÎNA LA TINE — 
spectacol de sunet și lumină — 
orele 16 și 17 : Ansamblul „Rapso
dia Română“ : FRUMOASA EȘTI 
MÎNDRA ȚARA — ora 18,30.
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