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Mîndră de înfăptuirile 
sale socialiste, 

privind tu încredere 
spre viitorul comunist

țara Întreagă a sărbătorit
A XXX-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII

In Capitală, strălucitoarea para
dă militară și impunătoarea de
monstrație a oamenilor muncii se 
desfășoară in Piața Aviatorilor, 
tradițional loc al manifestărilor 
populare de masă. Pe Bulevardul 
Aviatorilor, pe celelalte mari arte
re ale orașului sint aliniate trupe
le și coloanele de demonstranți, 
care cuprind aproape 300 000 de 
oameni ai muncii. Aici și pretu
tindeni in cuprinsul orășului dom
nește atmosfera specifică marilor 
sărbători ale poporului nostru.

Tribuna centrală, străjuită de 
drapele roșii și tricolore, este do
minată de o mare stemă a Repu
blicii Socialiste România, încadra
tă de drapele roșii și tricolore și 
de datele festive : „23 August
1944-23 August 1974“. Alături sint 
înscrise urările : ..Trăiască 23 Au
gust — ziua eliberării patriei de 
sub dominația fascistă, sărbă
toarea națională a poporului ro
mân !“, „Trăiască Partidul Comunist 
Român in frunte cu secretarul său 
general — tovarășul Nicol ae 
Ceaușescu !“, „Trăiască lupta unită 
a popoarelor pentru pace și colabo
rare. pentru o lume mai dreaptă $1 
mai bună

De cealaltă parte a pieței, tribu
nele sint dominate de un mare 
medalion cu chipurile dascălilor 
proletariatului : Marx, Engels, Le
mn. străjuit de drapele roșii. Pe 
fundal sint înscrise urările : „Tră
iască unitatea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. a 
tuturor torțelor socialiste. demo
cratice, anii imperialiste I". „Trăix.-- 
că poporul român — constructor 
eroic al socialismului !“. ..Trăiască 
și înflorească scumpa noastră pa
trie — Republica Socialistă Româ
nia !".

Ora 8. Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este intimpinatâ cu u- 
raie și ovații. La tribuna oficială 
urcă tovarășii: Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș. Manea Mânescu, 
Elena Ceaușescu, Ștefan Voitec, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioa
ră. Lina Ciobanu. Florian Dănă- 
lacbe. Constantin Drăgan. Emil 
Drăgănescu. Janos Fazekas. Petre 
Lupu. Ion Gheorghe Maurer. Paul 
Nlculescu-Mizil. Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Rădu- 
Jescu, Leonie Răutu. Gheorghe 
Stoica. Ilie Verdcț, Chivu Stoica, 
Constantin Băbălău, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Mihai Dalea. Mag
dalena Filipaș. Mihai Gere. Ion 
Ionită. Vasile Patilinet. Ion PMan, 
Iosif t'glar, Ștefan Andrei. Nico
lae Giosan. președintele Marii A- 
tlunări Naționale. Gbeorghe Oprea, 
viceprlm-ministru al guvernului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
vechi militant! ai mișcării comu

niste. și muncitorești, foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, conducători al orga
nizațiilor de masă șl obștești.

Alături de conducătorii de partid 
și de stat ai țârii noastre, in tri
buna oficială se află, de asemenea, 
Alexei N. Kosighin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., conducătorul dele
gației de partid și guvernamentale 
a U.R.S.S. : Li Sien-nien. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., 
vicepremier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, conducătorul de
legației de partid și guvernamen
tale a R. P. Chineze: Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, con
ducătorul delegației de partid și 
de stat a R. D. Germane ; prințul 
Norodom Sianuk. șeful statului 
cambodgian, președintele Frontu
lui Unit Național al Cambodgiei : 
Petar Stambolici, vicepreședinte al 
Președinției R. S. F. Iugoslavia, 
m-'mbru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I.. conducătorul delegației de 
stat și de partid a R.S.F. Iugosla
via: James Green, vicepreședinte
le Republicii Liberia, conducătorul 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Liberia ;
Mainza Chona, prim-ministru al 
Republicii Zambia, conducătorul 
delegației guvernamentale a Repu- 
b':cii Zambia; Abdullah Al Ah- 
mar. secretar general adjunct al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii A- 
rabe Siriene: Jlvko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
conducătorul delegației de partid si 
guvernamentale a R P Bulgaria : 
Josef Korăak. membru al Prezidiu
lui C.C al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al Guvernului R. S. 
Cehoslovace, președintele Guvernu
lui R S. Ceiie. conducătorul delega
ției de oartid si guvernamentale a 
R. S. Cehoslovace : Him Iăng Ju, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. vicepremier a! Consiliului Ad
ministrativ al R. P- D. Coreene, 
conducătorul delegației de partid șl 
guvernamentale a R.P.D. Coreene : 
Josef Tejchma. membru al Biroului 

al r.C pIPMî’.P. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone. conducătorul 
delegației de oartid și guverna
mentale a R- P. Polone: Nam- 
sarain Luvsan—Ravdan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Comisiei
(Continuare în pag. a H-a)

RE®® OFER® BE CC Al CCC,
CONSILIUL DE STAT ȘI GUVERNUL

în seara zilei de 23 August. Comi- 
.tetul Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și Guver
nul Republicii Socialiste România 
au oferit o recepție la Palatul spor
tului și culturii cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația, fascistă.

La sosirea tovarășului ' Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în mijlocul participanți- 
lor la recepție a fost Intonat Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș. Manea Măne.scu. Maxim 

In timpul recepției

Telegrame 
de felicitare 
cu prilejul 
celei de-a

XXX-a 
aniversări 
a eliberării 

patriei
(In paginile VI—VI!)

Berghianu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu. Leonte Răutu. Gheorghe Stoi
ca, flie Verdeț, Ștefan Voitec, Con
stantin Băbălău, Emil Bobu, Cornel 
Burtică. Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț. Ion 
Pățan, Iosif Uglar, Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
membri ai C.C. al P.C.R., Consiliu

lui de Stat și guvernului, conducă
tori al instituțiilor centrale, organi
zațiilor de masă și obștești, depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale, mi
litanti din ilegalitate ai partidului 
și al mișcării muncitorești din țăra 
noastră, participant la insurecția 
armată și veterani ai războiului 
antifascist, generali. Eroi ai Muncii 
Socialiste, academicieni, alți oameni 
de știință, artă și cultură, șefi ai 
cultelor, ziariști.

Au participat Alexei N. Kosighin, 
membru al Biroului Politic al C.C.

intîhîirea dintre președintele 
Nicolae Ceausescu 

și prințul Itorodom Sianuk
IN PAGINA A 111 A
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SĂRBĂTORIREA Z[LE[ DE 23 AUGUST

Recepția oferită de C.C. al P.C.R., 
Consiliul de Stat si Guvernul 
Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)

al PC.U.S., președintele Conciliului 
de Miniștri al U.R.S.S., conducătorul 
deleeaiiri dc partid $i guvernamen
tale a U.R S.S. ; Li Sien-nien. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.C.. vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, conducă
torul delegației de partid și guver
namentale a R. P. Chineze ; Willi 
Stoph. membru al Rircului Politic 
al C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stal al R. D. Ger
mane. conducătorul delegației de 
partid și de stat a R. D. Germane ; 
prințul Norodom Sianuk. șeful statu
lui cambodgian, președintele Fron
tului Unit National al Cambodgiei : 
Petar Stambnlici. vicepreședinte al 
I-T.’s Timției R.S.F. Iugoslavia, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I.. 
conducătorul delegației de stat și 
c’ • partid a R.S.F. Iugoslavia : Ja- 

Green, vicepreședintele Repu
blicii Liberia, conducătorul dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Liberia : Mainza Chona, 
prim-ministru al Reoublicii Zambia, 
conducătorul delegației guvernamen
tale a Republicii Zambia : Abdullah 
Al Ahmar. secretar generai adjunct 
al Partidului Baas Arab Socialist, 
conducătorul delegației de Dartid și 
guvernamentale a Republicii Arab" 
Siriene : Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B.. 
\ • '••'Președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria. conducă
torul delegației de nartid și guver- 
ramentale a R. P. Bulgaria : Josef 
Korcak, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, vicepre- 
ș dinte al Guvernului R. S. Ceho
slovace. președintele Guvernului 
R. S. Cehe, conducătorul delegației 
ci? partid și guvernamentale a R. S. 
Cehoslovace : Kim Tâng Ju. mem
bru al Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, vicc- 
premier al Consiliului Administrativ 
al R.P.D Coreene, conducătorul d°- 
legațici de partid și guvernamentale 
a R.P.D. Coreene. ,T?<cf Teichma. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
pl P.M.U.P.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
conducătorul delegației de partid -și 
civemamentale a R. P. Polone : 
Namsarain Luvsan-Ravdan. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M.. președintele Comisiei de 
control, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Mongole : Pedro Mirct Prieto, mem
bru al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba, conducătorul delegației de 
parrd $i guvernamentale a Renubli- 
cii Cuba : Gyorgy Lâzăr. membru al 
C.C. al P.M.S.U.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un- 
care. președintele Comitetului de 
Sfat al Planificării, conducătorul de- 
legațici de partid și guvernamen- 
lale a R. P. Ungare: Mamdouh Sa- 
Irm, viceprim-ministru al guvernu
lui. ministru de interne, conducăto
rul delegației guvernamentale a Re- 
r> iblicii Arabe Egipt : Sayed Nazrul 
Islam, locțiitor al primului ministru

La tribuna oficială
(Urmare din pag. I)

de control, conducătorul delega
ției de partid și guvernamentale 
a R. P. Mongole : Pedro Mirct Prie
to. membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba, conducătorul de
legației de partid și guvernamentale 
a Republicii Cuba : Gyorgy Lâzăr. 
m*mbru  al C.C. al P.M.S.U.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, condu
cătorul delegației de partid și gu
vernamentale a R.P. Ungare : Mam
douh Salcm. viceprim-ministru al 
guvernului, ministru de interne, 
conducătorul delegației guvernamen
tale a Republicii Arabe Egipt : Sa
yed Nazrul Islam, locțiitor al pri
mului ministru și ministrul industri
ilor, conducătorul delegației guver
namentale a Republicii Populare 
Bangladesh : Ileo Songo Anba, co
misar politic, membru al Biroului 
Politic al Partidului Mișcarea Popu
lară a Revoluției, conducătorul de
legației de partid și de stat a Re
publici: Zair : Ha Kc Thanh, mem
bru supleant al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, mi
nistru, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a R.D. 
Vietnam ; Mario Moya Palencia, 
ministru de interne. conducătorul 
delegației guvernamentale din Sta- 

.e Unite sie Mexicului : Damantang 
Camara, membru al C.C. al Parti
dului Democrat din Guineea, secre
tar a! Biroului Politic, ministru la 
Președinție, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale a Re- 
publicii Guineea : Shaikh Mohamed 
Rashid, ministru federal al sănătă
ții și bunăstării sociale, conducăto
rul delegației guvernamentale a Re
publicii Islamice Pakistan : Nusrat 
Bhutto, adjuncta șefului delegației 
guvernamentale a Republicii Isla
mice Pakistan ; Ahmed Taibi Ben
hima. ministru secretar d? stat, 
însărcinai cu probleme de in
formații. conducătorul delegației gu
vernamentale a Marocului : Karan 
Singh. ministrul sănătății si al 
planificării familiei, conducătorul de
legației guvernamentale din India ; 
Sidi Ould Cheik Abdallahi. membru 
al Biroului Politic Național al C.C. al 
Partidului Poporului din Mauritania, 
ministru al planificării și dezvoltării 
industriale. conducătorul delegației 
de partid si guvernamentale din Re
publica Islamică Mauritania : Lam 
Van Luu. ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la București, 
trimisul Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud : general Enrique Falconi 
Mejia, secretar general al Presta
ției Consiliului de Miniștri, repre
zentantul Guvernului Republicii 
Peru : Kamal Abdellah Khodja, se
cretar de stat pentru plan, membru 
al guvernului, conducătorul delegației 
guvernamentale din Republica Alge
rian ă Democratică si Populară : Jean 
Paul Mokoriopo. ministrul planului si 
cooperării internaționale, conducăto
rul delegației de partid și guverna
mentale din Republica Africa Cen
trală : Fidelis Cabral D’Almeida. se
cretar de stat pentru justiție, repre
zentantul Republicii Guineea Bissau; 
colon ’. Raul Maldonado, ministrul 
sănătății, reprezentantul personal al 
președintelui Republicii Ecuador ; 
Amir Ghassem Moini, ministrul 
muncii fi al afacerilor sociale, condu

și ministru*  industriilor, conducăto
rul delegației guvernamentale a Re
publicii Populare Bangladesh ; Ilco 
Songo Anba. comisar politic, mem
bru al Biroului Politic al Partidului 
Mișcarea Populară a Revoluției, con
ducătorul delegației de partid și de 
stat a Republicii Zair ; Ha Ke 
Thanh, membru supleant al C.C. ai 
Partidului color ce Muncesc din 
Vietnam, ministru, conducătorul de
legației de partid și guvernamentale 
a R. D. Vietnam : Mario Moya Pa
lencia. ministru de interne, condu
ci torul delegației guvernamentale 
din Statele Unite ale Mexicului ; 
Damantang Camara, membru al 
C.C. a) Partidului Democrat din 
Guineea, secretar al Biroului Po
litic. ministru la Președinție, con
ducătorul delegației do partid 
și guvernamentale a Republicii 
Guineea : Shaikh Mohamed Ras
hid. ministru federal al sănătății si 
bunăstării sociale, conducătorul de
legației guvernamentale a Republicii 
Islamice Pakistan : Nusrat Bhutto, 
adjuncta șefului delegației guverna
mentale a Republicii Islamice Pakis
tan : Ahmed Taibi Benhima. minis
tru secretar dc stat. însărcinat cu 
probleme de informații, conducătorul 
delegației guvernamentale a Marocu
lui : Karan Singh, ministrul sănătă
ții si al planificării familiei, condu
cătorul delegației guvernamentale 
din India : Sidi Ould Cheik Abdal- 
lahi. membru al Biroului Politic Na
tional al C.C. al Partidului Poporu
lui din Mauritania, ministru al pla
nificării si dezvoltării industriale, 
conducătorul delegației de nartid și 
guvernamentale din Republica Isla
mică Mauritania ; Lam Van Luu. 
ambasadorul Reoublicii Vietnamului 
de Sud la București, trimisul Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud : gene
ral Enrique Falconi Mcjia. secretar 
e"neral al Președinției Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul Guvernului 
Republicii Peru : Kamal Abdellah 
Khodja. secretar de stat pentru plan, 
membru al guvernului, conducătorul 
dMesa'iei guvernamentale din Renu- 
blica Algeriană Democratică si Popu
lară : Jean Paul Mokodooo. ministrul 
olanului si cooperării internaționale, 
conducătorul delegației de nartid si 
guvernamentale din Republica Afri
ca Centrală : Fidelis Cabrai D'Al- 
meida. secretar de stat pentru justi
ție. reprezentantul Reoublicii Gui- 
neea-Bissau : colonel Raul Maldona
do, ministrul sănătății, reprezentan
tul personal al președintelui Repu
blicii Ecuador : Amir Ghassem Moini. 
ministrul muncii și al afacerilor so
ciale. conducătorul delegației guver
namentale din Iran : locotenent-coln- 
nel R..T.A. Felii, membru al Conci
liului Redeșteptării Naționale, minis
tru al planificării si economiei din 
Ghana, reprezentantul șefului statu
lui și Guvernului Republicii Ghana: 
Rașhid Al-Rifaie, ministrul comuni
cațiilor. conducătorul delegației gu
vernamentale a Republicii Irak : 
Abdel Majeed M. Algaod. ministru 
de stat pentru dezvoltarea agricultu

cătorul delegației guvernamental? din 
Iran ; locotenent-colonel R. J. A. 
Felii, membru al Consiliului Redeș
teptării Naționale, ministru al plani
ficării și economiei din Ghana, re
prezentantul șefului statului și Gu
vernului Reoublicii Ghana : Rashid 
Al-Rifaie, ministrul comunicațiilor, 
conducătorul delegației guvernamen
tale a Republicii Irak ; Abdel Ma
jeed M. Algaod. ministru de stat 
pentru dezvoltarea agriculturii, con
ducătorul delegației guvernamentale 
a Republicii Arabe Libiene ; Gamal 
Mohamed Ahmed, ministru dc stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, con
ducătorul delegației guvernamentale 
din Republica Democratică Sudan ; 
Hassan Rifai, ministrul planului, re
prezentantul personal al președinte
lui Libanului ; Omar Nabulsi, minis
trul economiei, conducătorul delega
ției guvernamentale din Regatul 
Hașemit al Iordaniei : Ilasnu Maka- 
mc, ministrul resurselor naturale și 
turismului, conducătorul delegației 
guvernamentale a Reoublicii Unite 
Tanzania ; Mohamed M'Zali, minis
trul sănătății, conducătorul delegației 
guvernamentale din Republica Tuni
siană : Paka Antoinette, membră a 
C.C. al P. Congolez al Muncii și a 
Comisiei controlului de partid, con
ducătoarea delegației de partid și 
guvernamentale din Republica Poou- 
lară Congo ; Juan Carlos Marcelino 
Beltramino. ambasadorul Argentinei 
la București, reprezentantul președin
telui Republicii Argentina ; Carlos 
Sanz de Santamaria, ambasador cu 
misiune specială, conducătorul dele
gației guvernamentale din Reoublica 
Columbia ; Francis Viquez Solorzano, 
ambasador cu misiune specială, re
prezentanta Guvernului Republicii 
Costa Rica : Dominique Urbany, pre
ședintele P.C. din Luxemburg, con
ducătorul delegației P.C. din Luxem
burg : Guy Daninthe, secretar gene
ral al P.C. din Guadelupa, conducă
torul delegației P.C. din Guadeluoa : 
Andre Cools, președintele Partidului 
Socialist Belgian ; Andre van der 
Louw, președintele Partidului Muncii 
din Olanda ; Oliver Tambo, președin
te interimar al Congresului Național 
African (Africa de Sud) ; Olavi Han
ninen. vicepreședintele P. C. Finlan
dez. conducătorul delegației P.C. Fin
landez ; Mishake Muyongo, vicepre
ședinte al Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (Namibia) — 
SWAPO : Giancarlo Pajetta, membru 
al Biroului Politic al P.C. Italian ; 
Itaru Yonehara, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Japonia, condu
cătorul delegației P.C. din Japonia ; 
Ignacio Gallego, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C. din Spania : Albert De Coninck, 
membru al Biroului Politic, secret a-- 
național a! P.C. din Belgia ; Lionel 
Jospin, membru al Biroului Execu
tiv. secretar național al Partidului 
Socialist Francez : Lamine Ba, se
cretarul Permanenței Uniunii Progre
siste Senegaleze ; Gilberto Rincon 
Gallardo, membru al Comitetului 
Exeputiv, secretar al C.C. al P.C. 
Mexican : Luciano De Pascalis. mem
bru al Direcțiunii Partidului Socialist 
Italian : Jose Rodriguez Vitoriano. 
membru al Comisiei Politice a C.C. 
al P.C. Portughez, conducătorul d?1?- 
gației P. C. Portughez ; Jansjorg Ho
fer. membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Elvețian 
al Muncii, conducătorul delegației 
Partidului Elvețian al Muncii ; Beri 

rii. conducătorul delegației guverna
mentale a Republicii Arabe Libiene ; 
Gamal Mohamed Ahmed, ministru 
do stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne. conducătorul delegației guver
namentale din Republica Democra
tică Sudan : Hassan Rifai. ministrul 
planului, reprezentantul personal al 
președintelui Libanului : Omnr N’a- 
bulsi. ministrul economici, conducă
torul delegației guvernamentale din 
Regatul Hașemit al Iordaniei : Ilasnu 
Makame. ministrul resurselor natu
rale și turismului, conducătorul de
legației guvernamentale a Republicii 
Unite Tanzania : Mohamed M'Zali, 
ministrul sănătății, conducătorul de
legației guvernamentale din Republi
ca Tunisiană : Paka Antoinette, 
membră a C.C. al P. Congolez al 
Muncii și a Comisiei controlului de 
partid, conducătoarea delegației de 
partid si guvernamentale din Repu
blica Populară Congo : Juan Carlos 
Marcelino Beltramino. ambasadorul 
Argentinei la București, reprezentan
tul președintelui Republicii Argenti
na : Carlos Sanz de Santamaria, am
basador cu misiune specială, condu
cătorul delegației guvernamentale 
din Republica Columbia : Francis 
Viquez Solorzano, ambasador cu mi
siune specială, reprezentanta guver
nului Reoublicii Costa Rica : Domi
nique Urbany, președintele PC. din 
Luxemburg, conducătorul delegației 
P.C. din Luxemburg : Guy Daninthe, 
secretar general al P.C. din Guade
lupa. conducătorul delegației P.C. din 
Guadelupa : Andre Cools, președin
tele Partidului Socialist Belgian ; 
Andre van der Louw. președintele 
Partidului Muncii din Olanda : Oli
ver Tambo. președinte interimar al 
Congresului Național African (Africa 
de Sud) : Olavi Hanninen. vicepre
ședintele P.C. Finlandez, conducăto
rul delegației P.C. Finlandez : Mi- 
shake Muyongo. vicepreședinte al 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (Namibia) - SWAPO ; 
Giancarlo Pajetta. membru al Birou
lui Politic al P.C. Italian ; Itaru 
Yonehara. membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia, conducăto
rul delegației P.C. din Jaoonia ; 
Ignacio Gallego, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C. din Soania : Albert De Coninck, 
membru al Biroului Politic, secretar 
national al P.C. din Belgia: Lionel 
Jospin, membru al Biroului Execu
tiv. secretar national al Partidului 
Socialist Francez : Lamine Ba. se
cretarul Permanentei Uniunii Pro- 
presișțe Senegaleze : Gilberto Rincon 
Gallardo, membru al Comitetului 
Fxecutiv, secretar al C.C. al P.C. 
Mexican : Luciano De Pascalis. mem
bru al Direcțiunii Partidului Socia
list Italian : Jose Rodrigue7. Vitoria- 
no. membru al Comisiei Politice a 
C.C. al P.C. Portughez, conducătorul 
delegației' P.C. Portughez. Jansiord 
Hofer, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Elve
țian al Muncii, conducătorul delega
ției Partidului Elvețian al Muncii ; 
B°rt Pearce, membru al Biroului Po
litic al P.C. din Marea Britanie ;

Pcarce, membru al Biroului Politic 
al P.C. din Marea Britanie ; Lco 
Figueres, membru al C.C. al P.C. 
Francez : Samuel Abrigada, membru 
al Biroului Politic al Frontului Na
țional de Eliberare din Angola, șeful 
Departamentului sănătății, conducă
torul delegației Frontului Național de 
Eliberare din Angola : Alberto Cas
simo, membru al Comitetului Execu
tiv al Frontului de Eliberare din Mo
zambic (FRELIMO) : Faragi Aii 
Balha, secretar al Comitetului Uniunii 
Socialiste Arabe din Libia al Guver- 
noratului Damn, guvernator : Julio 
Cesar Posada, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C. din 
Columbia : Bernardo Zuniga, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Avangărzii Populare din Costa 
Rica : Gabriel Conzalo Villalba, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C. din Ecuador ; Edgard 
Nestoret. membru al Biroului Politic 
al P.C. din Martinica : Gunnar Sac- 
ther, membru al Biroului Politic al 
P.C. din Norvegia : Miguel Angel 
Soler. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Paraguayan : 
Jaime Figueroa Vasconez, membru al 
Comisiei Politice, secretar al C.C. al 
P.C. Peruan ; A. Vaidialingam. mem
bru al Biroului Politic al P.C. din 
Sri Lanka : Kabonya Ibrahimi, șeful 
Departamentului organizații de masă 
al Frontului de Eliberare Națională 
din Algeria : Melwi Hafez, secretar 
adjunct al Secretariatului C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe din Repu
blica Arabă Egipt : Hafez Badawi, 
președintele Adunării Poporului, con
ducătorul delegației Adunării Poporu
lui din Republica Arabă Egipt ; 
Pierre Christian Taittinger, vicepre
ședinte al Senatului francez, pre
ședintele Grupului pentru relațiile de 
prietenie Franța—România.

în celelalte tribune se afla condu
cători ai instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești, militanți din ile
galitate ai partidului și ai mișcării 
muncitorești ’din România, partici
pant la actul istoric de la 23 Au
gust 1944, generali activi și in rezer
vă, Eroi ai Muncii Socialiste, munci
tori fruntași in întrecere din între
prinderile bucureștene, academicieni 
și alți reprezentanți ai vieții noastre 
științifice și culturale, activiști ai or
ganelor centrale de partid șl de stat, 
ziariști români, corespondenți perma
nent și trimiși speciali ai unor mari 
cotidiene, agenții de presă și socie
tăți de radioteleviziune de peste 
hotare.

In tribune se află membri al de
legațiilor de partid și guvernamentale 
ale țărilor socialiste, ale altor state, 
reprezentanții unui mare număr de 
partide comuniste, socialiste, social- 
democrate și ale mișcărilor de elibe
rare națională. Sint prezenți membrii 
delegațiilor organizațiilor de masă și 
obștești, asociațiilor de prietenie cu 
România, din multe țări ale lumii. 
Asistă, de asemenea, numeroși par
ticipant la lucrările Conferinței mon
diale a populației, reprezentanți ai 
Secretariatului O.N.U. și alți oaspeți 
de peste hotare aflat in țara noastră.

în timpul demonstrației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu 
numeroși oaspeți de peste hotare 
prezenți la marea sărbătoare a po
porului nostru.

Sint de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați in Republica So
cialistă România, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplomatic. 

Lco Figueres, membru al C.C. al 
P.C. Francez ; Samuel Abrigada. 
membru al Biroului Politic al Fron
tului Național de Eliberare din An
gola. șeful Departamentului sănătă
ții. conducătorul delegației Frontu
lui Național de Eliberare din Ango
la : Alberto Cassimo, membru al Co
mitetului Executiv al Frontului 
de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) : Fara-i Aii Halba, 
secretar al Comitetului Uniunii So
cialiste Arabe din Libia al Guvcrno- 
ralului Damn, guvernator : Julio 
Cesar Posada, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al P.C. 
din Columbia : Bernardo Zuniga, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Avangărzii Populare 
din posta Rica ; Gabriel Conzalo 
Villalba, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C. din Ecuador: 
Edgard Nestoret. membru al Birou
lui Politic al P.C. din Martinica ; 
Gunnar Saether membru ii Birou
lui Politic al P.C. din Norvegia : 
Miguel Angel Soler, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Paraguayan : Jaime Figueroa 
Vasconez. membru al Comisiei Poli
tice. secretar al C.C. al P.C. Peruan; 
A. Vaidialingam. membru al Birou
lui Politic al P.C. din Sri Lanka ; 
Kabonya Ibrahimi. șeful Departa
mentului organizații de masă al 
Frontului de Eliberare Națională din 
Algeria : Melwi Hafez, secretar ad
junct al Secretariatului C.C. al Uniu
nii Socialiste Arabe din Republica 
Arabă Egipt : Hafez Badawi, preșe
dintele Adunării Poporului, condu
cătorul delegației Adunării Poporu
lui din Republica Arabă Egipt ; 
Pierre Christian Taittinger. vicepre
ședinte al Senatului francez, preșe
dintele Grupului pentru relațiile dc 
prietenie Franța—România.

Au luat parte, de asemenea, con
ducători ai delegațiilor participante 
la Conferința mondială a populației, 
reprezentanți ai Secretariatului 
O.N.U. și alte personalități străine 
aflate in țara noastră cu acest pri
lej.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați in țara noas
tră, atașați militari, alți membri 
ai corpului diplomatic, ziariști străini.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut priete
nește cu conducătorii și membrii de
legațiilor de nartid și guvernamenta
le ale țărilor socialiste, ale altor sta
te. cu delegațiile și reprezentanții 
partidelor comuniste, socialiste, so- 
cial-democrate și ale mișcărilor de 
eliberare națională, cu reprezen
tanți ai Națiunilor Unite și persona
lități ale vieții internaționale parti
cipante la Conferința mondială a 
populației, cu membrii delegațiilor 
organizațiilor de masă și obștești. 
asociatiilor.de prietenie cu România 
din diferite țări ale lumii, cu alti£ 
oaspeți de peste hotare care au par
ticipat la sărbătorirea zilei de 23 
August.

întreaga recepție s-a desfășurat 
Jntr-o atmosferă de caldă chrdialita- 
te și prietenie. (Agerpres)

Oaspeți de peste hotare la „EREN ’74“
Expoziția realizărilor economici 

naționale a avut ca oaspeți, in 
cursul zilei de simbâtă, numeroase 
delegații și personalități care au 
luat parte la manifestările prilejuite 
de cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei de sub dominația 
fascistă.

„EREN ’74“ a fost vizitată de dele
gația de partid și guvernamentală a 
R. P. Chineze, condusă de tovarășul 
Li Sien-nien. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze. Delegația a fost înso
țită de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului.

Tot simbătă. expoziția a fost vizi
tată de delegația guvernamentală a 
Republicii Zambia, condusă dc 
Mainza Mathias Chona. prim-minis- 
tru al Republicii Zambia.

„EREN ’74" a avut, de asemenea, ca 
oaspeți delegațiile Republicii Popu
lare Bangladesh, condusă dc Sayed 
Nazrul Islam, locțiitor al primului 
ministru și ministru al industriilor ; 
Republicii Zair, condusă de Ilco 
Songo Anba, comisar politic, mem
bru al Biroului Politic al Partidului 
Mișcarea Populară a Revoluției; Ma
rocului, condusă de Ahmed TaibiLucrările Conferinței mondiale
O ,,Pentru o lume mai dreaptâ" - proiect de rezoluție 

inițiat de România, adoptat in unanimitate
Simbâtă au continuat lucrările In 

toate reuniunile Conferinței mondia
le a populației. Tabloul general al 
dezbaterilor de fond din ședința ple
nară a fost completat de luările de 
cuvint ale reprezentanților Cehoslo
vaciei, Israelului, Columbiei. Finlan
dei, Poloniei, Republicii Democratice 
Sudan, Bulgariei, Albaniei. R. S. S. 
Bieloruse, Burmei, Conferinței Inter
nationale a Tineretului pe Proble
mele Populației, Zambiei. Senegalu
lui, Ciadului, României, Nigeriei, 
Tailandei, Siriei, Mauritaniei, Ban
gladeshului și Congoului, care au 
subliniat că reuniunea mondială de 
la București este o nouă dovadă a 
dorinței popoarelor de a contribui la 
soluționarea complexelor probleme 
demografice ale prezentului.

In cuvintul său. reprezentantul ță
rii noastre, Theodor Burghele, mi
nistrul sănătății, și-a exprimat spe
ranța că lucrările acestui forum in
ternațional vor contribui la unirea 
eforturilor popoarelor in vederea În
făptuirii unei noi politici pentru pro
movarea largă a țelurilor progresu
lui, păcii și colaborării rodnice intre 
națiuni. El a prezentat apoi princi
piile de bază ale strategiei României 
in domeniul demografic, reliefind că 
problemele populației sint in primul 
rind probleme ale dezvoltării econo
mice și sociale și deci atribut inalie
nabil al suveranității fiecărui stat. 
Amintind dinamismul economiei ro
mânești. s-a subliniat că in fe
lul acesta au fost create condiții 
centru profunde prefaceri de
mografice creșterea nivelului na

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE 
ROMÂNO-ZAMBIENE

Simbătă dimineața au început 
convorbirile oficiale dintre primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. Manca Mănescu, 
si primul ministru al Republicii 
Zambia, Mainza Chona.

în cadrul convorbirii s-a evocat 
importanța intilnlrllor dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și președin
tei? Republicii Zambia. Kenneth 
Kaunda, care au marcat o etapă nouă 
in evoluția raporturilor dintre cele 
două țări.

Primul ministru al Zambiei a fă
cut aprecieri elogioase la adresa 
cuvântării rostite de secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele României. Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea jubiliară a 
Marii Adunări Naționale, a mani
festărilor organizate pentru sărbăto
rirea celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de sub do
minația fascistă si a adus mulțumiri 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Partidului Comunist Român, guver
nului. poporului român pentru spri

Primire la pnl nsira al oawnului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manca Mănescu. a primit. vineri 
dupâ-amiază. pe dr. Herbert Weiz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane. ministru pentru știință și teh
nică. membru al delegației de partid 
si de stat a Republicii Democrate 
Germane, care participă la manifes
tările prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă.

în timpul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, s-a analizat stadiul re
lațiilor de colaborare economică si

Ssmnarea programului de cooperare 
pe anii 1974-1975 intre P.C.R. 
și Partidn! Baas Arab Sociaiist

La sediul C.C. al P.C.R. a avut loc 
simbâtă la amiază semnarea Progra
mului de cooperare pe anii 1974—1975 
intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist.

Din partea P.C.R. documentul a fost 
semnat de tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. iar din par
tea Partidului Baas Arab Socialist de 
Abdullah Al Ahmar. secretar general 
adjunct al Partidului Baas Arab So
cialist. conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a Republicii 
Arabe Siria, care a participat la fes
tivitățile prilejuite de sărbătorirea 
zilei de 23 August.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, și Georges Saddikim, 
membru al Comandamentului Națio
nal al Partidului Baas Arab Socia
list, ministrul informațiilor, au sem
nat apoi Acordul de cooperare in dc- 
meriiul informațiilor intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Arabe Siria.

La ceremonia semnării documente
lor au participat tovarășii Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al

Benhima, ministru secretar de stat, 
însărcinat cu probleme de informa
ții: delegația P.C. din Luxemburg, 
condusă de Dominique Urbany, pre
ședintele P.C. din Luxemburg; 
Ignacio Gallego, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C. din Spania; delegația P.C. Por
tughez. condusă de Jose Rodriguez 
Vitoriano. membru al Comisiei Poli
tico a C.C. al P.C. Portughez ; 
reprezentantul Frontului de Elibe
rare din Mozambic. Alberto Cassimo, 
membru al Comitetului Executiv al 
Frontului de Eliberare din Mozam
bic : delegația P.C. Francez, formată 
din Leo Figueres și Yanpe Viens, 
membri ai Comitetului Central al 
P.C. Francez: reprezentantul P.S. 
Francez, Lionel Jospin, membru al 
Biroului Executiv, secretar național 
al P.S. Francez; delegația Partidului 
Socialist Francez din Departamentul 
Bcuch?s-du-Rhone, condusă de Lu
cien Weygand. membru al Comitetu
lui Director al P.S.F., secretar fede
ral.

în aceeași zi. Expoziția realizări
lor economiei naționale a fost vizi
tată de delegația Asociației de priete
nie egipteano-română, condusă de 
Sayed Zaki, secretar al organizației 
Uniunii Socialiste Arabe a orașului 
Cairo, președintele asociației.

talității. a duratei medii de viață, 
întărirea familiei, accelerarea proce
sului de urbanizare, dezvoltarea echi
librată a populației etc. Problema vii
torului populației tine, duoă cum a 
snus președintele Nicolae Ceaușescu, 
de dezvoltarea multilaterală, progre
sistă. a societății omenești, de o jus- 
tă repartizare a produsului național 
si de înfăptuirea unor' relații 
sociale echitabile atit pe plan națio
nal, cit și internațional, de realiza
rea unei lumi mai drepte și mai 
bune, in care omul să se bucure 
din plin de cuceririle științei, 
do munca sa. Theodor Burghele a 
subliniat regretul profund al delega
ției române pentru că principiul u- 
.niversalității organizației mondiale 
nu și-a găsit o deplină realizare și 
consideră un act de injustiție faotul 
că Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud nu a fost invitat la această con
ferință. Totodată, guvernul român 
se pronunță pentru restabilirea 
drepturilor Guvernului Regal de 
Unitate Națională al Cambodgiei, 
condus de prințul Norodom Sianuk 
— unicul reprezentant legitim al 
poporului khmer, in cadrul O.N.U. 
și in toate celelalte organizații și 
organisme ale sale.

în încheierea cuvintului său. re
prezentantul român a arătat că în
făptuirea programelor de dezvoltare 
economică și socială, de ridicare a 
nivelului de trai al popoarelor, de 
instaurare a unei noi ordini econo
mice reclamă condiții internaționale 
favorabile. 

jinul acordat Zambiei In lupta sa 
pentru independență și dezvoltare 
social-economică.

Cei doi prlm-mlnlștri au examinat, 
cu acest prilej, stadiul dezvoltării re
lațiilor bilaterale de colaborare eco
nomică și cooperare industrială, ro
ii vindu-se cu satisfacție cursul lor 
ascendent.

La convorbiri au participat din 
partea română : Bujor Almășan, 
mini«trul minelor, petrolului și geo
logiei. Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Ion St. Ion, secretar ge
neral al Consiliului de Miniștri, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ion Florescu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

Din partea zambiană au luat par
te : N. J, Kalinda, subsecretar de 
stat in Ministerul Comerțului. 
W. Nkowani. șeful Departamentului 
planificării din Ministerul Comerțu
lui. Rankin Titus Fikasula, amba
sadorul Zambiei la București.

(Agerpres)

tehnico-stiințifică dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană și s-au relevat po
sibilitățile de extindere a schimburi
lor economice si dc dezvoltare q ac
țiunilor de specializare si cooperare 
in domenii industriale si tehnologice 
care prezintă interes pentru ambele 
țări. .

La primire au participat tovarășii 
loan Ursu. președintele Consiliului 
Național pentru Știință si Tehnolo
gie. si Ion Șt. Ion. secretar general 
al Consiliului de Miniștri.

A fost prezent Hans Voss. amba
sadorul Republicii Democrate Ger
mane la București. (Agerpres)

P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Constantin Vasiliu. 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte Zouheir Mohsen, 
membru al Comandamentului Națio
nal al Partidului Baas Arab Socia
list. Fahmi El-Youssfi. membru al 
Comandamentului Regional al Parti
dului Baas Arab Socialist, Mustafa 
Al-Aid, președintele Biroului Execu
tiv al Uniunii Generale a Țăranilor 
din Republica Arabă Siria, și Fayssal 
Sammak, președintele Uniunii Tine
retului Revoluționar din Republica 
Arabă Siria, membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a Republicii 
Siria, precum și Mohsen Sayadi, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Arabe Siria la București, și 
alți membri ai ambasadei.

Intilniri la Ministerul 
Comerțului Exterior 

și Cooperării Economice
Internaționale

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, s-a intilnit, 
simbătă. cu Jean Paul Mokodopo, mi
nistrul planului și cooperării interna
ționale. conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale din Repu
blica Africa Centrală, precum și cu 
Ahmed Taibi Benhima, ministru de 
stat, însărcinat cu problemele de in
formații, conducătorul delegației gu
vernamentale a Marocului, care au 
participat la manifestările prilejuite 
dc aniversarea eliberării României.

în cadrul intilnirilor au fost abor
date probleme privind relațiile eco
nomice și de cooperare ale României 
cu cele două țări. (Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a transmis ministrului 
relațiilor externe al Republicii Orien
tale a Uruguayului, Juan Carlos 
Blanco, o telegramă de felicitare cu 
prilejul Zilei naționale a țării sale.

★
La 24 august a părăsit definitiv 

țara noastră Pieter V. Putman-Cra
mer. ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Regatului Țărilor de 
Jos in Republica Socialistă România.a populației

Introducind In dezbatere un pro
iect de rezoluție, inițiat de România, 
al cărui titlu „Pentru o lume mai 
dreaptă" sintetizează imperativei? 
arzătoare ale contemporaneității, a 
luat cuvintul. in cadrul primului 
comitet de lucru, Mircea Malița, 
ministru secretar de- stat. Amintind 
că prezenta conferință se înscrie in 
riadul dezbaterilor internaționale de 
amploare din ultima vreme — semn 
al unei preocupări tot mai respon
sabile pentru soluționarea probleme
lor fundamentale ale omenirii — re
prezentantul tării noastre a insistat 
a<uppa necesității instaurării unei 
largi cooperări internaționale pe baze 
mai drepte si mai echitabile. Nu ex
plozia demografică, ci „explozia ine
galităților". a decalajului dintre ță
rile dezvoltate si cele in curs de 
dezvoltare, a arătat el. constituie e- 
lomentul esențial al tabloului inter
national actual si este rezultatul În
călcării principiilor care trebuie să 
guverneze relațiile dintre state.

Proiectul de rezoluție initiat de 
România a suscitat un larg interes 
si a fost urmat de rodnice dezba
teri. La acest important document 
s-au alăturat, in calitate de coautori, 
reprezentanții Algeriei. Columbiei, 
Ecuadorului. Guineei, cei din Filipi- 
ne si Sudan. Au sprijinit, de ase
menea. inițiativa românească, ce vi
zează problemele de fond ale dialo
gului internațional de la București, 
reprezentanții Franței. U.R.S.S.. Ma
rii Britanii, Statelor Unite ale Ame- 
ricli. Republicii Federale Germania, 
Suediei. Ghanei.

Proiectul de rezoluție a fost adop
tat, in unanimitate, de către comi
tet care, in felul acesta. 11 recomandă 
plenului Conferinței mondiale.

(Agerpres)

IMPRESII All 

UNOR OASPEȚI 

DE PESIE HOTARE
Aflafi la București pentru 

a participa la marea sărbă
toare a poporului român, 
numeroși oaspefi dc peste 
hotare —■ delec/a(ii ale unor 
guverne, partide comuniste 
și muncitorești, reprezentanți 
ai altor organizații progre
siste și obștești din diverse 
țâri ale lumii, parlamentari 
— au urmărit din tribune 
parada militară, defilarea 
gărzilor patriotice și de
monstrația oamenilor mun
cii. Consemnăm mai jos cl- 
teva din declarațiile făcute 
ziarului „Sclntela" :

V.I. Konolop. membru al C.C. 
al P.C.U.S., membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., prim-secretar al Co
mitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele conduce
rii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române :

..Ne face mare plăcere să ne 
aflăm aici. reprezentanți ai 
organizațiilor obștești din 
U.R.S.S.. pentru a sărbători 
împreună cu poporul frate ro
mân împlinirea a 30 de ani de 
la eliberarea României de sub 
dominația fascistă. Avem bo
gate impresii despre realizările 
dobindite de oamenii muncii din 
România, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in cele 
trei decenii de viață liberă. 
Dăm o inaltă apreciere aces
tor realizări, considerindu-le ca 
o contribuție la întărirea siste
mului socialist in ansamblu. 
Ne-au impresionat in mod deo
sebit manifestația tineretului, 
preocuparea sa de a învăța, de 
a se pregăti să trăiască în so
cietatea comunistă. Fețele aces
tor tineri exprimă optimism, 
încredere în viitor. în ansam
blul ei. demonstrația dc astăzi 
exprimă cu vigoare voința po
porului român de a înfăptui 
noile sarcini trasate în proiec
tul de Directive, ale planului 
cincinal viitor, de a merge îna
inte pe dfumul construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, de a Îndeplini pro- 

■ gramul ce va fi jalonat la a- 
propiatul Congres al P.C.R.

Oamenii sovietici nutresc 
sentimente de caldă prietenie 
față de poporul român, ca și 
față de popoarele celorlalte țări 
socialiste. în această zi de săr
bătoare, aș dori să exprim în
crederea noastră că, sub condu
cerea partidelor noastre comu
niste. prietenia și colaborarea 
sovieto-românâ se vor- întări și 
mai mult, vor fi veșnice și in
destructibile".

A.C. Tandau. secretar general 
al sindicatelor din Tanzania, 
ministrul muncii și bunăstării 
sociale :

„Este o demonstrație a ceea 
ce poate face socialismul, intr-o 
țară liberă și independentă, 
pentru ființa umană. Unirea 
tuturor forțelor și energiilor 
populare sub conducerea parti
dului și a președintelui Nicolae 
Ceaușescu se relevă ca factor 
hotâritor în obținerea acestor 
progrese.

Ne reamintim cu multă satis
facție vizita președintelui 
României la Dar es Salaam, 
convorbirile fructuoase cu pre
ședintele nostru, Julius Nyerere, 
documentele și acordurile sem
nate atunci. A fost pusă 
o bază temeinică și constatăm 
că relațiile bilaterale dau re
zultate concrete bune pe toate 
planurile. Sintem fericiți să 
conlucrăm cu prietenii români, 
că putem veni aici, in România, 
spre a învăța din experiența 
dumneavoastră".

Andră Hediger, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Elvețian al Muncii :

„Am asistat la o mare de
monstrație de masă a unor 
oameni liberi, stăpini pe desti
nele lor. Ne impresionează înal
ta responsabilitate a oamenilor 
muncii, angajarea lor fermă 
in îndeplinirea politicii parti
dului de construire a societă
ții socialiste ; in aceasta se re
flectă conștiința eforturilor ce 
mai trebuie depuse pentru îna
intarea României pe calea pro
gresului, dar și încrederea in 
victoria sa. S-ar putea spune 
că aceasta este o demonstrație 
a triumfului ideilor socialismu
lui. Pentru noi, comuniștii el
vețieni, pentru comuniștii și 
muncitorii de pretutindeni, a- 
ceste realizări remarcabile ob
ținute în construcția socialis
mului, optimismul maselor
populare constituie un motiv 
de îmbărbătare și de speranță.

Demonstrația de astăzi a fost 
totodată o puternică manifesta
re de internaționalism. Lozin
cile purtate de demonstranți 
dau glas solidarității poporu
lui român cu comuniștii și de
mocrații din celelalte țări ale 
lumii, simpatiei șj sorijinu- 
lui față de lupta patrioților chi
lieni, față de lupta împotriva 
colonialismului și imperialismu
lui".

M.G.I. Jimi DIadhla. mem
bru al conducerii partidului 
Congresul Național African (A- 
frica de Sud) :

„Este prima mea vizită In 
România și, împreună cu pre
ședintele partidului nostru, O- 
liver Tambo, sintem impresio
nați de tot ce vedem — aceas
tă manifestație grandioasă șl 
animată de bucurie, atmosfera 
politică plină de entuziasm, in 
care se oglindește sprijinul pe 
care poporul îl manifestă din 
toată inima pentru partid, peft- 
tru conducătorul iubit, președin
tele Nicolae Ceaușescu. Ne 
dăm seama cit de fermă este 
hotărirea națiunii române de 
a-și urma drumul ales — so
cialismul, pe care-1 construiește 
cu atita încredere în viitor.

Ne exprimăm satisfacția pen
tru bunele relații dintre parti
dul nostru și P.C.R. Exemplul 
luptei comuniștilor români ne 
inspiră in lupta noastră grea 
pentru drepturi și libertate".

(Continuare în pag. a V-a)
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Îniîlnirea dintre președintele 
Nicolae Ceausescu 

și prințul Norodom Sianuk

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republici! Socialiste Romania. 
«~a reintiinit. simbătă. la Snagov. cu A't» ț,< 
Ss Regala prințul Norodom Sianuk, > ful 
statului Cambodgia. președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei.

tn cursul întrevederii, prințul Norodom 
S anuk și-a exprimat profunda satisfacție 
de a fi participai la festivitățile consacrate 
marelui eveniment jubiliar — a XXX-a 
aniversare a eliberării României de sub do
minația fascistă, de a fi asistat la parada 
militară și demonstrația oamenilor muncii 
din București, grandioase manifestare a uni
tății și coeziunii poporului român in jurul 
partidului comunist, al tovarășului Nicolae 
Ceausescu, a hotărîrii sale de a înfăptui 
neabătut politica partidului pusă in slujba 
înfloririi patriei, a cauzei păcii, progresului, 
înțelegerii și colaborării intre națiuni.

Șeful statului Cambodgia a adresat — și 
cu acest prilej — cuvinte de sinceră și cal
dă mulțumire Partidului Comunist Român, 
Guvernului Republicii Socialiste România, 
poporului român, președintelui Nicolae 
C-eaușescu pentru sprijinul ferm și constant 
acordat luptei juste a poporului cambodgian.

Tovarășii! Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
solidaritatea militantă față de bravul popor 
khmer, asigurindu-1 de tot sprijinul Parti
dului Comunist Român, al Republicii So
cialiste România și al poporului român in 
lupta sa dreaptă pentru eliberarea și in
dependența patriei, pentru cucerirea drep
tului sacru de a se dezvolta de sine stă

tător. în conformitate cu dorințele șl as
pirațiile sale.

Convorbirea dintre președintele Nicola*  
Ceaușescu și prințul Norodom Sianuk a 
prilejuit un schimb de vederi in probleme 
de interes comun. A fost exprimată hotări- 
v 3 comună de a intensifica și adinei re
lațiile româno-cambodgiene in interesul ță
rilor și popoarelor noastre, al luptei po
poarelor pentru eliberarea națională și 
socială. împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pentru res
pectarea dreptului imprescriptibil al fiecă
rei națiuni de a-și făuri singură destinele.

Președintele Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe prințul Norodom Sianuk să transmită 
eroicului popor khmer sentimentele de soli
daritate ale poporului român, împreună cu 
urarea de a obține victoria deplină in lupta 
pe- care o duce cu curaj și abnegație, sub 
conducerea F.U.N.C.. pentru făurirea unei 
Cambodgii libere fi independente.

★
După convorbire. tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au 
reținut la dejun pe Altețele Lor Regale, 
prințul Norodom Sianuk și prințesa Mo
nique Sianuk.

Au participat tovarășul Manea Mănescu. 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, cu

întrevederea și dejunul s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, de prietenie și înțe
legere reciprocă, in spiritul bunelor relații 
existente intre cele două țări și popoare.

Plecarea șefului 
stalului cambodgian

Prințul Norodom Sianuk, șeful stalului 
cambodgian, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei. împreună cu soția, 
prințesa Monique Sianuk. care, la invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, au partici
pat la manifestările organizate cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre, au părăsit simbătă după- 
amiază Carpitala.

La aeroportul Otopeni erau Brborato
drapele de 6tal alo României și Cani-
bodgiei.

Șeful statului cambodgian și soția au
sosit, la aeroport împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, tovarășul Manea Mănescu, cu 
soția.

La aeroport se aflau tovarășii Emil 
Drăgănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Radulescu. Iosif Uglar, Ștefan Andrei. 
Constantin Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, membri ai C.C. al P.C.R., ai gu
vernului, generali și ofițeri superiori.

Erau prezenți Chea San, membru al Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.C., ambasa
dorul Regatului Cambodgiei. șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum și membri ai Ambasadei 
Regatului Cambodgiei. 

6a aflau, de asemenea. Kim lăng Ju, 
membru al Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, conducătorul 
delegației de partid și guvernamentale a 
R.P.D. Coreene, și Ha Ke Thanh, membru 
supleant al C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, ministru, conducătorul 
delegației de partid și guvernamentale a 
R. D. Vietnam, care se află in Capitală 
cu prilejul sărbătoririi zilei de 23 August.

Comandantul gărzii de onoare aliniate pe 
aeroport prezintă raportul. Cei doi șefi 
de stat trec in revistă garda de onoare.

Prințul Norodom Sianuk și prințesa Mo
nique Sianuk iși iau rămas bun de la 
membrii corpului diplomatic și oficialitățile 
române.

Un grup de pionieri le oferă buchete de 
flori.

Numeroși cetățeni al Capitalei venițl la 
aeroport au aclamat călduros pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și prințul Norodom 
Sianuk, care răspund cu prietenie aclama
țiilor.

La scara avionului, șeful statului cambod
gian. prințul Norodom Sianuk, și prințesa 
Monique Sianuk iși iau rămas bun cu 
multă cordialitate de la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. 
Cei doi șefi de stat iși string miinile, se 
îmbrățișează.

Delegația de partid si de stat a B.D. Germane, 
condusă de tovarășul Willi Stoph, 

a părăsit Capitala

Simbătă a părăsit Capitala delegația de 
partid și de stat a Republicii Democrate 
Germane, condusă de tovarășul Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Socialist Unit 
din Germania, care a participat la manifes
tările prilejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei.

Din delegație au făcut parte dr. Herbert 
Weiz, membru al C.C. al P.S.U.G., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul pentru știință și tehnică, dr. Jo
hanna Topfer. membru al C.C. al P.S.U.G., 
membru al Secretariatului Federației Sin
dicatelor Libere Germane, și Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la București.

La aeroportul Otopeni, unde a avu*  loc 
ceremonia plecării, erau arborate drapelele 
de stat ale României și R. D. Germane.

Președintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane a sosit împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și tovarăș 1 
Manea Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului.

La aeroport se aflau tovarășii Janos Fa-, 
zekas, Paul Niculescu-Mizil. Ion Pățan, Iosif 
Uglar. Ștefan Andrei. Gheorghe Oprea, 
viceprini-ministru, Ioan Ursu, loan Avram, 
Mihail Florescu. Ion Cosma, Ion Traian 
Ștefănescu. Emilian Dobrescu, membri ai 
guvernului. Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, generali șl 
ofițeri superiori.

Erau prezenți membrii Ambasadei R. D. 
Germane la București.

Comandantul gărzii militare de onoare 
aliniate pe aeroport prezintă onorul.

Tovarășul Willi Stoph și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trec,in revistă garda de onoare.

Președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane iși ia apoi rămas bun da 
la persoanele oficiale prezente pe aeroport.

Un grup de pionieri oferă flori oaspeților. 
Un mare număr de cetățeni ai Capitalei, 

prezenți pe aeroport, au făcut o caldă ma
nifestație de simpatie tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului Willi Stoph, care 
au răspuns cu prietenie aclamațiilor.

La scara avionului, președintele Republi
cii Socialiste România și președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane iși string 
cu căldură miinile.

PLECAREA UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE
Delegația de partid și guvernamentală Delegația de stat și de partid

a Uniunii Sovietice a R. S. F. Iugoslavia

Marin Nicolescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale.

*
Delegația Frontului Patriei 

dm R.P. Bulgaria, formată clin 
Anghel,.Ș’Skov,.secretar al Con
siliului Național al Frontului 
Patriei, membru al Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, si 
Gheorghe Fakaliev, șeful secției 
pentru relații internaționale a

Consiliului Național al Frontu
lui Patriei, care a participat la 
manifestările prilejuite de cea 
de-a XNX-a aniversare a eli
berării patriei noastre, a părăsit 
simbătă dimineața Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. dele
gația a fost salutată de Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului U- 
nității Socialiste.

Delegația de partid și guvernamentală

ral al R.S. Cehoslovace. pre
ședintele Guvernului R.S. Cehe, 
care a participat la manifes
tările prilejuite de sărbători
rea zilei de 23 August.

Din delegație au făcut paria 
tovarășii Gej-za Slapka, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Slovacia, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Bratis
lava al P. C. din Slovacia, Mi
roslav Sulek, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București, Fran
tisek Podola, secretar al Con- 
siliu’ui Central al Mișcării Sin
dicale Revoluționare, Marie Ka-

brhelova, președinta Uniunii 
Femeilor Cehoslovace. Josef 
Pitek, secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Socialist.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. delegația a fost saluta
ră de tovarășii Ion Pățan. mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Virgil Actarian, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii, 
Paul Nagy, secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

Delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul Alexei 
Nikolaevici Kosighin, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., care 
a participat la manifestările pri
lejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei noas
tre de sub dominația fascistă 
a plecat simbătă dimineață.

Din delegație au făcut p°rte 
tovarășii G.A. Aliev, membru 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secre
tar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Azerbaidjană, A.A. Epișev, ge
nera! de armată, membru al 
C.C. al P.C.U.S.. șeful Direcțir-i 
Politice Superioare a Armatei 
și Flotei Maritime Militare 
Sovietice. P.K. Lucinski, secre
tar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Moldovenească, V.I. Drozdenko, 
membru al C.C. al P.C.U.S.. am
basadorul U.R.S.S. la Bucu
rești, alte persoane oficiale.

La aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale Republi
cii Socialiste România și Uniu
nii Sovietice.

La plecare, tovarășul A.N. 
Kosighin, ceilalți membri ai 
delegației au fost salutați cu 
caldă cordialitate de tovarășul 
Manea Mănescu, membru . al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Gu

vernului Republicii Socialiste 
România, de tovarășii Gheorghe 
Rădulescu și Ion Pățan. vice- 
prim-miniștri, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R. Pe 
aeroportul Otopeni se aflau, 
de asemenea. Nicolae Agachi, 
loan Avram. Emilian Dobrescu, 
miniștri, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, general-locotenent 
Constantin Opriță. adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
secretar al Consiliului Politic 
Superior al Armatei, Ion Șt. 
Ion, secretar general al Consi
liului de Miniștri.

Comandantul gărzii militare 
aliniate pc aeroport prezintă o- 
norul. Tovarășul Alexei Niko
laevici Kosighin și tovarășul 
Manea Mănescu trec în revis
tă garda de onoare.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice 
iși ia rămas bun de la persoa
nele oficiale române aflate pe 
aeroport și de la membrii am
basadei.

Un mare număr de cetățeni 
ai Capitalei veniți la aeroport 
au salutat cu multă căldură pe 
solii popoarelor sovietice.

La scara avionului, tovirârii 
Manea Mănescu .și Alexei Ni
kolaevici Kosighin iși iau un 
călduros rămas bun, iși string 
miinile. se imbrățișează.

Delegația de stat și de partid 
din Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, condusă de 
tovarășul Petar Stambolici, vi
cepreședinte al Președinției 
R.S.F.I., membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., care a participat 
la festivitățile prilejuite de a 
XXX-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, a părăsit simbătă dimi
neață Capitala.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Dragoliub Stavres, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.. 
Vaio Skendjici. membru al 
Consiliului Executiv Federal, și

Petar Dodik, ambasadorul Iu
goslaviei la București.

La aeroportul Otopeni. oaspe
ții au fost salutați la plecare 
de tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Băbâlău, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
energiei electrice. Dumitru Tur- 
cuș. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. alte persoane 
oficiale..

Au fost de față membri al 
Ambasadei R.S.F.I. la București.

Delegația de partid și guvernamentală

Reprezentantul personal 
al președintelui Libanului

Hassan Rifai. ministrul pla
nului. reprezentantul personal 
a! președintelui Libanului, care 
a asistat la festivitățile de la 
23 August, a părăsit simbătă 
Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspe
tele a fost salutat de Vasile 
Răuță, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării.

a R. P. Bulgaria

Conducătorul
delegației guvernamentale

a Republicii Islamice Pakistan
Shaikh Mohamed Rashid, mi

nistrul federal al sănătății și 
bunăstării sociale, conducătorul 
delegației guvernamentala &

Republicii Islamice Pakistan, 
ore a participat la festivitățile 
de la 23 August, a părăsit la 
24 august Capitala.

Simbătă a părăsit Capitala de
legația de partid și guverna
mentală a R. P. Bulgaria, con
dusă de tovarășul Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, care a 
participat la festivitățile prile
juite de sărbătorirea celei de-a 
XXX-a aniversări a ’eliberării 
patriei.

Din delegație au făcut parie 
amiral Ivan Dobrev, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
Anghel Bobokov, membru m-

pleant al C.C. al P.C. Bulgar, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Ruse al P. C. Bulgar, 
Ivan Stefanov Abagiev, amba
sadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Leonte 
Răutu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședinte al comitetului de condu
cere, rector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu“, Traian Duda?, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul transporturilor și tele
comunicațiilor, general-colonel

Delegația de partid și guvernamentală
a R. P. Ungare

La 24 august a părăsit Capi
tala delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Populare Polone, condusă de 
tovarășul Jozef Tejchma, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, care a participat la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii : Kazimierz Rokoszew- 
ski, prim-secretar al Comitetu
lui voievodal Varșovia al 
P.M.U.P., Witold Jarosinski, se
cretar al Comitetului Național 
al Frontului Unității Poporului. 
Zofia Gromkowa. secretar al 
Ligii femeilor, Bogdan Wali- 
gorski, președintele conducerii

centrale a Uniunii Tineretului 
Socialist, Stanislaw Lewan
dowski, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor. Wla- 
dyslaw Wojtasik, ambasadorul 
R.P. Polone la București.
- La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost con
duși de tovarășii Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Janos Fazekas, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R.P. Polone la 
București.

Delegația de partid și guvernamentală
a R. S. Cehoslovace

Simbătă dimineață a părăsit 
Capitala delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste Cehoslovace; condusă

de tovarășul Josef KorSak. 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, vice
președinte al Guvernului Fede-

La 24 august a părăsit Capi
tala delegația de partid și gu
vernamentală a R.P. Ungare, 
condusă de tovarășul Lâzăr 
Gyorgy. membru al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Un
gare, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, care a 
luat parte la sărbătorirea celei 
de-a XXX-a aniversări a eli
berării României.

Din delegație au făcut parte 
Frank Ferenc, prim-secretar al

Comitetului județean de partid 
Bekds al P.M.S.U., Martin Fe
renc, ambasadorul R.P. Ungar» 
La București.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. delegația a fost condusă 
de tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-minlstru al guvernului, 
Emilian Dobrescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministru secre
tar de stat, prim-vicepreședint» 
al C.S.P., Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C, 
al P.C.R.

Reprezentantul P.C. din Marea Britanie
Reprezentantul Partidului Co

munist din Marea Britanie la 
festivitățile de la 23 August, 
Bert Poarce, membru al Birou
lui .Politic al Partidului Comu

nist din Marea Britanie, a pă
răsit simbătă dimineața Capi
tala.

Pe aeroportul Otopeni,- oaspe
tele a fost salutat de Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Delegația de partid și guvernamentală
a Republicii liberia

Simbătă dimineața a părăsit 
Capitala delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Liberia, condusă de James Gre
ene, vicepreședintele Republi
cii Liberia, care a participat 
la manifestările ocazionate de

sărbătorirea zilei de 23 August.
La plecare, pe aeroportul 

Otopeni, delegația a fost con
dusă de Ștefan Voitec vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, de alte persoane oficiale.

Delegația guvernamentală din India
Simbătă a părăsit Capitala 

delegația guvernamentală din 
India, condusă de Karan Singh, 
ministrul sănătății și al planifi
cării familiei, care a asistat la 
festivității» prilejuite de cea

de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei noastre.

Pe aeroportul Otopeni. dele- 
ra ia a fost salutată de Theodor 
Burghele, ministrul sănătății, și 
loan Ceterchi, președintei» 
Consiliului Legislativ.
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FLAMURILE AUGUSTULUI JUBILIAR
Strins uniți in jurul partidului, 
al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

Poporul nostru a sărbătorit a XXX-a aniversare

idealurilor de progres și bunăstare, de pace și prietenie între toate popoarele lumii
La prima demonstrație de 23 August. în 1945. reporterii „Scinteii" 

(care inaugurau și ei un gen de reportaj cu totul nou, dictat de o 
realitate revoluționară) scriau: „Vedeți, e o lume nouă. E altă 
viață, mai bună, e o viață dreaptă. Piețele publice sint acum ale lor. 
Străzile le aparțin. Se simt nestingheriți și nici o patrulă nu se 
repede la ei să-i bruscheze. Da, e democrație. Poporul se conduce 
prin el însuși".

Au trecut de atunci trei decenii. La capătul marelui drum de iz- 
bînzi, cucerite sub conducerea gloriosului partid comunist, țara care 
îmbracă astăzi haine de sărbătoare este de treizeci de ori mai 
puternică decit in ceasul istoric cind și-o hotărit destinul și a 
pornit pe caiea socialismului.

Uriașele coloane din această înaltă zi de sărbătoare demonstrează 
vibrant bucuria și optimismul intregului popor, hotărîrea de a in- 
făptui neabătut Programul partidului de dezvoltare multilaterală a 
patriei socialiste.

Scut de oțel el Sihertățsi 
și independenței patriei, 

al cuceririlor 
revoluționare ale poporului
..Ora 8. începe parada militară. 

Moment de superbă tensiune emoțio
nală. devenit traditional in cele trei 
decenii de cind sărbătorim eliberarea 
patriei de sub dominația fascistă.

Un sunet prelung de trompetă ves
tește sosirea, in Piața Aviatorilor, a 
ministrului apărării naționale, gene
ral de armată Ion Ioniță.

Comandantul parăzii. general-colo
nel Nicolae Militaru. prezintă rapor
tul. după care are loc ceremonialul 
trecerii in revistă a trupelor.

Răsună solemn acordurile Imnului 
de Stat In același timp, in depăr
tare. se aud ecourile celor 21 de 
saive de artilerie — salut adus 
gloriosului jubileu al eliberării pa
triei de sub dominația fascistă.

Totl cei de față, ofițeri și ostași. 
Întregul nostru popor, au vie in me
morie înalta apreciere dată armatei 
d? conducătorul partidului și statu
lui, recent, cu prilejul marii adunări 
de la Monumentul Eroilor Patriei : 
.Armata noastră nouă, armata popu
lară, pusă in slujba intereselor în
tregului popor, s-a născut în focul 
insurecției armate, in focul luptei 
împotriva fascismului, pentru zdro
birea definitivă a Germaniei hitleris- 
tc. pentru a asigura poporului român 
un viitor fericit, un loc demn in 
lume".

La un nou semnal, dat de toboșarii 
s! gorniștii fanfarei, incepe marea 
paradă militară. Dau pe rind onorul 
comandantului suprem ofițerii elevi 
ai Academiei militare, elevii Șco
lii militare de ofițeri activi 
..Nicolae Bălcescu" și ai Liceului 

militar „Ștefan cel Mare", urmați la 
scurtă distanță de blocurile compac
te, perfect aliniate, ale infanteriști
lor. vinătorilor de munte, grănice
rilor. marinarilor și militarilor tru
pelor Ministerului de Interne. In 
fruntea blocurilor — drapelele de 
luptă. Pe mătasea lor tricoloră stră
lucesc inalte decorații, dovezi ale 
contribuției aduse de unitățile ro
mâne in asprele încleștări pentru 
eliberarea patriei, pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare ale poporu
lui, precum și ale rezultatelor re
marcabile obținute in pregătirea de 
luotă și politică, in educarea efecti
velor.

Din sute de priviri ostășești, ace
lași raoort : fiii poporului aflațl sub 
arme iși fac cu neclintire datoria de 
vajnici apărători ai libertății, inde
pendenței și suveranității României 
socialiste.

Pe Bulevardul Aviatorilor Înain
tează spre centrul pieței un adp- 
vărat șuvoi de oțel sugerind tă
ria armatei noastre, gradul ei înalt 
de mecanizare și de înzestrare. Sint 
militarii unităților mecanizate, pa- 
rașutiștii, artileriștii. tanchiștii. 
Miile de oameni ai rhuncii aflați in 
tribune aplaudă faptul că transpor- 
toare.le amfibii blindate, turismele 
de teren, diferitele categorii de ar
mament clasic și reactiv, elicopte
rele care trec in zbor planat pe 
deasupra Pieței Aviatorilor sint pro
duse ale industriei noastre naționale 
de apărare.

Defilarea rachetelor cu destinație 
terestră si antiaeriană încheie parada 

militară, amplul raport ostășesc dat 
patriei, partidului, comandantului su
prem. raport care exprimă voința 
neclintită a armatei noastre de a con
tinua și îmbogăți glorioasele tradiții 
de luptă ale poporului, ale eroicei 
noastre clase muncitoare, ale Parti
dului Comunist Român, de a apăra 
cu bărbăție cuceririle noastre revolu
ționare, libertatea și independența 
vetrei străbune.

Militarii noștri sint educați in spi
ritul patriotismului înflăcărat și âl 
internaționalismului proletar, al prie
teniei și frăției de arme cu militarii 
armatelor țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, ale tuturor ță
rilor socialiste. Ei acționează cu fer
mitate pentru înfăptuirea politicii 
externe a partidului și statului, po
litică orientată statornic spre crearea 
unui climat de colaborare, securitate 
și pace in întreaga lume.

Prin marea paradă, a cărei Înche
iere lasă tuturor sentimentul forței 
și încrederii, al dragostei și hotâririi, 
prin ostășeasca defilare, întregul per
sonal al armatei, de la soldat la ge
neral, și-a reafirmat hotărîrea de a 
urma neabătut politica marxist-leni- 
nistă a partidului, de a-și înzeci for
țele pentru a intimpina cu noi rea
lizări cel de-al XI-lea Congres al par
tidului, de a-și consacra întreaga 
energie îndeplinirii îndatoririlor ce-i 
revin atit in apărare, cit și in opera 
de construcție.

★
...Preluind ecoul coloanei ostășești, 

In marea piață răsună acordurile vi
guroase ale unui mars muncitoresc, 
începe defilarea gărzilor patriotice, 
brațul înarmat al clasei muncitoare, 
gata oricind la datorie pentru apa- 
rarea cuceririlor revoluționare ale 
poporului, pentru cauza socialismu
lui. Corul intonează puternic cintecul 
„Trec gărzile cu tricolor pe braț".

Umăr lp umăr, cei care simboli
zează monolitul voinței muncitorești 
trec mindri prin fața tribunelor, ra- 
portind secretarului general al parti
dului că izbinzile lor in pregătirea 
de luptă sint la fel de mari ca și in 
producție. Recunoaștem, in fruntea 
blocului 1. pe comunistul Nicolae 
Ivănescu de la „23 August". înainte 
de defilare i-am pus întrebarea tra
dițională : „La cite demonstrații de 
23 August ați luat parte ?“ Ne-a 
răspuns scurt : „N-am lipsit de la 
nici una“, „Unde vă aflati acum 30 de 
ani ?“ Un răspuns la fel de scurt : 
„Pe Valea Prahovei. în luptă".

...Pe Valea Prahovei. Acolo unde, 
in August 1944, gărzile patriotice ale 
petroliștilor și ostașii s-au acoperit 
de glorie, neingăduind' dușmanului 
să distrugă instalațiile petrolifere, 
zestrea poporului eliberat. Acolo 
unde, la această oră, pe artera prin
cipală a Ploieștiului, ritmind același 
pas cu cel din Piața Aviatorilor — cu 
cel ne care-1 bat. la Dunăre, foștii a- 
părători ai Porților Severinului. cu 
pasul foștilor partizani ai Banatului 
sau al luptătorilor din atitea cetăți 
ale Transilvaniei — trec veterani ai 

luptelor de acum trei decenii, umăr 
la umăr cu tovarășii lor de muncă 
si ideal din generațiile mai tinere...

Aici, prin Piața Aviatorilor. trec 
detașamente de la „23 August" și 
„Vulcan-, de la „Grivița" și INERGO- 
utilai. din atitea alte uzine, fabrici, 
instituții. Trec formațiuni-blocuri de 
arme automate, de mitraliere și 
aruncătoare de flăcări, de grenade 
antitanc. Și iată o premieră : blocul 
moto, echipat cu motorete româneș.i,: 
avind misiunea’ dirijării traficului 
local. Tehnică dă luptă modernă,' 
echipament menit să asigure o mare 
diversitate de funcțiuni. îl minuiesc 
cu pricepere. cu indeminare atit 
bărbații, cit și femeile. Fiindcă, așa 
cum spunea tehniciană Ana Vlădescu 
de la I.S.P.E., ..tara nu se compune 
din bărbați si femei, ci, in primul 
rind. din cetățeni, egali in onoarea 
si datoria de a fi oricind pregătiți s-o 
slujească".

Brusc, spațiul din fata tribunelor 
se colorează in albastru. Albastru in
tens. presărat cu alb vaporos de 
bluze, nuanțat de luciul căștilor azu
rii. Sint formațiunile civile de apă
rare locală antiaeriană — 12 deta
șamente alcătuite din efective a tot 
atitea mari întreprinderi și instituții 
bucurestene. Dotarea acestor detașa
mente este și ea modernă. Trec apoi, 
in echipament albastru, grupele sa
nitare de igienizare la locurile de 
muncă și in cartiere, de acordare a 
primului ajutor. în majoritate tineri, 
pășesc cu totii in nas viguros, renre-

Coloană spre
Din nou, semnal de trompete. De

filează pionierii... Cu fața îmbujora
tă. cu privirile îndreptate către tri
buna oficială, cu brațul arcuit in gra
țios și solemn salut, pioniera Andreia 
Parmac, comandanta unității de pio
nieri a Liceului nr. 36 din Capitală, 
pășește in fruntea celei mai tinere 
coloane, îndeplinind această misiune 
in calitatea ei de locțiitor al pre
ședintelui Consiliului Național al Pio
nierilor. Flori și eșarfe multicolore, 
baloane și batiste colorate, totul vi
brat de fluturarea jucăușă a cravate
lor... Trec stegarii. Răsună fanfarele 
pionierești. Este răsplătită cu ropote 
de aplauze ingeniozitatea carului ale
goric.

Deodată. întreaga coloană izbuc
nește in urale. Din mijlocul ei se 
desprinde un grup de copii — cei 
mai „tineri" pionieri — cu brațele 
încărcate de flori. Ei irurrfp pur și 
simplu către tribună, urcă in fugă 
treptele și oferă buchetele proaspete
— semn al dragostei și recunoștinței
— tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de stat, oas
peților de peste hotare.

...O carte uriașă, ca dintr-o feerie, 
este purtată prin fața tribunelor. Pe 

zentind formațiunile de Cruce Roșie 
din Capitală.

...Din nou zumzet de motoare. Sint 
echipajele moto, care deschid defi
larea formațiunilor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei. 
Sint cei care in pregătirea pentru a- 
pârarea patriei depun aceeași ardoa
re ca si in sălile de clasă sau de 
curs, ca și in halele întreprinde
rilor. ca și pe schelele marilor con
strucții. același entuziasm mătur,' 
responsabil cu care lucrează, pe tot 
cuprinsul tării, in peste 3 500 de ta
bere si șantiere locale de muncă pa
triotică. Iar aici, in Piața Aviatorilor, 
in coloana albastră defilează intr-a
devăr tineri din întreaga tară : or
ganizația U.T.C. a Capitalei a invitat 
la marea demonstrație cite un tinăr 
reprezentant al fiecărui județ. 39 de 
mesageri ai județelor, citeva mii de 
reprezentanți ai tineretului tării.

Cu totii trec prin fața tribunelor 
in același pas, in același gind : să 
răspundă mereu, prin fapte de cinste, 
înaltei prețuiri a conducătorului 
partidului și statului, ale cărui cu
vinte luminează strădaniile, visele, 
devenirea fiecărui tinăr din țara 
noastră : „Tineretul din România 
joacă un rol important in întreaga 
viată economică, politică și socială, 
în conducerea treburilor tării, fiind 
animat de idealul măreț al realizării 
pe aceste meleaguri a celei mal 
drepte societăți — societatea comu
nistă".

comunism...
filele ei citim cuvintele sub semnul 
cărora defilează întreaga coloană, 
toți cei peste 4 000 de copii pe care 
Capitala i-a adus la întilnirea cu 
sărbătoarea, cu soarele verii, cu 
țara : „Mulțumim din inimă partidu
lui pentru copilăria noastră fericită". 
Sint mesagerii celor aproape două 
milioane de purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor. Ei raportează cu 
mindrie că. in această vară jubiliară, 
peste un milion de copii din întreaga 
țară au participat la „Marșul Victo
riei". în final. 40 de pionieri, repre
zentanți ai municipiului București și 
ai județelor, au așezat pe virful 
Moldoveanu, la cea mai înaltă cotă, 
o placă aniversară și au aprins din 
pisc in pisc, întocmai ca strămoșii 
din istorie și baladă, focuri de tabă
ră. transmițind in eter mesajul lor de 
recunoștință și angajament adre
sat partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Reflexele flăcărilor le 
vedem in privirile cu care micii de
monstranți scrutează orizonturile 
țării și viitorul. Această coloană se 
duce spre comunism ! Este gindul 
tuturor celor prezenți la demonstra
ție. Gindul emoționat al întregii 
țări. 

în cadențele marșurilor muncito
rești inccpe uriașa demonstrație a 
oamenilor muncii, aici. in vasta 
Piață a marilor noastre sărbători 
naționale, ca și In întreaga țară, 
undo sute de mii și milioane de 
cetățeni români, maghiari, germani 
și de alto naționalități iși exprimă 
prin ovații și urale mindria și bucu
ria de a participa cu mari succese 
productive la acest 23 August ju
biliar. Demonstrația se desfășoară 
sub somnul izbinzilor dobindite pe 
drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltat-, sub semnul 
dragostei fierbinți față de partid, 
față de cel mai iubit fiu al poporu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub 
semnul încrederii in viitor.

„Ne conduci partid iubit / Spre 
trai bun și fericit", ..Tot poporu-i 
strins unit / Sub stindardul tâu 
partid". ..Trei decenii de-mplinirl / 
Dau farii noi străluciri" — cu ase
menea chemări pe buze și in inimi 
trece uriașul torent omenesc.

Impresionează sugestivul car ale
goric cu care se deschide demonstra
ția : un mare ecran de televizor pre
zintă harta patriei in plină, efer
vescentă înnoire, iar alături o foto- 
f:rafie înfățișează o imagine fami- 
iară a acestor ani de viu, neconte

nit și rodnic dialog intre partid și 
popor : tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vorbind unei mari mulțimi. Sub in
scripția : „La a XXX-a aniversare 
întreaga țară raportează" citim cifre 
elocvente ilustrind progresele' de an
vergură ale economiei noastre na
ționale. cifre desprinse din proiectul 
de Directive și care sugerează, con
comitent, bilanțul fructuos și mă
reața perspectivă : in 1973 venitul 
național a fost de 8.24 ori mai mare 
ca in 1938, iar in 1990 va fi de 38— 
41 ori mai mare : producția globală 
industrială a reprezentat in 1973 de 
21 ori producția anului 1938, iar- in 
1990 vom realiza do 109—126 ori mai 
mult ca in acel an-etalon antebelic.

Din panourile și graficele purtate 
de cei ce deschid demonstrația aflăm 
că in primii trei ani și jumătate ai 
acestui cincinal in București s-au 
realizat o producție suplimentară de 
20.3 miliarde lei. 205 noi capacități 
industriale, o productivitate a muncii 
cu 32 la sută mai mare ca în 1970.

— Sint incă sub impresia puternică 
a tabloului dezvoltării patriei noas
tre înfățișat ieri in cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la sesiu
nea jubiliară a Marii Adunări Națio
nale — ne spune maistrul turnător 
Ion Chira de la întreprinderea de 
mașini grele București. Am văzut 
parcă cu ochii minții întreaga noas
tră istorie revoluționară, marile per
spective ce ni, se deschid. Mă bucur 
că in raportul de succese ale Capi
talei se revarsă, ca riurile intr-un 
mare fluviu, și rezultatele obținute 
de colectivul nostru, care a realizat 
unele produse la care nici nu se pu
tea vLsa înainte.

...Telexurile țăcănesc, telefoanele 
din cabinele stenografelor țirîie pre
lung. din întreaga țară ne vin vești 
insuflețitoare din coloanele marilor 
demonstrații.

Brașov. Aici bravii constructori 
de mașini defilează avind in frunte 
uriașul tractor U 800 DT, cea mai 
nouă realizare. Ne amintim, 
răsfoind colecția îngălbenită a 
„Scinteii" din 1947. imaginea bra
șovenilor defilind atunci cu pri
mul lor vlăstar, tractorul I.A.R. 22... 
Ce distanță uriașă pe drumul indus
trializării socialiste !

...Ne oprim asupra știrilor sosite 
din „patrulaterul de foc" al siderur
giei românești, acolo unde s-a 
realizat excepționalul salt : de la 280 
de mii de tone metal la 9 milioane, 
cite se vor produce anul acesta, si la 
10 milioane — anul viitor.

Reșița. Orașul e în sărbătoare. 
Vedem insă și oameni in salopetă 
îndreptindu-se spre focurile nestin
se ale producției. între ei, chipuri 
cunoscute : Ion Mitrescu, Ion Lei
ninger, Ștefan Kalasz, Ion Mărgăoa- 
nă. Ștefan Wurtz, Andrei Kiss, care 
preiau ștafeta de la oțelarii conduși (Continuare în pag. a V-a)

de maistrul Alexandru Trăilcscii. 
Aceștia au „rotunjit", cea de-a 
18 0U0-a tonă de oțel produsă de la 
începutul anului peste prevederile 
de plan.

Galați. Trec siderurgiștii celei mal 
mari cetăți de oțel a tării. Discutăm 
cu ing. Corneliu Vcllncov, directorul 
combinatului :

— De la intrarea In funcțiune a 
cetătii de foc de la Dunăre, noi am 
dat tării peste 11 milioane tone de 
fontă, aproape 13 milioane tone oțel, 
mai mult de 10 milioane tone lami
nate finite pline și alte produse. O- 
biectivele noi ce vor intra aici in 
funcțiune, in următoarea etaDă, vor 
face ca. in 1977. producția să fie mal 
mult decit dublă față de cea prezentă.

In anii ce vin. „patrulaterului de 
foc" Reșița, Hunedoara. Galati. Tir- 
goviște — care a devenit un autentic 
„Datrulater de aur" al forței si fiir- 
guinței clasei noastre muncitoare — 
i se va adăuga o nouă latură, care 
e si ea prezentă in reportajul nostru, 
ca o elocventă întruchipare a PER
SPECTIVEI. De aceea, recepționăm 
din...

...Călărași. Ne declară primarul 
Radu Siniștcanu :

— Cine ar fi crezut că orășelul pe 
lingă care apele Borcei au trecut 
zeci .de ani fără ca timpul să înscrie 
vreun eveniment memorabil va de
veni unul din centrele siderurgice 
ale tării 1

Alte vești venite din întreaga 
țară... Cine defila doar in urmă cu 
cițiva ani in rindurile demonstran
ților din Alexandria ? Citeva sute de 
meseriași, funcționari, învățători, pro
fesori — și cam atit. Iar azi ?... Ne 
aflăm in mijlocul celui mai tinăr de
tașament al clasei muncitoare teleor- 
mănene — cel al întreprinderii de 
rulmenți din Alexandria. Ion Mihai, 
reglor in cadrul secției rectificare, 
ne spune :

— Animat de îndemnurile secreta
rului general al partidului, răspun- 
zind grijii permanente a partidului 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor noastre de trai, colectivul 
secției noastre se angajează acum, 
în cinstea Congresului al XI-lea al 
partidului, să dea 100 000 inele de 
rulmenți peste plan".

Alte asemenea știri ne sosesc din 
Slatina și Miercurea Ciuc. din Vas
lui și Sfintu-Gheorghe, din Zalău șl 
Tulcea, din Tirgoviște și Bistrița, 
din Rimnicu-Vîlcea și Slobozia, din 
zeci de localități și județe ridicate 
la o viață nouă in ultimii ani. da
torită politicii de industrializare so
cialistă.

Craiova. Stăm de vorbă cu Va- 
leriu Dobre, sudor Ta sectorul me
canic al Combinatului chimic 
Craiova :

— Particip din 1965 cu colectivul 
nostru la manifestația de 23 August. 
De data aceasta mă simt și mal 
mindru știind că aportul nostru a 
sporit, că industria chimică româ
nească produce azi de 172 de ori mal 
mult decit in 1938.

Noi și strălucite succese rapor
tează partidului șl lucrătorii agri
culturii socialiste, ai căror reprezen
tanți defilează, alături de toti oame
nii muncii, la Slobozia și la Satu- 
Mare, la Brăila și Timișoara — in 
întreaga țară.

— Din cei 30 de ani citi numără 
libertatea pe pămintul nostru — ne 
SDUnc tovarășul Dumitru Dumitru, 
directorul I.A.S. Pietroiu. Erou al 
Muncii Socialiste — 26 i-am petrecut 
în Balta Ialomiței. Am pornit la 
drum cu te miri ce ca bază materia
lă. dar cu mult entuziasm. Gindirea 
îndrăzneață a partidului a făcut mi
nuni. Au crescut oameni de nădejde 
De locurile dintre cele două aoe. fa
cem o agricultură modernă, eficientă.

— Participăm la sărbătoare si prin 
fata ochilor ne trec toate cite le-am 
făcut in acești ani — ne declară Dan 
Vizireanu, brigadier la cooperativa 
agricolă de producție „Dezrobirea", 
comuna Ciocile. ludețul Brăila. Coo
perativizarea agriculturii a însemnat

Parada militară. Hotărire, vigoare, bărbăție, dotare modernă — puse in 
slujba apărării patriei socialiste

Chipul patriei, chipul libertății șl bunăstării, ră6frint in zîmbetul de bucurie al tuturor fiilor României

Trec în zbor planat elicopterele — produse ale industriei noastre de apărare

Izbinziie muncii, succesele pregătirii militare au unul șl același Izvor; 
patriotismul socialist ’ r
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i.i vieții noastre. Si o vom 
in continuare, in și mai bine 
im scrie in proiectul de Di- 
e Congresului al XI-lea. A- 

gricultura nu mai seamănă cu ceea ce
a fost. întreg județul nostru este al
tul acum, in august 1974. și va fi cu 
totul altul in august 1980 și in 1990, 
in 2000 și mai departe.

Sliinta Invătămintul. cultura sint 
fi ele prezente in vastul caleidoscop 
de realizări al jubileului.

Cluj. O coloană masivă de 4 000 
de oameni o formează cadrele didac
tice universitare și studenții. Mulți 
tineri.'prezenti aici, au lucrat in a- 
ceastâ vară ne șantierele de muncă 
patriotică de la complexul hidroener
getic de pe Someș, pe cele de îm
bunătățiri funciare de pe Valea Na- 
desului ori Valea Hăjdâții. In anii

socialismului, centrul universitar Chi
lean a înregistrat o ascensiune fără 
precedent. Ne stă la indemină o sta
tistică : in anul universitar 1938-1939, 
la Clui existau două institute dc in- 
vătămint superior cu 3 394 studenți 
si 425 cadre didactice. în prezent, 
Clujul dispune de 6 institute de in- 
vățămint superior, unde învață 20 000 
de studenti — români, maghiari, ger
mani — și predau 2 219 cadre didac
tice.

Galați. O emblemă nouă în co
loanele de demonstranți : Universi
tatea. (

— Sint mindru că voi învăța la 
cea mai tinără universitate din țară 
— ne declară Ghcorglie Fătu. student 
în anul I. Avem aici asigurate toate 
condițiile de studiu, ca urmare a 
grijii părintești pe care partidul o 
manifestă fată de tineretul studios.

„Cincinalulînainte de termen"
o hotărire prezentă in toate

coloanele
Impunătoarea coloană a demon

stranților din București — cel mai 
mare centru industrial al țării — se 
prezintă la marea sărbătoare, min- 
dră de a fi lansat. cu trei ani și ju
mătate in urmă, chemarea care în
suflețește întreaga țară. Și mindră 
să poată raporta că. numai de la în
ceputul anului. Capitala a realizat 
o producție suplimentară valorind 
1.1 miliarde lei. Fiecare întreprin
dere. fiecare Ioc de munci se pre-r 
zintă in coloane cu cifre ale parti
cipării la un asemenea bilanț de 
mindrie. De pildă, puternica între
prindere „23 August" raportează că 
planul inițial pe 4 ani ai cincinalu
lui este realizat încă in luna aceas
ta, iar îndeplinirea angajamentelor, 
de la începutul anului și pină in 
prezent, a fost depășită la majori
tatea sortimentelor.

...Trece colectivul întreprinderii de 
confecții și tricotaje București. Co
munistul Marin Zamfir, maistru, ne 
dă următoarea explicație : „Am reu
șit să-i facem pe toți muncitorii să se 
simtă răspunzători pentru bunul 
mers al producției. La aceasta, ma
rele aport l-au avut comuniștii. De 
altfel, a lor a fost și inițiativa spo
ririi angajamentelor".

...In coloana sectorului 4. o em
blemă : Biofarm. Și o pancartă : 
„Am realizat planul cincinal la 10 
august 1974". In coloană, o fetită de 
șase ani : Mirela. Stă in corola 
unei flori imense. E privită cu drag 

-s—Mariana 
____ __ ... tribunei, 

fetița lansează un balon de care este 
prinsă o eșarfă pe care scrie : 
„România-comunism". ..Prin munca 
noastră, putem spune că ne-am a- 
propiat cu 16 luni de ținta înscrisă 
pe eșarfa Mirelei" — ne spune suri- 
zind Aurel Ștefan, secretarul comi
tetului de partid de la „Biofarm".

Este o realitate prezentă in toate 
eoloanele din țară.

Giurgiu. întreprinderea de pă
duri din beton și-a realizat la 30 iu
nie sarcinile pe primii 4 ani ai cin-

in

tie părinții ei : Mihai și 
Puiu. muncitori. In fața

cinalului. în coloană defilează, min- 
dre de performanțele lor. formațiile 
conduse de comuniștii Sandu B ?-.- 
ban. Valentin Dobrică, /Vnghcl Je- 
lescu.

Botoșani. Trece coloana confec- 
ționerilor. Ei și-au realizat inte
gral sarcinile din cincinal încă de 
la 4 iunie, deci cu 570 zile înainte 
de termen.

Suceava. O veste străbate coloa
nele : șeful de brigadă, minerul 
Petru Moraru și ortacii săi de la 
Leșu Ursului s-au angajat să reali
zeze cincinalul la terminarea ulti
mului șut din ziua de 22 august 
1974. Și s-au ținut de cuvint !

Tulcca. Prin fața tribunei, in ro
pote de aplauze, trec harnicii mun
citori de la exploatarea mii 
mova. Un panou : „Lucrăm 
anului 1976".

Sfintu-Gheorghe. 
confectionerilor de 
prima unitate din 
care si-a realizat cincinalul . _

..Care este secretul rezultatelor 
Răspunde Slemmel Iosif, direc

torul întreprinderii : ..Nu e nici un 
secret. Unitatea e nouă. Am intrat 
in parametrii proiectați cu trei luni 
înainte de termen. Și n-am făcut de- 
cit să păstrăm si să... sporim acest 
avans."

Baia Mare. Ing. Petre Cle.i, direc
torul exploatării miniere Alba. ne 
informează : „Lucrăm in contul lunii 
.iulie 1975 : in preajma Congresului 
al XI-lea al partidului, sintem siguri, 
vom vorbi despre cincinal la timpul 
trecut. Dar deocamdată ne preocupă 
viitorul. Care înseamnă angajamen
tul de a realiza anul acesta și un 
record national de extracție".

Alba Iulia. Prin fata tribunei ofi
ciale din Piața Eroilor trece colecti
vul uzinei de utilai minier si repa
rații din localitate. Pe un narou : 
„620 de zile avans in cincinal...".

Cincinalul înainte de termen ! Este 
emblema de conștiință si faptă a a- 
cestui timp.

inieră So
in contul

Trece 
la Tg. 
județul

coloana 
Secuiesc, 
Covasna 
(la 3 iu-

Marele avînt
al energiilor înnoitoare

— Dacă ar fi să sintetizez intr-o 
formulă ce reprezintă pentru noi 
toți partidul, mai ales in lumina 
Congreselor al IX-lea și al X-lea. a 
Conferințelor naționale ce au avut 
loc in acești ani. aș afirma că e 
PARTIDUL NOULUI — ne spune 
muncitorul Aurelian Iancu de la în
treprinderea de mașini electrice din 
Capitală. Al noului in gindire și in 
faptă, in Idee $i in realizare.

— Noul ca politică de partid șl de 
stat se reflectă in toate domeniile 
vieții — este de părere inginerul 
Gheorghe Bujorescu, director in 
Centrala industrială de utilaj tehno-

logic chimic, petrolier și minier. El 
poartă un nume simplu : perfecțio
nare. La noi a luat înfățișarea orga
nizării centralei industriale unde lu
crez, formă de conducere suplă 
și dinamică a unei intregi ramuri in
dustriale și a însemnat legarea strin- 
să de viața întreprinderilor.

Sint numai două opinii culese din 
coloană, in care se reflectă insă sen
timentul trăit in aceste clipe de mi
lioane de cetățeni : al NOULUI bi
ruitor pe toate tărimurile, al ENER
GIILOR CREATOARE descătușate 
și metamorfozate intr-un CLIMAT 
CREATOR.

in Piața Aviatorilor; raport muncitoresc in anul jubiliar

Care este trăsătura fundamen
tală a acestui climat ? Ne răspun
de, tot din coloană, maistrul Ene 
Bcnonc. de la F.M.U.Â.B. :

— Pentru întregul nostru popor 
au devenit un fapt obișnuit vizitele 
secretarului general al partidului in 
mijlocul diferitelor colective de oa
meni ai muncii. Este o dovadă con
cludentă a modului cum se realizea
ză rolul conducător al partidului — 
intr-un dialog continuu cu masele, 
in numele poporului și împreună cu 
el, prin exemplul cu o înaltă forță 
de inriurire al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

...Și-acum două dialoguri despre 
democrația noastră socialistă, cadrul 
fertil al climatului creator, al mode 
lării și afirmării personalității 
umane.

Primul ne răspunde trasatorul 
Traian Filip de la intreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița Roșie" :

— Proprietari si producători deo
potrivă. noi soluționăm treburile în
treprinderii. elaborăm si adoptăm 
hotăriri pe care tot noi le înfăptuim : 
măsurile sint astfel rodul gindirii si 
experienței colective. La recenta a- 
dunare generală a oamenilor muncii, 
ca si in ședințele comitetului oame
nilor muncii, cuvintul. opiniile celor 
aflati in permanent contact cu pro
ducția au fost, ca de obicei, ascultate 
si Drețuite. lată si un argument : la 
noi. 1 100 de propuneri valoroase au 
fost reținute, iar prin valorificarea 
lor s-au realizat 17 milioane lei eco
nomii.

— Democratic înseamnă răspundere 
și înseamnă unir? — notăm dintr-o 
relatare primită din celălalt capăt al 
țării J ’ ’ ~ ’
mărul 
dețul 
trăiesc și 
cind există comuna, români, sași și 
maghiari. Niciodată insă n-au rea
lizat atitea pentru obște si pentru ei 
ca in anii socialismului, care au nus 
la temelia relațiilor deplina egalitate 
in drepturi și unirea puterilor pentru 
binele comun.

Perfecționare. înnoire. înaintare... 
Iată realități dinamice pe care le in- 
tilnim mereu pe panouri si pancarte.

de la loan Scbmidf, 
comunei Cetate din 
Bistrița-Năsăud. La 

muncesc împreună,

în faptele celor prezentl în coloane.
..în centrul politicii Partidului 

Comunist Român stă idealul reali
zării libertății, bunăstării, fericirii și 
demnității omului, a întregului po
por. făurirea celei mal drepte și mal 
nobile societăți, la care au visat 
mințile luminate ale lumii — socie
tatea comunistă" — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in quvintarea de 
jOl Blarâ, la sesiunea jubiliară a 
Marii Adunări Naționale.

O spun si coloanele. O spun reali
tățile României socialiste, realitățile 
care ne înconjoară. O arată marile 
panouri purtate de mulțime. Citim : 
In București, in ultimii 11 ani. numă
rul muncitorilor s-a dublat. Au fost 
create 300 000 noi locuri de mun
că. In Capitală, ca și la Buzău, Bis
trița, Cluj, lași. Galați, Suceava, 
Focșani, ca in toate celelalte orașe 
unde, la această oră, se desfășoară 
demonstrația oamenilor muncii, co
loanele de muncitori defilează pe 
fundalul unui peisaj industrial de 
mare anvergură — creația ultimelor 
cincinale. Defilează cu conștiința 
că numai eforturile, munca plină 
do elan pot da naștere acelor va
lori care să se răsfringă nemijlocit 
asupra creșterii bunăstării tuturor.

Nivel de trai, prosperitate la scara 
întregii națiuni înseamnă și peisa
jul urbanistic înnoit, modern al ora
șelor țării. In cei treizeci de ani 
s-au construit un milion și șase sute 
de mii de apartamente noi și 
2 300 000 de locuințe noi la sate. 
Prosperitate înseamnă și accesul 
larg, al întregului popor, la invăță- 
mint și cultură, la afirmarea perso
nalității creatoare. Țara care defi
lează azi cu zimbetul pe buze este o 
țară a învățăturii. Numărul studen
ților a crescut de la 26 600 in 1938, la 
144 000 in 1974. In uzine, laboratoare, 
la catedre și pe ogoare etc., lucrea
ză aoroximativ 400 000 de specia
liști formați din 1949 pină acum. In 
1973 au absolvit liceul de 13 ori mai 
mulți tineri decit in 1938. Un milion 
și trei sute de mii de muncitori, care 
au snorit numărul clasei muncitoare 
in ultimii 25 de ani, sint absolvenți 
ai școlilor profesionale și liceelor de 
specialitate. Căutați și nu vețt găsi, 
în nici una dintre coloanele de
monstranților, nici măcar amintirea 
meseriilor rudimentare de altădată. 
Veți găsi, in schimb, strungari care 
lucrează cu tabele trigonometrice, 
muncitori absolvenți ai cursurilor 
postliceale, operatori la marile pa
nouri de automatizare, muncitori se- 
raliști, muncitori studenți.

In tribunele din Piața Aviatorilor 
se află și numeroși participanți la 
Conferința mondială a populației 
care iși desfășoară lucrările la 
București. Ei au putut să vadă ast
fel, ca. intr-o uriașă carte deschisă 
(ce altceva este marea demonstrație- 
a oamenilor muncii ?), soluția româ
nească pentru problemele demogra
fice. Este soluția dată de un popor 
liber, sănătos și harnic, angajat 
tr-un efort permanent pentru o 
meinică dezvoltare economică si 
cială.

in- 
te- 
so-

Culorile patriei
culorile victories

manifestare
internationalists

Demonstrindu-și sentimentele de 
mindrie patriotică pentru marile în
făptuiri care aureolează acest jubi
leu. hotărirea de a înfăptui neabătut 
programul trasat de partid pentru 
înaintarea continuă a patriei pe noi 
treote ale civilizației socialiste, co
loanele marii sărbători au dot tot
odată expresie atașamentului fierbin
te al întregului popor fată de politica 
promovată de România socialistă pe 
arena internațională, in a cărei ela
borare si transpunere in viată un 
rol hotăritor revine secretarului ge
neral al partidului, președintele re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
O politică principială si constructivă, 
pătrunsă de o înaltă responsabilitate 
fală de cauza socialismului si păcii 
in lume si care a făcut ca azi nu
mele țării noastre să fie rostit cu 
respect si înaltă considerație ne toate 
meridianele globului.

Citim pe pancartele purtate de de
monstranți cuvinte de salut adresate 
popoarelor tuturor tarilor socialiste, 
partidelor comuniste si muncitores'i. 
forțelor progresiste de pretutindeni. 
Sint sentimente izvorî.' din bogatele 
tradiții internaționaliste ale poporu
lui nostru.

Constantin Dutu. maistru la uzi
nele ..23 August", isi amintește : ..In 
timpul încleștării cu trunele hltleris- 
te. toti muncitorii, inflăcărati de che
marea partidului, lucrau cu dăruire, 
cu patriotism la repararea locomo
tivelor care luau drumul frontului si 
la confecționarea echipamentului 
militar necesar bravilor noștri ostași 
care luptau in acele zile, cot la cot 
cu ostasii sovietici, pentru zdrobirea 
fascismului. Astăzi, după trecerea a- 
nilor, uzinele, cu un profil nou. mo
dernizat, produc utilaje de inalt nițel 
tehnic, exportate in diverse colturi

ale lumii, inclusiv in Uniunea Sovie
tică. Si nu putem uita că utilajele 
noastre simbolizează aceleași trainice 
sentimente de prietenie frățească, 
forjate cu trei decenii in urmă".

Inginerul Augustin Mihaly, de la 
Combinatul de fire și fibre chimice 
Săvinești. s-a reîntors de curind din
R. P.D. Coreeană : „Acolo, în tara 
dimineților liniștite, unde construim 
o fabrică de fibre poliacrilonitrilice, 
am intilnit numai aprecieri elogioase 
la adresa politicii partidului si statu
lui nostru, a contribuției deosebite a 
tovarășului Nicolae Ceausescu la 
dezvoltarea legăturilor frățești cu 
toate țările socialiste, la promovarea 
unor relații noi intre statele lumii". 
Ecoul cuvintelor rostite de secreta
rul general al partidului la sesiunea 
jubiliară a Marii Adunări Naționale
— prin care se afirmă hotărirea 
României de a acționa neabătut pen
tru a intensifica relațiile cu țările 
socialiste, cu țările in curs de dez
voltare. cu toate statele lumii — este 
multiplicat la scara întregii țări. 
..Peste tot unde am fost, in Siria,
S. U.A.. R.F. Germania. Iran. Algeria
— saune inginerul Mircea Enache de 
la Grupul de proiectări petroliere 
Ploiești — România se bucură de un 
renume bun si stimă. Vom depune 
toate eforturile pentru a înfăptui e- 
xemplar politica partidului si statu
lui nostru de dezvoltare a colaborării 
internaționale".

La marea sărbătoare, poporul ro
mân si-a reafirmat convingerea că 
prin tot ceea ce înfăptuiește in con
strucția socialistă, ca și prin întreaga 
politică externă. România isi aduce 
contribuția la întărirea forțelor mon
diale ale socialismului si Păcii, la 
creșterea influentei si prestigiului 
socialismului in lume.

Grație, frumusețe, vigoare

GALAȚI; Defilează puternicul detașament al muncitorilor marii citadele 
industriale

...Defilează sportivii. Cu mindria 
de a face parte dintr-o mișcare 
largă, cuprinzind mari mase de cetă
țeni. Defilează și campionii, cei care 
de-a lungul deceniilor de ia elibe
rare au cucerit 71 de titluri și me
dalii la Jocurile Olimpice. 211 titluri 
și medalii la campionatele mondiale 
și alte 326 la cele europene.

Trec apoi, intr-o aliniere perfectă 
și executing diferite exerciții alego
rice specifice, mii de tineri repre
zentând mișcarea sportivă de masă 
din școli, intreprinderi și instituții, 
practicanți ai diferitelor ramuri șl 
discipline in cadrul amplelor activi
tăți de masă — complexul polispor
tiv „Sport și sănătate" și „Cupa ti
neretului". Astăzi, prin grija parti
dului și statului nostru, stau la dis
poziția sportului de masă aproape 
20 000 dc baze și terenuri, construi
te in acești 30 de ani luminoși. Defi-

loază apoi membrii principalelor 
cluburi și asociații din Bucuroșii si 
coloana studenților de la I.E.F.S., 
intr-o măiastră succesiune de exer
ciții acrobatice cu temă, exprimind 
bucuria și recunoștința cu care spor
tivii mulțumesc din inimă partiddlul 
pentru minunatele condiții create.

★
...E amiază. Coloanele au trecut, 

în drumul lor spre alte decenii dc 
ascensiune... O clipă o liniște, clipa 
dv dinaintea ultimului acord... Și 
izbucnește apoi, din mii dc piepturi, 
cintecul vibrant al celor „Trei cu
lori", cintccul care nc însoțește as
tăzi po drumul visat de înaintași — 
drumul marilor împliniri mcn'te 
să urce România socialistă pc înalte 
culmi dc progres și civilizație.

Reporterii și corespondenții 
„SCÎNTEII”
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PLOIEȘTI : Ovaționează pentru partid oamenii muncii din marele 
centru industrial
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CLUJ : Orașul muncitorosc. orașul universitar, in coloanele marii sărbători
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P’ATRA NEAMȚ; Pi.riiie cmLîeinOle noi ale acestor trei decenii — Com
binatul da fire și fibre chimice Săvinești

IMPRESII ME 

UNOR OASPEȚI 
DE PESTE HOTAR!
(Urmare din pag. a Il-a)

LI En-țiu, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie a po
porului chinez cu străinătatea 
și al Asociației de prietenia 
China—România :

„Este o mare bucurie pentru 
noi să participăm la marea săr
bătoare a poporului român. Tot 
in această piață am luat parte 
la manifestația organizată la 
cea de-a X-a aniversare a eli
berării României. Este deci un 
plăcut prilej pentru mine dc a 
reveni după 20 de ani in fru
moasa și ospitaliera dv. țară. 
Am văzut cu propriii ochi ma
rile realizări dobindite de po
porul român, sub conducerea 
partidului său comunist, in 
construcția socialistă în această 
perioadă. Este o mare deosebire 
intre România anului 1954 — 
aflată încă in perioada începu
tului de drum și avind de În
fruntat numeroase greutăți — 
și România de astăzi, puternică 
și înfloritoare.

Aș dori să-mi exprim satis
facția pentru faptul că priete
nia dintre Partidul Comunist 
Chinez și Partidul Comunist 
Român, dintre țările și po
poarele noastre s-a dezvoltat 
necontenit. Fie ca această prie
tenie să se cimenteze și mai 
puternic în viitor, ca relațiile 
noastre de colaborare frățească 
să se dezvolte și să se multi
plice. Dorim poporului român, 
României să obțină succese și 
mai mari in construcția socia
listă, să înflorească și să 
prospere",

Gilberto Rincon Gallardo, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Mexic :

„Noi, comuniștii mexicani, ne 
simțim foarte aproape de Par
tidul Comunist Român, avem 
relații foarte bune și cunoaștem 
îndeaproape desfășurarea pro
cesului revoluționar din Româ
nia. Am putut urmări ani de-a 
rindul politica României, a 
partidului său comunist, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această demonstra
ție la care asistăm este o dova
dă a sprijinului integral de 
care se bucură politica partidu
lui in masele poporului. Ne-am 
putut da seama că in ce priveș
te politica internă, socialismul 
in România este un proces i- 
reversibil ; nu mai puțin și po
litica externă, pe care o elabo
rează P.C.R.. constituie, fără 
îndoială, unul din factorii fun
damentali Care au configurat 
personalitatea României de as
tăzi; Doresc să mai adaug cre
dința noastră că această poli
tică a României constituie o 
contribuție la atingerea unor 
obiective atit de importante și 
necesare cum ar fi, in primul 
rind, unitatea internaționalis- 
tă a detașamentelor mișcării 
comuniste internaționale, a tu
turor forțelor democratice, 
antiimperialiste".

Rafat Zakl, membru al A- 
dunării Naționale a Republicii 
Arabe Egipt :

„Ceea ce vedem la această 
demonstrație este grandios. A- 
semenea profunde sentimente 
populare constituie o expresie a 
dezvoltării unității dintre par
tid și popor. Ne bucură mult 
faptul că această zi istorică a 
oferit delegației noastre parla
mentare prilejul de a avea in- 
tilniri și contacte prietenești. 
Sintem convinși că aceasta va 
influența pozitiv amplificarea 
legăturilor noastre prietenești 
in toate domeniile și la toate 
nivelurile".

Miranda, membru al condu
cerii Frontului Național de Eli
berare din Angola (F.N.L.A.) :

„Această vibrantă și entuziastă 
manifestație dovedește că e- 
xistă o unire în sentimente 
și ginduri intre marele partid al 
comuniștilor români, secreta
rul său general și întregul 
popor.

Vizita noastră la București 
se înscrie in cadrul bunelor re
lații de prietenie și solidarita
te ce există intre popoarele 
român și angolez, intre partide
le noastre. Aceste relații prie
tenești au fost consacrate de 
Declarația comună semnată in 
capitala României de cei doi 
conducători, Nicolae Ceaușescu 
și Holden Roberto. Țin să re
înnoiesc, pe această cale, mul
țumirile delegației noastre, in 
numele lui Holden Roberto, 
pentru ajutorul politic, diplo
matic și material primit din 
partea poporului român, ajutor 
de mare importanță pentru re
voluția angoleză, in lupta sa 
de eliberare".
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TELEGRAME
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși.
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bul- 

Ear, al Consiliului de Slat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Populare Bulgaria, în numele întregului popor bulgar $1 
al nostru personal vă transmitem dumneavoastră. Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, tuturor oamenilor 
muncii călduroase felicitări tovărășești și cele mai cordiale 
urări, cu prileiul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă.

La 23 August 1944. ca rezultat al victoriilor hotâritoare. al 
misiuni; istorice eliberatoare a Armatei Sovietice și al luptei 
antifasciste pline de abnegație a forțelor progresiste și patrio
tice ale țării, unite în jurul Partidului Comunist Român, po
porul român a înlăturat dictatura militaro-fascistâ, și-a luat 
soarta în miinile sale și a început edificarea orinduirii socia
liste.

Tntr-o perioadă istorică relativ scurtă, poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, in colaborare fră
țească cu Uniunea Sovietică și celelalte țâri socialiste, a înfăp
tuit profunde transformări economice, sociale și politice în pa
tra sa. a obținut succese remarcabile în domeniile economiei, 
științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Poporul bulgar dă o înaltă apreciere sl se bucură sincer de 
marile realizări ale poporului frate român în anii puterii popu- 
la-e. de avîntul material și cultural al României socialiste.

Remarcăm cu satisfacție că relațiile de prietenie și colabo- . 
rare rodnică dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Co- j 
munist Român, dintre Republica Populară Bulgaria și Repu- : 
blica Socialistă România se dezvoltă pe baza principiilor mar- 
xism-leninismuluî și internaționalismului socialist. în spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală. în in
teresul celor două popoare frățești, al comunității socialiste, al | 
unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești interna- j 
ționale și al forțelor antiimperialiste din întreaga lume.

Sinlem profund convinși că prietenia de nezdruncinat șl co
laborarea multilaterală a statelor, membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și ale Tratatului de la Varșovia vor 
constitui și în viitor principala garanție a libertății și Indepen
dentei noastre, a construirii cu succes a socialismului, a întări
rii continue a rîndurilor și forței sistemului mondial socialist. 
Sîntem încredințați că eforturile comune și acțiunile unite ale 
țărilor socialiste frățești pe arena internațională vor duce la 
noi si tot mai mari succese în lupta pentru triumful ideilor so- 
cialismului. pentru îmbunătățirea situației internaționale, pen
tru încredere reciprocă si înțelegere între popoare, pentru con
solidarea păcii si securității in Europa și în lumea întreagă.

Ne este deosebit de plăcut ca, în această zi jubiliară a Repu
blicii Socialiste România, să vă urăm, dragi tovarăși, dumnea
voastră și întregului popor român noi si tot mai mari succese 
în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în 
minunata dv. patrie.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Bulaar. 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare 

Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintei*

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Bulgaria

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România ,

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a XXX-a aniversări a eliberă
rii României, în numele Frontului Patriotic Laoțian, al ponoru- 
lui laoțian și în numele meu personal, sînt fericit să vă 
adresez dumneavoastră și prin Intermediul dumneavoastră gu
vernului si poporului României salutările și felicitările cele mai ' 
călduroase.

Republica Socialistă România care, prin îndeplinirea planului I 
cincinal pe anii 1971—1975. trasat de către Congresul al X-lea i 
al Partidului Comunist. Român, a obținut strălucite succese 
atit în edificarea socialismului, cît și in întărirea apărării na
ționale și în ridicarea nivelului de viață al poporului român, 
este în prezent dotată cu o industrie modernă, cu o știință și 
o cultură deosebit de dezvoltate.

Noi ne bucurăm de aceste strălucite realizări ale poporului 
român, pe care le considerăm ca fiind ale noastre și sîntem 
convinși că Republica Socialistă România va obține succese și 
mai răsunătoare în construirea socialismului, va contribui și 
mai mult la întărirea sistemului socialist și la salvgardarea 
păcii și securității mondiale.

Folosim acest prilej pentru a vă reînnoi profunda noastră 
gratitudine pentru sprijinul și ajutorul prețios pe care guvernul 
și poporul român le-au acordat luptei pentru salvarea națio
nală dusă de poporul nostru.

Fie ca prietenia și solidaritatea militantă dintre cele două 
popoare ale noastre să se dezvolte și să se întărească cu fiecare 
zi tot mai mult.

Prințul SUFANUVONG
Președintele 

Comitetului Central 
al Frontului Patriotic Laoțian

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al celei de-a XXX-a aniversări a elibe- j 

rării țării dumneavoastră am plăcerea să transmit Excelenței l 
Voastre, în numele guvernului și poporului Ghanei și al meu 
personal, cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări 
pentru fericirea personală a Excelenței Voastre și pentru con
tinua prosperitate și fericire a poporului României.

Sper cu căldură ca legăturile de prietenie și cooperare care 
există în mod atit de fericit între țările noastre să se întărească 
continuu în viitor.

Colonel IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG
Șeful statului și' președintele

Consiliului Redeșteptării
Naționale

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Felicit pe Excelența Voastră cu prilejul sărbătorii naționale 
b României.

DANIEL ODUBER
Președintele

Republicii Costa Rica

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Primul ministru, guvernul și poporul Maltei ml se alătură 
pentru a transmite Excelenței Voastre, guvernului și poporului 
României sincere urări de bine, cu ocazia celef de-a XXX-a 
aniversări a eliberării țârii dumneavoastră — Ziua națională.

ANTHONY J. MAMO
Guvernator general al Maltei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU I
Secretar generai al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revo

luționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, al po
porului mongol si al nostru personal transmitem Comitetului 
Central a) Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat, gu
vernului și oamenilor muncii din Republica Socialistă Româ
nia felicitări cordiale și cele mai bune urări cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări glorioase a eliberării României de sub 
dominația fascistă.

Poporul mongol se bucură sincer că oamenii muncii din 
România socialistă, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
în strînsă colaborare cu tarile socialismului, au înfăptuit. în. 
anii care au trecut transformări social-economice radicale și 
au obținut mari succese în dezvoltarea țării lor

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare mon- 
golo-române. bazate pe principiile de nezdruncinat ale mar- 
xism-leninismului și 'nternaționalismului proletar, se vor ex
tinde si adinei și în viitor, spre binele ambelor popoare. în in
teresul întăririi unității țărilor comunității socialiste, in nu
mele triumfului cauzei păcii, progresului si socialismului.

Permiteți-ne ca. din toată inima, să vă dorim dumneavoastră 
si. in persoana dumneavoastră, poporului frate român, noi mari 
succes® în opera de construire a socialismului. în lupta pentru 
consolidarea păcii și securității în Europa și în întreaga lume.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului 

Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele 

Prezidiului Marelui Hural 
Popular 

al Republicii Populare 
Mongole

J. BATMONH
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Mongole

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Dartidului TANU. al guvernului și poporului Repu
blicii Unite Tanzania, precum și al meu personal, permiteți-mi, 
domnule președinte, să folosesc acest prilej pentru a vă trans
mite dumneavoastră, iar prin dumneavoastră Partidului Comu
nist Român, guvernului și poporului țârii dumneavoastră, cele 
mai călduroase felicitări cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării României de sub dominația fascistă.

Sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, poporul României 
a demonstrat întregii lumi progresele ne care le poate obține 
un popor liber și devotat. în ciuda dificultăților multiple cu 
care poate fi confruntat.

Poporul și guvernul Tanzaniei se bucură alături de dum
neavoastră. domnule președinte, la această sărbătoare și sînt 
încredințate de dezvoltarea în continuare a relațiilor excelen
te care există între cele două ponoare ale noastre.

îmi exorim speranța că. sub conducerea dumneavoastră înțe
leaptă. România va continua să prospere și să coopereze cu și 
mai mare vigoare în lupta împotriva imperialismului și injus
tiției, așa cum a făcut in ultimii 30 de ani.

J. K. NYERERE
Președintele Republicii 

Unite Tanzania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Prezint Excelenței Voastre un cordial salut din partea mea. 

a poporului și guvernului ecuadorian. cu prileiul sărbătoririi 
Zilei naționale a patriei dv.

Primiți. Excelență.■ urările mele de fericire personală și de 
prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

General GUILLERMO RODRIGUEZ LARA
Președintele

Republicii Ecuador

-J
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea de a transmite Excelenței Voastre felicitările 
mele cele mai sincere cu ocazia sărbătorii zilei eliberării țării 
dumneavoastră.

Totodată, transmit în numele poporului și guvernului mexican 
urări pentru prosperitatea crescîndă a poporului român și pen
tru fericirea dumneavoastră personală.

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
Președintele

Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a României, îmi este plăcut să 
adresez Excelenței Voastre și poporului dumneavoastră. în nu
mele meu și al poporului din Kuweit, sincerele noastre felici
tări și cele mai bune urări pentru sănătatea dumneavoastră și 
pentru progresul continuu al țării dumneavoastră.

SABAH AL-SALEM AL-SABAH
Emirul Kuweitului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, 
poporul Nigerului. Consiliul Militar Suprem și guvernul său mi 
se alătură pentru a adresa poporului României și guvernului 
său viile și călduroasele noastre felicitări. Transmit, totodată, cele 
mai călduroase urări pentru fericirea și sănătatea Excelenței 
Voastre, precum și pentru prosperitatea poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație,

Locotenent-colonel SEYNI KOUNTCHE
Președintele

Consiliului Militar Suprem, 
șef al statului Niger

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul istoric al celei de-a XXX-a aniversări a eliberării 
Republicii Socialiste România transmit Excelenței Voastre, din 
partea guvernului, a poporului și a Republicii Populare Ban
gladesh, cele mai cordiale salutări și felicitări. Sîntem bucuroși 
să notăm evoluția ascendentă a relațiilor prietenești dintre ță
rile noastre și credem în mod sincer că legăturile de prietenie 
ce unesc laolaltă popoarele noastre se vor dezvolta pe mai de
parte în anii ce vin.

Vă rugăm să primiți. Excelență, bunele noastre urări de să
nătate și fericire personală pentru dumneavoastră, precum și 
de bunăstare și continuă prosperitate pentru poporul român.

MUHAMMADULLAH
Președintele 

Republicii Populare 
Bangladesh

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși.
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc So

cialist Ungar. Consiliului Prezidențial și Guvernului Republicii 
Populare Ungare, al poporului muncitor ungar și al nostru per
sonal vă adresăm dumneavoastră și poporului frate român un 
salut tovărășesc sl cele mai bune urări, cu prilejul sărbătorii 
dumneavoastră naționale — cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării României.

tn cele trei decenii car® au trecut de la eliberare, poporul 
muncitor din România a obținut rezultate remarcabile în acti
vitatea socialistă creatoare. în dezvoltarea economiei naționale 
și culturii.

Colaborarea tradițională dintre Republica Populară Ungară 
și Republica Socialistă România, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist, contribuie la edi
ficarea socialismului în ambele țâri șl. în egală măsură, ser- 
veșle cauzei nobile a popoa’relor ambelor țări, păcii și 
securității, socialismului și progresului.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ
nia. această importantă aniversare din istoria tării, dorim po
porului frate român noi succe

JÂNOS KÂDĂR
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar

JENO
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Ungare

edificarea socialismului.

PAL LOSONCZI
Președintele 

Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare 

Ungare

FOCK

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ
nia vă felicit și vă urez dumneavoastră și poporului român fe
ricire și succes în edificarea pe mai departe a tării. în ultimii 
ani, relațiile dintre țările și popoarele noastre au fost marcate 
în mod hotărîtor de o colaborare tot mai strînsâ- și de nu
meroase contacte prietenești. îmi exprim încrederea fermă că 
statele noastre vor continua să pășească pe această cale fruc
tuoasă. contribuind astfel la înțelegerea reciprocă in Europa și 
în lume.

Pentru 
Președintele Republicii 

Federale Germania,
dr. HELMUT KOHL

Vicepreședinte al Bundesratului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU \
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, rog pe Excelența ■ 
Voastră sâ primească cele mai bune urări pentru fericirea sa , 
personală și pentru prosperitatea poporului român.

ANTONIO DE SPINOLA
Președintele Republicii Portugalia |

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
România, îmi face plăcere să transmit Excelenței Voastre, in 
numele meu personal, precum și al poporului columbian, cele 
mai cordiale felicitări și sincere urări de fericire personală 
pentru Excelența Voastră, de prosperitate și fericire pentru 
poporul dumneavoastră.

Mă folosesc de âcest prilej pentru a vă reafirma dorința 
guvernului meu ca relațiile dintre țările noastre să devină din 
zi în zi mai trainice pe făgașul prosper al cooperării și 
înțelegerii reciproce.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLA E CEA UȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Adresez un salut cordial Excelenței Voastre. în numele gu
vernului și poporului din Honduras, cu prilejul aniversării săr
bătorii naționale a Republicii Socialiste România, precum și 
urări de prosperitate acestei țări prietene.

Cu stimă,
OSWALDO LOPEZ ARELLANO

Șeful statului — 
Republica Honduras

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul șl poporul Republicii Singapore mi se alătură în a 
adresa Excelenței Voastre, guvernului și poporului Republicii 
Socialiste România calde felicitări și cele mai bune urări cu 
prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele

Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Transmițînd Excelenței Voastre șl prin intermediul dumnea
voastră poporului român călduroase felicitări cu prilejul Zilei 
naționale a României, am plăcerea de a exprima cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și 
pentru progresul continuu și prosperitatea poporului român 
prieten.

MOHAMMAD DAUD
Președintele 

Republicii Afganistan

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei, poporul israelian mi se alătură în a transmite Excelenței 
Voastre cele mai sincere felicitări, precum și cele mai căl
duroase urârl de fericire personală, de bunăstare și prosperi
tate poporului român.

EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale — cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării României de sub dominația fas
cistă, în numele poporului albanez, al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Popu
lare. al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Albania 
șl al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și. prin dum
neavoastră. poporului frate român, salutări și urări cordiale.

în cursul celor 30 de ani de la eliberare, poporul român a 
repurtat importante succese în dezvoltarea armonioasă a pa
triei sale. Poporul albanez se bucură sincer de victoriile obți
nute de poporul român și îi urează, din toată inima, noi și tot 
mai mari succese pe calea progresului și consolidării conținu» 
a Republicii Socialiste România.

în aceste zile de sărbătoare pentru poporul român, dorim ca 
relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două popoare și 
țări ale noastre să se întărească și sâ se dezvolte continuu, 
spre binele lor comun, al cauzei socialismului.

ENVER HODJA
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii 

din Albania

HADJI LLESHI
Președintele

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Albania

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României, 

eveniment glorios sărbătorit de poporul român care și-a dezrobit 
patria de sub dominația Germaniei hitleriste. Comitetul Central 
al P.C. din Japonia transmite felicitări cordiale și salutări fră
țești Comitetului Central al P.C.R., tuturor membrilor partidului, 
întregului popor român.

După eliberare, poporul român, sub conducerea P.C.R.. • 
instaurat puterea populară și a înaintat pe drumul construirii 
socialismului, înregistrînd numeroase succese în strădania sa de 
a transforma o țară cu o agricultură înapoiată într-o țară cu o 
industrie și agricultură dezvoltate șl a stabilit relații interna
ționale bazate pe principiile independenței, suveranității na
ționale. egalității în drepturi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Partidul nostru urează poporului român succese tot mai mari 
pe calea construirii socialismului și să-și aducă, în continuare, 
contribuția la cauza internațională a luptei împotriva impe
rialismului si pentru pace.

Partidul Comunist din Japonia și Partidul Comunist Român 
au dezvoltat în permanență relații reciproce de solidaritate și 
prietenie, apărind cu fermitate normele relațiilor dintre parti
dele frățești. Partidul nostru dorește din toată inima dezvol
tarea in continuare a relațiilor bilaterale în lupta împotriva 
dușmanilor comuni, pe baza internaționalismului proletar și a 
normelor relațiilor dintre partidele frățești.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA

Excelenței Sate
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi de către marea dumneavoastră națiune 
a celei de-a XXX-a aniversări a eliberării sale de sub domina
ția nazistă, eu, guvernul și poporul Republicii Federale Nigeria 
avem plăcerea de a împărtăși cu dumneavoastră și cu poporul 
prieten al Republicii Socialiste România bucuria prilejuită de 
acest eveniment important. Țara mea urmărește cu mîndrie și 
admirație progresul tehnic, cultural și social-economic realizat 
de guvernul dumneavoastră în scopul întăririi dezvoltării spiri
tuale și sporirii bunăstării materiale a poporului român în pe
rioada acestor ani de după război. Fără îndoială că aceste rea
lizări reprezintă reflectarea concretă a aspirațiilor acelor eroi 
prin a căror bravură s-a asigurat independența și suveranitatea 
României.

Prin urmare, ca mărturie a spiritului de frăție și a înțelegerii 
reciproce ce simbolizează relațiile dintre cele două state ale 
noastre, mă folosesc de acest prilej pentru a vă transmite, 
domnule președinte, salutul meu personal și a vă ura dumnea
voastră și Guvernului Republicii Socialiste România o foarte 
reușită sărbătorire.

Generalul YAKUBU GOWON
Comandant suprem 
al forțelor armate.

Șeful guvernului militar 
federal al Nigeriei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, sînt fericit să transmit Excelenței Voastre, guvernu
lui și poporului român, din partea guvernului și poporului Re
publicii Socialiste a Uniunii Birmane, precum și a mea perso
nal. calde felicitări și cele mai sincere urări de prosperitate și 
progres continuu țării și poporului dumneavoastră.

NE WIN
Președintele

Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Indoneziei, am plăcerea 
să adresez Excelenței Voastre felicitările mele cordiale cu pri
lejul Zilei naționale a României. Fie ca relațiile cordiale dintre 
țările noastre să continue să prospere în anii viitori. Vă rog să 
primiți cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența 
Voastră, de progres și prosperitate pentru poporul României.

General SUHARTO
Președintele

I Republicii Indonezia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate tovarășe Ceaușescu.
Permiteți-mi să vă felicit In mod cordial cu prileiul sărbăto

rii naționale a poporului român - ziua eliberării României de 
sub jugul fascist.

Vă doresc multă sănătate și succese continui în marea dum
neavoastră activitate de partid și de stat îndreptată spre binele 
poporului roman, întărirea prieteniei, unității și colaborării ță
rilor socialiste, a păcii în întreaga lume.

Cu profundă stimă.

N. FADDEEV
Secretarul Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
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TELEGRAME
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovar&șl,

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări jubiliare a eliberării 
României de sub jugul fascist, vâ adresăm dumneavoastră și 
prin dumneavoastră întregului popor român cordiale felicitări 
tovărășești. în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, al președintelui șl Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, al întregului popor cehoslovac și al nos
tru personal.

In aceste zile ne amintim din nou că glorioasa insurecție a 
poporului român împotriva ocupanților hitleriști a (ost strins 
legată de ofensiva victorioasă a eroicei armate sovietice.

O încununare istorică a acestei perioade a fost apariția 
comunității statelor socialiste, ca principal factor al forțelor 
păcii, progresului și socialismului în lume. v

fclos’m de ocazia acestei importante sărbători a Repu
blicii Socialiste România pentru a vă încredința că noi încercăm 
sentimente de sinceră bucurie față de realizările obținute de 
poporul român sub conducerea Partidului Comunist Român în 
edificarea socialismului.

Transformarea României într-un stat modern dezvoltat con
stituie înainte de toate o mărturie a justeței drumului început 
acum 30 de ani, demopstreazâ atît de convingător superiorita
tea orînduirli socialiste.

Sîntem încredințați că îndeplinirea sarcinilor trasate de cel 
de-al X-lea Congres și de Conferința Națională ale Partidului 
Comunist Român va însemna un nou pas înainte pe calea în
floririi țârii dumneavoastră și bunăstării oamenilor muncii.

Țările noastre sînt unite prin legături tradiționale de frăție 
și colaborare multilaterală, bazate pe principiile de neclintit ale 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist. Expri
măm convingerea fermă că prietenia noastră reciprocă și strînsa 
colaborare se vor dezvolta și in viitor. în folosul popoarelor 
țărilor noastre. întregii comunități socialiste, precum și pentru 
consolidarea continuă a unității mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Cu ocazia acestei glorioase aniversări, permiteți-ne, stimați 
tovarăși, să urăm poporului frate român, avangardei sale — 
Partidul Comunist Român — si dumneavoastră personal noi 
succese în construirea socialismului in minunata dumneavoas
tră țară.

GUSTAV HUSAK
Secretar general

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste 
Cehoslovace 

și în numele Președintelui 
Republicii

Excelen(ei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a aniversării Zilei naționale a țării dum
neavoastră prietene, imi face o deosebită plăcere a vă trans
mite. dumneavoastră și poporului român, cele mai calde feli
citări din partea mea, a poporului și guvernului Egiptului. Vă 
pot asigura de profunzimea legăturilor de cordialitate, prietenie 
și cooperare care unesc cele două țâri ale noastre ; constituie 
speranța noastră cea mai sinceră că aceste legături vor con
tinua să crească din ce în ce mai puternice spre binele comun 
al popoarelor noastre.

Cu toată sinceritatea, vă urez multă sănătate și fericire, 
Iar poporului român prieten progres și prosperitate mereu 
crescindă sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare.

Vă rog să acceptați urările mele cele mai calde.
Cu cea mai înaltă considerație,

MOHAMMED ANWAR EL SADAT
Președintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale, a celei de-a XXX-a aniversări a 
Insurecției naționale a României, transmit Excelenței Voastre 
cele mai cordiale felicitări, împreună cu urările mele cele mai 
bune pentru fericirea personală a Excelenței Voastre, precum 
și pentru un viitor fericit al poporului român.

dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele Federal al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea să exprim Excelenței Voastre. în numele po
porului și guvernului Venezuelei, precum și al meu personal, 
cele mai cordiale felicitări cu prilejul aniversării Zilei națio
nale a țârii dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite urări de fericire 
personală Excelenței Voastre, precum și de progres și bunăstare 
poporului român.

CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele 

Republicii Venezuela

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Celebrarea sărbătorii naționale a României îmi oferă plăcuta 
ocazie de a prezenta Excelenței Voastre cele mai vii felicitări, 
precum și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală și pentru prosperitatea poporului român.

JEAN
Mare Duce de Luxemburg

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Folosesc cu plăcere prilejul sărbătorii naționale a Republi
cii Socialiste România pentru a adresa Excelenței Voastre cele 
mai vii felicitări din partea Consiliului Federal, precum și cele 
mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru 
țara dumneavoastră.

ERNST BRUGGER
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a zilei eliberării, pri
miți, vâ rog, felicitările mele și cele mai bune urări pentru 
prosperitatea poporului român.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 

Coreea. r1 Comitetului Central Popular și al Consiliului Admi
nistrativ al Republicii Populare Democrate Coreene, al poporu
lui coreean și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră șl 
prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România. întregului popor român cele mai calde felicitări și un 
salut frățesc cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român 
— cea de-a XXX-a aniversare a eliberării României.

Eliberarea României de sub jugul fascist a reprezentat un 
eveniment epocal, care a deschis o nouă eră în Istoria poporului 
român. în cei 30 de ani care au trecut de la eliberare, poporul 
frate român, sub conducerea Partidului Comunist Român, luind 
cu fermitate puterea in mîinile sale, intr-o perioadă scurtă a 
transformat țara sa. in trecut rămasă în urmă, într-un stat so
cialist, înfloritor și suveran. în prezent, poporul român, strins 
înlr-o unitate de monolit în jurul Partidului Comunist Român, 
în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, obține mari succese 
în lupta pentru transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al 
X-lea Congres și Conferinței Naționale ale partidului.

în relațiile internaționale. Republica Socialistă România duce 
o politică externă activă, bazată pe principiile deplinei egali
tăți. respectării independenței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și avantajului reciproc, cu fie
care zi crește prestigiul său internațional.

Poporul coreean se bucură sincer de toate succesele strălu
cite ale poporului român în lupta pentru edificarea noii orin- 
duiri ca de propriile sale succese și îl felicită sincer centru 
aceste realizări. Sîntem convinși că din zi în zi relațiile de prie
tenie și colaborare între partidele, guvernele și popoarele ță
rilor noastre, care se dezvoltă cu succes, se vor întări și dez
volta tot mai muU, pe baza principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar.

Vă dorim dm toată inima dumneavoastră și poporului frate 
român noi succese în lupta pentru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii 

din Coreea. 
Președintele 

Republicii Populare 
Democrate Coreene

KIM IR
Premierul 

Consiliului Administrativ 
al Republicii Populare 

Democrate Coreene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării eliberării României, îmi este deosebit 

de plăcut să adresez Excelenței Voastre felicitările mele cele 
mai calde, urările cele mai bune de sănătate și fericire perso
nală. precum și de prosperitate mereu crescindă poporului ro
mân prieten.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR
Șahinșahul Iranului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a independenței 

Republicii Socialiste România, vă rog să primiți, Excelență, in 
numele poporului finlandez și al meu personal, cele mai căl
duroase felicitări, precum și cele mai bune urări pentru sănă
tatea Excelenței Voastre și pentru viitorul fericit al poporului 
român.

URHO KEKKONEN
Președintele 

Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dv., în numele po

porului elen și al meu personal, adresez Excelenței Voastre și 
poporului român prieten călduroase felicitări.

Vă transmit sincere urări pentru fericirea dv. personală, 
pentru prosperitatea poporului român.

General PHAIDON GYZIKIS
Președintele Republicii

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Celebrarea sărbătorii naționale a țării dumneavoastră îmi 

oferă un nou prilej de a prezenta Excelenței Voastre viile mele 
felicitări.

Adresez, de asemenea, urări pentru fericirea Excelenței Voas
tre, a compatrioților dumneavoastră și pentru cel mai bun viitor 
relațiilor belgo-române.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, 
transmit Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele 
mai bune urări pentru prosperitatea poporului român.

CARL AL XVI GUSTAF
Regele Suediei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a zilei eliberării țării dumneavoastră, am 
marea plăcere de a exprima Excelenței Voastre felicitările 
mele cordiale și cele mai bune urări pentru fericirea dumnea
voastră personală și pentru prosperitatea poporului dumnea
voastră.

HIROHITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, în numele meu 
și al poporului brazilian, vă prezint. Excelență, urările mele cele 
mai sincere pentru fericirea dv. personală și pentru prosperi
tatea crescindă a poporului român.

ERNESTO GEISEL
Președintele Republicii 
Federative a Braziliei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, exprim Excelen
ței Voastre sincerele mele felicitări.

OLAV AL V-LEA
Regele Norvegiei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, ne face plăcere să vă adresăm, în numele 
poporului, Partidului Comunist șl Guvernului Revoluționar ale 
Cubei, felicitările noastre cordiale, pe care dorim să le trans
mitem prin dumneavoastră poporului, Partidului Comunist și 
Guvernului Republicii Socialiste România.

Cu prilejul acestei sărbători însemnate, dorim să exprimăm 
urări de noi succese României în edificarea noii societăți și să 
exprimăm satisfacția noastră pentru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și colaborare între popoarele, partidele și guvernele 
noastre.

Adresind cele mai bune urări de fericire și progres poporului 
frate român și pentru fericirea dumneavoastră personală, vâ 
reinnoim sentimentele înaltei noastre considerațiuni.

Comandant șef FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba,
Prim-ministru al Guvernului Revoluționar 

al Republicii Cuba

dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEA UȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, sînt fericit să adresez Excelenței Voastre felicitările mele 
cele mai vii, la care adaug urările cele mai sincere pe care le 
formulez pentru persoana dumneavoastră, pentru viitorul feri
cit al poporului român, precum și pentru întărirea legăturilor 
de prietenie și cooperare care unesc în mod tradițional țările 
noastre.

VALERY GISCARD D'ESTAING
Președintele

Republicii Franceze

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în această zi în care concetățenii dumneavoastră sărbătoresc 
cea de-a XXX-a aniversare a eliberării, mă folosesc de ocazie 
pentru a transmite Excelenței Voastre salutul meii sincer și 
cordiale urări de prosperitate și fericire poporului român.

ELISABETA
Regina Angliei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale vă trimitem cele mai bune 
urări pentru fericirea și prosperitatea poporului român.

Regina IULIANA și Prințul BERNHARD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României 
îmi este foarte plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele 
meu personal și al guvernului tunisian, cele mai călduroase 
felicitări.

Exprim cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală, pentru prosperitatea poporului român, precum și 
pentru întărirea raporturilor de cooperare între cele două țări 
ale noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele 

Republicii Tunisiene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a Zilei naționale a 
Republicii Socialiste România, am plăcerea de a vă adresa, in 
numele poporului și guvernului Republicii Democratice Sudan 
și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, 
de progres și prosperitate pentru poporul prieten al Republicii 
Socialiste Româhia, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere.

Folosesc acest prilej pentru a asigura pe Excelența Voastră 
că legăturile de prietenie și cooperare dintre popoarele noastre 
vor continua să se dezvolte.

Vă rog să primiți, Excelență, expresia deosebitei noastre con
siderațiuni.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, doresc să adresez 
Excelenței Voastre, iar prin dumneavoastră guvernului și po
porului României, cele mai cordiale felicitări și calde urări 
de bine.

Kenya este încredințată că relațiile dintre cele două țări se 
vor întări și dezvolta în continuare.

JOMO KENYATTA
Președintele Republicii Kenya

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La aniversarea zilei eliberării României, doresc să transmit 
Excelenței Voastre și compatrioților dumneavoastră 'sincere 
felicitări și cele mai bune urări ale poporului filipinez.

Fie ca relațiile dintre cele două țări ale noastre să continue 
să prospere spre binele popoarelor noastre.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi zilei revoluției din România, vă adre
sez, în numele poporului gabonez, al guvernului său, al Parti
dului Democratic Gabonez, precum și al meu personal, viile 
mele felicitări. Transmit urări de fericire pentru Excelența 
Voastră și de prosperitate pentru poporul prieten al României. / 
Cu cea mai înaltă considerațiune.

ALBERT BERNARD-BONGO
Președintele Republicii Gaboneze I

COMITETULUI CENTRAU
AE PARTIDULUI COMUNIST, ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României 

de sub dominația nazi-fascistă, transmitem comuniștilor și po
porului român cele mal vii urări și salutul frățesc al comuniști
lor italieni. a a

în cele trei decenii, Republica Socialistă România a obținut 
realizări istorice pe calea progresului și a făcut pași înainte 
semnificativi în dezvoltarea vieții politice, sociale, economice șl 
culturale, pentru edificarea societății socialiste. Au fost înlătu
rate cu succes plăgi seculare și depășite dificultăți complexe. 
De aceea, succesele obținute capătă o valoare și mai mare și 
slnt un îndemn în a continua cu energie și hotărire mersul 
înainte spre noi progrese ale societății voastre.

Comuniștii italieni urmăresc cu -simpatie șl adeziune lupta 
voastră și consideră succesele voastre o contribuție importantă 
la lupta oamenilor muncii și a popoarelor pentru emancipare 
și progres social, pentru pace și destindere în Europa și in 
lume.

Cele două partide ale noastre sînt animate de angajarea co
mună în lupta pentru întărirea unității și a solidarității mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale și a tuturor forțelor 
antiimperialiste și pentru pace, în spiritul solidarității interna
ționale și al respectării reciproce a autonomiei și independenței.

Prietenia frățească dintre P.C.I. și P.C.R. reprezintă o contri
buție pozitivă la lupta pentru progresul social, pentru pace șl 
destindere, pentru realizarea unui acord rapid și folositor in 
ceea ce privește securitatea în Europa, pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor politice, economice și culturale între 
cele două țări ale noastre.

împreună cu urarea de a realiza noi și noi cuceriri șl suc
cese, vă adresăm încă o dată salutul frățesc al comuniștilor 
italieni.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

Tovarășului NICOLAE CEA UȘESCU
La a XXX-a aniversare a eliberării României de sub jugul 

fascist, vă salut cu cordialitate și, salutîndu-vâ pe dumnea
voastră, respectate tovarășe Nicolae Ceaușescu, salut Partidul 
Comunist Român, sub a cărui conducere poporul frate român 
construiește victorios socialismul.

DOLORES IBARRURI

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României, 
am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre, poporului , și 
Guvernului României, in numele poporului și Guvernului Ira
kului și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune 
urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră, dorind po
porului român prieten progres și prosperitate.

AHMED HASSAN AL-BAKR
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale române. îmi face o deosebită 
plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele meu și al 
poporului libanez, viile mele felicitări, precum și sincerele mele 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperita
tea poporului român prieten.

SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a țării dumneavoastră prie
tene sîntem bucuroși să adresăm în numele Republicii Arabe 
Libia cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, iar poporului român prieten progres 
și bunăstare.

CONSILIUL COMANDAMENTULUI 
REVOLUȚIEI DIN LIBIA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
La împlinirea celor 30 de ani de la gloriosul 23 August 1944, 

data insurecției poporului român împotriva opresorilor fasciști. 
Partidul Comunist din Columbia adresează Partidului Comunist 
Român salutul său cel mai călduros și frățesc, dorindu-i noi 
succese.

Sub conducerea Comitetului său Central, în fruntea căruia 
se află secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Partidul Comunist Român înaintează pe calea construirii socia
lismului, întărind în acest fel comunitatea țărilor socialiste.

Republica Socialistă România, republica oamenilor muncii, 
construiește o nouă viată, noua societate emancipată, societatea 
socialistă, desfășurînd în același timp politica sa de destindere, 
într-un loc atît de important ca cel pe care-1 ocupă România.

Cu prilejul celei de-a treizecea aniversări a insurecției 
antifasciste, Partidul Comunist din Columbia se pronunță pen
tru dezvoltarea și întărirea legăturilor de prietenie dintre 
partidele noastre, spre binele solidarității popoarelor din 
România și Columbia.
Cu salutări revoluționare,

Comitetul Central al 
Partidului Comunist 

din Columbia
GILBERTO VIEIRA

Secretar general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
îngăduiți-mi ca la cea de-a treizecea aniversare a eliberării 

României să salut în persoana dumneavoastră omul exemplar 
în fruntea unei națiuni de constructori ce își consacră efortu
rile edificării unei patrii frumoase, pe măsura năzuințelor, 
mîndră și măreață pe potriva destinului dorit de toți credin
cioșii ei fii.

Această aniversare marchează, asemenea unei pietre unghiu
lare, prodigioasa istorie a dezvoltării României moderne și a 
înfăptuirilor ei multilaterale pe plan național, polivalente pe 
tărim internațional.

In acest an jubiliar, de elocvente bilanțuri ale izbînzilor ro
manești în toate sectoarele de activitate, reprezentanții întregii 
lumi, reuniți în Capitala dumneavoastră pentru a participa la 
Conferința mondială a populației, dovedesc, prin însăși prezența 
lor. că alegerea Bucureștiului drept sediu al acestei uriașe ma
nifestări constituie o vie mărturie a rolului din ce în ce mai 
important și mai pozitiv pe care îl joacă România în concertul 
națiunilor.

Cu acest prilej, vă rog, Excelență, cu deosebit respect să 
acceptați expresia profundului meu omagiu admirativ și urările 
cele mai sincere pentru ca acțiunea dumneavoastră energică și 
clarvăzătoare să fie necontenit încununată de succesele cele 
mai înalte. <•

S’. A. CHEDID
Națiunile Unite 

București
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MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Cu prilejul cclrl dr-e XXX-» ani- 
' i-i'ri a eliberării României de sub 
dominația fascists. la ambasadele 
' <rii noastre din străinătate au avut 
loc recepții.

La MOSCOVA au participat D. 
ralcanski. membru al Biroului Pr>- 
l;tic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
agriculturii ai U.R.SS., M. Solo- 
incnțev. membru supleant al Bi- 
r >ului Politic al C.C. al P.C.U.S . 
președintele Consiliului dc Miniștri 
a! R.S.F.S.R.. V. Dolghih, secretar al 
C . al P.C.U.S., K. Halilov, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. M Gheorgadze. 
t-- rotarul Prezidiului Sovietului Su
prem ai U.R.SS., 1 Arhipov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
e! V.RSS., A. Siiikov, președintele 
Sinetului Uniunii al Sovietului Su
prem al U.R.SS.. miniștri, conducă
tori de instituții centrale, generali si 
ofițeri superiori, reprezentanți ai A- 
s">ciatiei dc prietenie sovieto-romăne. 
ai organizațiilor politice și obștești 
din Uniunea Sovietică.

La BERLIN au participat Erich 
H-'-'rrk'-r, nrim-secrctar al C.C nl 
P.S.U.G., Gerhard Grilnebers si Wer- 
rer Krolikowski, membri ai Birou- 
lui Politic, secretari ai C.C. al 
P.S U.G., Giintcr Mittag, membru al 
Biroului Politic, pnm-vicepreședin'e 

Consiliului de Miniștri al R.D.G.. 
'Verner Jarowinsky. membru su- 
plear.t al Bunului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.. Erich Mielke, mem
bru suniemt al Biroului Politic. 
Horst Dohlus. secretar al C.C. al 
P S.U.G. Au mai fost prezenti Hans 
R:etz. vicepreședinte al Consiliului 
e* * Stat. Wolfgang Rauchfuss. Ru
dolph Schiilze și Gerhard Weiss, 
v copreședinți ai Consiliului do Mi- 
n s*-i.  membri ai guvernului. Erhard 
K.-'chk. primarul general al Berlinu- 
’alte persoane oficiale, șefi de 
misiuni diplomatice.

• Filarmonica de stat
Enescu" șl Teatrul de 
(in Parcul muzeului „__ _
Enescu" și al Uniunii compo
zitorilor din Calea Victoriei 141) : 
Spectacol de sunet șl lumină 
„Ml-am slujit țara“, dedicat ma
relui muzlciau George Enescu — 
20.
• Opera Română : Don Carlos 
— 19.
• Teatrul Național București (sa

La HAVANA au participat Osvaldo 
Porticos Torrado. președintele Repu
blicii Cuba. Isidoro Malmierca, mem
bru al secretariatului C.C. al P.C. 
dm Cuba, membri ai C.C. al P.C. din 
Cuba, membri ai guvernului, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Havana.

La HANOI au participat Fam 
Van Done, membru al Biroului Po- 
li’ic al C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, primul mi
nistru al R. D. Vietnam. Le Thanh 
Nghi. membru al Biroului Politic al 
partidului, viceprim-ministru. Xuan 
Thuy, secretar al C.C. al Partidului 
C lor ce Muncesc din Vietnam. Do 
Muoi. membru al C.C. al partidului, 
v reprim ministru. Hoang Quoc Viei, 
membru al Prezidiului C.C., alle 
persoane oficiale, precum și repre- 
- -'lanțul Republicii Vietnamului 
de Sud in R. D. Vietnam.

La VARȘOVIA au participat Piofr 
J roszewicz. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R. P. Polone. E. Babiuch. membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., J. Lukaszewicz și 
J. Pinkowski, secretari ai C.C. al 
P.M.U.P.. Z. Zandarowski, membru 
al Secretariatului C.C. al P.M.U.P.,
S. Gucwa, mareșal al Seimului, 
J. Groszkowski, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, miniștri, con
ducători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești.

La HELSINKI au participat Urho 
Kekkonen, președintele Republicii 
Finlanda. Kalevi Sorsa. primul mi
nistru. Ahti Karjalainen. ministrul 
afacerilor externe, alti membri ai gu
vernului. conducătorii unor partide 
politice, deputati. oameni de afaceri, 
de silință si cultură, șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la Hel
sinki.

-----  Comentarii ale presei internaționale -----
Publlcind articolul „în zilele săr

bătorii populare**  — corespondență 
din București — ziarul ..PRAVDA" 
arata, printre altele : ..Un mare și 
remarcabil drum străbătut de Româ
nia in anii care au trecut de la eli
berare. Datorită muncii perseveren
te depuse de muncitori, țărani si de 
intelectualitatea populară, datorită 
activității organizatorice neobosite a 
comuniștilor, in tară au avut loc 
transformări revoluționare radicale, 
au fost create bazele pentru reînnoi
rea socialistă continuă, neabătută a 
întregii societăți si a întregului mod 
de viată".

..Pe calea vieții noi" se intitulează 
articolul publicat de „SOVETSKAIA 
ROSSIA". care arată, printre altele, 
că ..cele trei decenii care s-au scurs 
au fost marcate de considerabile 
transformări in toate sferele socie
tății românești — economică, politi
că. ideologică, culturală". Dintr-o tară 
predominant agrară — scrie ziarul — 
România a devenit un stat in care 
ramura economică preponderentă 
este industria. ..Prietenia sovieto- 
română — scrie in încheiere ..So- 
vetskaia Rossia" — avind îndelun
gate si bune tradiții, a fost verifi
cată de timp si se dezvoltă cu suc
ces".

1 a PEKIN au participat Drn 
Siao-pin, vicepremler al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze. U Dc. 
membru al Biroului Politic al/C.C. 
al P.C. Chinez, președintele Comi
tetului^ revoluționar municipal Pe
kin. Ngapo Ngawang Jigme, vice
președinte al Comitetului permanent 
al Vunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină. Ci Pin-fel, 
ministrul afacerilor externe. Fan 1. 
ministrul relațiilor economice cu 
străinătatea, miniștri, reprezentant! 
ai Armatei populare dc eliberare 
chineze, cadre cu munci de răspun
dere in organismele si instituțiile, 
centrale.

A fost prezent Sarin Chhak. mi
nierul afacerilor externe al Cambod- 
giei.

Ua SOFIA au luat oarte la recep
ta' Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
Aleksandar Lilov. membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C.B., 
Kristiu Tric’kov. membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B.. 
Prim-vicepresedintc al Consiliului 
de Stat. Dobri Djurov. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P C.B.. ministrul apărării naționale. 
Petăr Mladenov, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
ministrul afacerilor externe. Petăr 
Tancev. prim-vicepresedinte al Con
siliului de Miniștri, secretarul Uniu
nii Populare Agrare. Gheorghi Iorda- 
nov. membru al Secretariatului C.C. 
al P.C.B.. prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Sofia. Kon
stantin Tcllalov, secretar al C.C. al 
r.C.B.. Ivan Iliev, vicepreședinte al 
Consiliului dc Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai organiza
țiilor de ma^ă. miniștri, generali și 
ofițeri superiori, diplomats academi
cieni. ziariști.

La BUDAPESTA au participat 
Gaspar Sandor, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U.. Ovari 
Miklos, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Borbandi Janos, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Un
gare. Cseterki Lajos. secretarul Con
siliului Prezidențial al R.P. Ungare, 
miniștri, generali și ofițeri superiori, 
conducători ai unor întreprinderi in
dustriale. reprezentanți ai organiza
țiilor de masă.

La BELGRAD au luat parte Do- 
brivoie Vidici, secretar in Comitetul 
Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
George Lazici, secretar al Comitetu
lui Central al U.C.I. din Serbia, 
general-colonel Stane Potocean. șeful 
Statului Major al Armatei populare 
Iugoslave, alte persoane oficiale iu
goslave.

La TIRANA au participat Xhafer 
Spahiu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Shefquet Pcci. vicepre- 
ș 'dinte al Prezidiului Adunării popu
lare. Birro Dodbiba, ministrul agri
culturii, Kico Ngjela. ministrul co
merțului, Alex Verii, ministru de 
finanțe, Rcis Malile, ministru adjunct 
al afacerilor externe.

La BONN au participat Annemarie 
Renger, președinta Bundestagului, 
Hermann Schmidt-Vockenhausen și 
Richard Jaeger, vicepreședinți ai 
Bundestagului. Karl Ravens, minis
tru pentru problemele urbanismului, 
și Egon Franke, ministru pentru re
lații intergermane, Holger Borner, 
secretar general al Partidului social
democrat. oameni de afaceri care în
trețin relații comerciale cu tara noas
tră. oameni de cultură, artă și știință.

La PARIS au luat parte Alain Po- 
her. preșodintele Senatului francez, 
Rend Haby. ministrul educației na
ționale. Christian Poncelet, secretar 
de stat pe lingă ministrul economiei

Editorialul comun al ziarelor „JEN- 
MINJIBAO" si „GUANMINJIBAO", 
din 23 august — intitulat „Calde fe
licitări cu prilejul strălucitei aniver
sări a poporului român" — scrie : 
„Poporul român este un DODOr har
nic si curajos, cu glorioase tradiții 
revoluționare. Strins unit in jurul 
Partidului Comunist Român, in frun
te cu tovarășul Nicolae Ceausescu, 
si perseverind in politica revoluțio
nară de a munci independent si dirz, 
cu spirit de inițiativă pentru înfăp
tuirea prosperității in tara sa. po
porul român a obtinut mari realizări 
in construcția socialistă. Astăzi. 
România este o țară socialistă cu o 
economie tot mai prosperă si o apă
rare națională tot mai puternică. 
Noul plan cincinal 1976—1980. precum 
si programul general de dezvoltare 
națională, elaborate la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R., au deschis noi 
perspective cauzei construcției socia
liste a tării. în prezent, răspunzind 
cu căldură chemării plenarei C.C. al 
P.C.R.. poporul român intimpină cu 
entuziasm, prin acțiuni concrete, des
chiderea celui de-al Xl-lea Congres 
al partidului si luptă cu hotărire 
pentru Îndeplinirea planului econo
mic de stat". 

și finanțelor, personalități ale vieții 
politice, științifice și cultural-artu- 
lice, foști luptători In Rezistenta 
franceză.

Au participat, de Asemenea, tova
rășii Georges Marchais, secretar ge
neral al Partidului Comunist Fran
cez. atțt conducători al P.C.F.. mem
bri at Comitetului Director al Parti
dului Socialist, reprezentanți ai con
ducerii Mișcării radicalilor de stingă.

I>a ROMA au luat parte Vincenzo 
Russo, subsecretar de stat la Minis
terul Afacerilor Interne, membru al 
guvernului, personalități ale vieții 
politice, economice și cultural-artis- 
tice. Au fost, de asemenea, prezenți 
Carlo Galiuzzi. membru al Direcțiu
nii. Biroului Politic și secretar al 
P.C. Italian, activiști de frunte «i 
P.C. Italian, teprezentanti ai Parti
dului socialist italian, ai Partidului 
democrat-crestin și ai altor forte de
mocratice din Italia.

La TOKIO au participat Daisuka 
Akita, vicepreședinte al Camerei 
Reprezentanților a Dietei Japoniei, 
vicepreședinte al Grupului parlamen
tar de prietenie cu România, Hlsa- 
nari Yamada, vicemlnistru parla
mentar de externe. Keisuke Arita, 
adjunct al ministrului de externe, 
Shiro Suzuki, secretar general al 
Asociației de prietenie Japonia- 
România, personalități ale vieții po
litice. sociale și culturale nipone.

La STOCKHOLM au participat la 
recepție Cari Lidbom, ministru fără 
portofoliu, S. Astrom. secretar gene
ral in M.A.E.. H. Swahn, secretar ge
neral in Ministerul Industriei, ge
nerali și amirali, reprezentanți ai 
firmelor economice.

La VIENA au luat parte Hertha 
Firnberg, ministrul științei șl cerce
tării. vicepreședinte al Partidului so
cialist, Erwin Lane, ministrul trans
porturilor, dr. Bruno Pittermann, 
președintele Internaționalei socia
liste, fost vicecancelar federal, Sig- 
vard Eklund. Franz Muhrl. pre
ședintele Partidului Comunist Aus
triac, alte personalități ale vieții po
litice, sociale, economice și cultu
rale austriece.

La SAN MARINO au luat parte 
căpitanii regenți ai republicii. Fer
ruccio Pive si Giordano Bruno Reffi, 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe. Gian Luigi Berti. și alte ofi
cialități.

La KHARTUM, au participat nu
meroase personalități politice, econo
mice. culturale, generali si ofițeri 
superiori, oameni de afaceri, ziariști, 
absolvenți ai învățământului superior 
din România. Intre cei prezenti s-au 
aflat Abdullah Al Hassan. membru 
al Biroului Politic al Uniunii Socia
liste Sudaneze, ministru de interne. 
Osman Mustafa, membru al C.C. al 
U.S.S.. ministrul construcțiilor si lu
crărilor Dublice. El Fatih Mahgoub, 
secretarul general pentru nroblemele 
prezidențiale. Nasr Genawi. mem
bru al C.C. al U.S.S.. președintele 
Federației Sindicatelor din Sudan, 
A. Goma, secretarul general al Fe
derației sindicatelor, generalul Aii 
Bashir, șeful Marelui stat maior, alte 
cadre de conducere și activiști din 
C.C. al U.S.S.. din ministere și in
stituții centrale, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești.

La recepția oferită de reprezentan
tul permanent al României dp lingă 
Oficiul Națiunilor Unite la GENEVA 
au Darticinat Andre Chavannes, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat al 
Elveției. Pierre Raisin, primarul Ge
nevei. consilieri de stat, reprezen
tanți ai conducerilor organizațiilor 
internaționale cu sediul la Geneva, 
șefii misiunilor diplomatice acreditați 
in Elveția, funcționari internaționali.

La ATENA au participat Gheor- 
ghios Mavros. vicepremler si minis
tru al afacerilor externe. Nicolaos

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
a consacrat un ciclu de reportaje 
dezvoltării industriei siderurgice ro
mânești. unor noi centre industriale 
apărute pe harta economică a tării 
— cum sint orașele Tirgoviște și 
Iași — precum si noilor dimensiuni 
urbanistice ale Bucureștiului.

într-o amplă prezentare a succe
selor obținute in viata economică și 
socială a tării, revista „HORIZONT" 
scrie, sub semnificativul titlu „Tim
pul prefacerilor" : Oamenii schimbă 
țara și cresc odată cu ea. Ei au făcut 
ca. in cei 30 de ani de construcție 
socialistă, să se realizeze astăzi nu
mai in 13 zile întreaga producție in
dustrială a anului 1938. Această dez
voltare dinamică extrem de rapidă 
va continua si in următorul plan cin
cinal.

în articolul „Jubileul României 
frățești", ziarul „TRYBUNA LUDU" 
subliniază că. in decursul celor 30 
de ani care au trecut de la elibe
rarea de sub dominația fascistă. 
România a devenit un stat care <e 
poate mindri cu dezvoltarea sa eco
nomică in toate domeniile, ocupind 
un loc de frunte în rindul popoare
lor europene. După ce publică o se
rie de date ilustrind „succesele ce 
caracterizează pășirea României din 

Lourns. ministrul educației naționale 
și cultelor. Haralambos Protopappas. 
ministrul Industriei. AndrcAx Koke- 
vi< ministrul pentru probleme so
ciale. alti membri al guvernului, con
ducători ai Partidului Comunist și al 
E.D.A.. alți oameni politici, general 
Pana nicolaos. comandantul forțelor 
aeriene.

La COPENHAGA au participat se
cretarul reginei Margrethe a II-a. 
Mogens Wahl. Knud Jespersen. pre
ședintele P.C. din Danemarca. Gert 
Petersen, președintele Partidului So
cialist. Popular. Anker Joergensen, 
președintele Partidului social-demo
crat. Kristian Albertsen, președintele 
Asociației Danemarca — România, 
membri ai parlamentului.

La WASHINGTON au participat 
John Marsh, consilier al președinte
lui S.U.A.. membru al cabinetului. 
Howard Callaway, ministrul trupelor 
de uscat. Jack Bennet, subsecretar 
al ministrului de finanțe. John Ta
bor. subsecretar al comerțului. Wil
liam Eberle, consilier al președinte
lui pentru problemele economice in
ternaționale. James Keogh, director 
al U.S.I.A.. Fred Ikle, director al 
Agenției pentru controlul armamen
telor si dezarmare al S.U.A.. senatori 
si deputati. generali, reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri si financiar- 
bancare.

La ALGER au participat Layachi 
Yaker. ministrul comerțului. Abdel- 
kader Zaibek, ministrul lucrărilor 
publice si construcțiilor. Abdelkader 
Kșouri. șeful departamentului rela
țiilor externe din Direcția centrală a 
Frontului National de Eliberare, 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, ai altor ministere 
si instituții centrale, ofițeri superiori, 
directori ai unor societăți naționale 
si întreprinderi industriale care coo
perează cu unităti similare din tara 
noastră. Au participat, de asemenea, 
reprezentanți perhnanenti din Alge
ria ai mișcărilor de eliberare națională.

La BUENOS AIRES, la recepție au 
participat Alberto J. Vignes, minis
trul relațiilor externe. Jose Maria 
Villone, secretarul pentru presă și 
informații al Președinției republicii, 
Lalo Luder, președintele Comisiei de 
politică externă a Senatului, subse
cretari de stat, conducători ai unor 
partide politice, reprezentanți ai sin
dicatelor.

La BEIRUT au luat parte Aii Al 
Khalil, ministru de stat, reprezentant 
al președintelui Libanului. Nazih Al 
Bizri, ministrul economiei si comer
țului, Josef Skaff. ministrul resur
selor hidraulice si electrice. Toufic 
Assaf. ministrul industriei si petro
lului. alte oficialități.

La BRUXELLES au luat parte Jo
seph Michel, ministrul de interne. 
Vander Andekerckhove. ministrul 
pentru reforme institutionale. Louis 
Olivier, ministrul claselor mijlocii. 
H. do Croo. ministrul flamand al e- 
ducatiei naționale. A. Dequae. pre
ședintele Camerei Reprezentanților. 
Au fost prezenti. de asemenea, se
natori, deputati. guvernatori de re
giuni. membri ai conducerilor parti
delor comunist, socialist, social-ca- 
tolic.

La MONTEVIDEO au participat 
ministrul relațiilor externe a) Uru- 
guayului. Juan Carlos Blanco, minis
trul muncii. Jose Etcheverry Stirrling. 
alti membri ai guvernului, membri 
ai Consiliului de Stat.

La DELHI au participat ministrul 
afacerilor externe. Swaran Singh, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor. G. S. Dhillon, alti membri ai 
guvernului si parlamentului, repre
zentanți ai firmelor care intretin le- 
gâturi de afaceri cu întreprinderi ro
mânești de comerț exterior, ofițeri 
superiori ai armatei indiene.

rindul țărilor tipic agrare, in rindul 
statelor industrial-agrare", ziarul re
levă că proiectul de program adop
tat in iulie a.’c. de Plenara comună 
a C.C. al P.C.R. și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice si 
Sociale a României deschide noi 
perspective accelerării continue a 
dezvoltării multilaterale a tării pînă 
în anii *90.  Aceste probleme — con
tinuă ziarul — vor constitui tenia 
centrală a celui de-al Xl-lea Con
gres al P.C.R.

Întreaga presă egipteană consem
nează la loc de frunte sărbătoarea 
națională a României. Ziarele „AL 
AHRAM", „AL AKHBAR", „JOUR
NAL D'EGYPTE" și' „PROGRES 
EGYPTIEN" publică ample articole, 
in care sint relevate marile succese 
obținute de poporul român in dez
voltarea economică și socială, înal
tul prestigiu de care se bucură 
România in lume. „Afirmarea tot 
mai puternică a acestei țări pe plan 
internațional — scrie ..Journal 
d’Egypte1* — este strins legată de 
activitatea prodigioasă desfășurată 
de șeful statului, Nicolae Ceaușescu, 
de aportul său remarcabil la pro
movarea noilor principii in relațiile 
dintre state, la consolidarea destin
derii si cooperării internaționale.

încheierea 
convorbirilor 

greco- cipriote
ATENA 24 (Agerpres). — Vineri 

seara, s-au încheiat convorbirile din
tre primul ministru al Greciei. Con
stantin Caramanlis. și președintele 
interimar al Ciprului. Glafkos de
rides. aflat Intr-o vizită oficială dc 
24 de ore la Atena. Intr-un comuni
cat dat publicității in capitala Gre
ciei se menționează că. in cadrul în
trevederilor. au fost discutate pro
bleme legate de situația internă și 
economică din Cipru. Guvernul grec, 
relevă comunicaldl, va acorda tot 
sprijinul necesar pentru a se face 
fată problemei refugiatilor. precum 
sl gravei situații economice cu care 
este confruntat Ciprul.

Intr-o declarație făcută la Atena, 
Glafkos derides a arătat că guver
nul tării sale nu poate participa la 
negocieri atita timp cit nu vor fi în
deplinite condițiile formulate : re
tragerea trupelor turce pe liniile pe 
care le ocupau la 9 august si reîn
toarcerea refugiatilor la casele lor.

0 declarație 
a guvernului sovietic

MOSCOVA 24 (Agerpres). — A- 
gentia T.A.S.S. a transmis o decla
rație a guvernului sovietic in care 
se evidențiază necesitatea adoptării 
unor măsuri eficace pentru a pro
teja Republica Cipru fată de ames
tecul din afară, pentru a asigura re
tragerea de pe teritoriul Ciprului a 
tuturor trupelor străine, pentru a 
oferi cipriotilor posibilitatea de a-și 
rezolva singuri problemele propriu
lui lor stat.

Guvernul sovietic apreciază ca o- 
portună convocarea, in cadrul Orga
nizației Națiunilor Unite, a unei con
ferințe internaționale cu participarea 
Ciprului, Greciei. Turciei si a tu
turor statelor membre ale Consiliu
lui de Securitate. La conferință ar 
putea participa, de asemenea, și alte 
state, si anume din rindul țărilor 
nealiniate — arată declarația.

ORIENTUL APROPIAT
® Convorbiri omericano-si- 
riene O Regele Marocului 
propune o reuniune arabă 

la nivel înalt
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Președintele Statelor Unite. Gerald 
Ford, a avut, vineri, o întrevedere 
cu ministrul sirian al afacerilor ex
terne. Abdel Halim Khaddam. In 
cadrul convorbirilor au fost abordate 
probleme legate de relațiile ameri- 
cano-siriene, precum și stadiul ac
tual al negocierilor privind instaura
rea păcii in Orientul Apropiat. După 
cum a declarat un purtător de cu- 
vint al Casei Albe, președintele Ge
rald Ford a dat asigurări interlocu
torului său că Statele Unite doresc 
continuarea negocierilor privind Ori
entul Apropiat, pentru a se ajunge 
la o reglementare echilibrată si du
rabilă in această zonă.

RABAT. — Regele Marocului. Has
san al II-lea. a propus organizarea, 
la 24 octombrie 1974, a unei confe
rințe arabe la nivel inalt. Intr-un 
mesaj adresat secretarului general al 
Ligii Arabe. Mahmud Riad, regele 
marocan a apreciat că ..actualele cir
cumstanțe impun organizarea unei 
conferințe a șefilor de state arabe, 
precedată de o reuniune a miniștri
lor afacerilor externe".

Ziarul „VOLKSSTIMME" a publi
cat la 22 August articolul intitulat 
„Progresul energetic al României".

Ziarele italiene au publicat nu
meroase comentarii și reportaje des
pre semnificația evenimentelor din 
august 1944. într-o amplă corespon
dență din București, de la Silvano 
Goruppi, ziarul „L’UNITA" se referă 
la pregătirea și organizarea insu
recției naționale antifasciste, rele- 
vind „acțiunea decisivă și viguroasă 
a P.C.R. — nucleul fundamental al 
luptei contra fascismului în Româ
nia — pentru unirea tuturor forțelor 
politice antifasciste „in lupta pentru 
înlăturarea dictaturii, pentru ieșirea 
țării din „axă", pentru dobindirea 
independentei și suveranității națio
nale. „23 August" — se relevă — a 
însemnat pentru poporul român o 
etapă istorică. La 30 de ani de la 
această dată există în fapte confir
marea că drumul pe care a intrat 
reprezintă unicul drum pentru renaș
terea tării, pentru Independenta și 
suveranitatea sa națională deplină". 
Ziarul a publicat, de asemenea, in 
aceste zile, corespondente referitoare 
la succesele înregistrate de agricul
tura românească in ultimele trei de
cenii și despre Expoziția realizărilor 
economiei naționale.

Excelen(el Sale
Domnul JUAN MARIA BORDABERRY 

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

Adresez Excelenței Voastre ?1 poporului Uruguayan, !n numele po
porului român, al guvernului și al meu personal, felicitări cu ocazia 
Zilei naționale a Republicii Orientale a Uruguayulul.

nicolae ceaușescu
Președintele

Republicii Socialiste România

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Comunicat bulgaro-un- 

gnr. bichcierea vizitei oficiale 
de prietenie efectuate de Jeno 
Fock, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, la Sofia, 
și a convorbirilor avute cu Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a fost dat 
publicității un comunicat comun, in 
care se evidențiază satisfacția celor 
doi șefi de guvern in legătură cu 
dezvoltarea rodnică a relațiilor mul
tilaterale dintre Ungaria și Bulgaria 
și cu. extinderea lor in continuare. 
Părțile s-au pronunțat pentru con
vocarea cit mai grabnică a celei de-a 
treia etape a conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa la 
nivel inalt.

Primul ministru al guver
nului R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong, a primit delegația guvernului 
suedez, condusă de Lennart Klacken- 
berg, ministru adjunct al afacerilor 
externe, care a făcut o vizită in R.D. 
Vietnam. Totodată, la Hanoi a fost 
semnat un acord privind ajutorul 
nerambursabil oferit de guvernul 
suedez guvernului R.D. Vietnam, 
pentru construirea unei fabrici de 
hirtie. a unui spital și a unei poli
clinici.

La Havana “ fost 431 pub,i_ 
cității un comunicat oficial prin 
care se anunță că guvernele Repu
blicii Cuba și Republicii Panama au 
hotărit să restabilească relațiile di
plomatice, economice și consulare. 
Cele două guverne, menționează co
municatul, reafirmă respectarea 
principiilor suveranității, integrității 
teritoriale, autodeterminarea și nea
mestecul in treburile altor state.

Insîalaren noului preșe
dinte a! Indiei. Fakhruddin ah 
Ahmed a depus, simbătă, jurămîntul 
pentru funcția de președinte al In
diei. Noul președinte a declarat, in 
discursul său inaugural, rostit la 
Sala Durbar a Palatului prezidențial 
din Delhi, că India va urmări să 
aibă in continuare relații de priete
nie cu toate statele lumii, in special 
cu țările vecine.

Președintels Gerald Ford 
va vizita Japonia in
20 octombrie—2 noiembrie — anun
ță agenția France Presse citind surse 
guvernamentale din Tokio. Aceasta 
va fi prima vizită a unui președin
te american în Japonia.

Corporația „General Mo
tors International" 3 
închiderea uzinelor sale de Ungă 
Copenhaga, inființate in urmă cu 
50 de ani. din cauza reducerii vin- 
zârilor in Danemarca și pe alte pie
țe vest-europene. Măsura are ca 
efect concedierea imediată a aproxi
mativ 1 000 persoane.

Burundi, Ruanda și Zai- 
j-pj au hotărit construirea in comun 
a hidrocentralei de pe riul Ruzizi. 
care va permite aplicarea progra
mului comun de electrificare a regiu
nii situate La granițele celor trei 
state.

Comitetul Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam 3 ținut’ 13 23 au8ust- ° 
reuniune ordinară, prezidată de 
președintele Truong Chinh. Cu acest 
prilej, comitetul a examinat un ra
port al guvernului R.D.V. privind 
realizarea planului de stat pe 1974, 
care, in pofida dificultăților provo
cate de război, a progresat in mod 
satisfăcător in prima jumătate a 
anului.

Ministrul de externe al 
Indîci, Swaran Singh, a adresat 
un mesaj omologului său pakistanez, 
Aziz Ahmed, in care iși exprimă 
speranța că apropiatele tratative 
indo-pakistaneze privind restabili
rea liniilor de comunicații dintre cele 
două țări vor deschide calea pentru 
realizarea altor măsuri privind nor
malizarea relațiilor bilaterale.

Populația globuluiera anul 
trecut de 3.86 miliarde de oameni, 
arată statisticile O.N.U.

Guvernul indian • odop,a’ 
o hotărire privind naționalizarea ■ 
103 intreprlnderl textile, ce reprezin
tă aproximativ 17 la sută din indus
tria ușoară, controlată de capitalul 
particular.

în dimineața zilei de 23 Au
gust, la Moscova a fost inau
gurat magazinul ..Bucur", care 
va oferi cetățenilor capitalei 
sovietice mărfuri ale industriei 
alimentare și ușoare din țara 
noastră. La inaugurare au par
ticipat Viktor Bicikov, adjunct 
al ministrului comerțului inte
rior al U.R.S.S., reprezentanți 
al Sovietului orășenesc Mosco
va și ai rețelei de comerț din 
capitala sovietică.

Magazinul universal „Victo
ria", din București, a deschis 
vineri, la Sofia, in cadrul ma
gazinului universal „Țum", tra
diționala sa expoziție de măr
furi cu vinzare.

Un val neobișnuit de 
frig, însoțit de furtuni de zăpadă
șl vinturi puternice, s-a abătut asu
pra zonelor montane din centrul șl 
sudul Perului, provoclnd întrerupe
rea comunicațiilor și moartea citor- 
va călători surprinși de vremea ne
favorabilă. In Peru, chiar in regiu
nile montane situate la mare înăl
țime. temperatura nu se apropie de- 
cit arareori de zero grade, iar can
titatea de zăpadă căzută este rela
tiv scăzută.

Un grup de 18 țări nea- 
liniate 3 Prezentat cadrul Con
ferinței asupra dreptului mării de 
la Caracas un proiect de convenție 
stipulind că țările in curs de dez
voltare trebuie să aibă acces la știin
ța și tehnologia maritimă a țărilor 
industriale. Propunerea cere state
lor „șâ participe activ la dezvoltarea 
capacității științifice și tehnologice a 
țărilor in curs de dezvoltare in do
meniul explorării si exploatării re
surselor vii sau minerale ale mării".

Unsprezece reprezen
tanți ai clerului din Rhode- 
gjjj au dat publicității un dosar tn 
care sint dezvăluite brutalitățile șl 
torturile la care sint supuși africanii 
de către așa zisele forțe de ordine 
ale regimului rasist de la Salisbury. 
Documentul relatează despre două 
cazuri mortale, survenite la citeva 
zile după „eliberarea" de către for
țele de securitate a doi africani re
ținuți pentru interogatorii.

Producția de petrol a țâ
rilor membre ale O.P.E.C. 
(Organizația țărilor exportatoare de 
petrol) a crescut in anul 1973 cu pes
te 13,5 la sută, 3-a anunțat la sediul 
organizației din Viena. Ea a fost 
anul trecut de 1,55 miliarde tone, 
reprezentind circa 55,8 la sută din 
producția mondială.

Moneda engleză continua 
să se afle intr-o situație dificilă. Joi. 
cursul lirei sterline la bursa de va
lori din Londra a înregistrat cei mai 
scăzut nivel comparativ cu celelalte 
valute occidentale și dolarul ameri
can. Observatorii economici explică 
această situație prin importantul de-' 
ficit al balanței comerciale a Marii' 
Britanii și prin prognozele pesimis
te privind dezvoltarea economică • 
tării.

După șase ani succesivi 
de secetă distrugătoare, regiu- 
nea saheliană a Africii este afecta
tă acum de ploi torențiale — s-a a- 
nunțat la sediul Organizației O.N.U. 
pentru alimentație și agricultură. Un 
purtător de cuvint al F.A.O. a ară
tat că. in anumite regiuni din Sahel, 
s-au produs inundații care au tăiat 
căile de comunicații, izolind diverse 
așezări. 5 000 tone de alimente au 
fost trimise spre regiunile sinistrate.

10 din cele 12 regiuni ale 
Birmanieisint afectate in prezent 
de inundații apreciate ca unele din 
cele mai mari din istoria tării. Pes
te 2 milioane de persoane au da 
suferit de pe urma inundațiilor.

tv
DUMINICA,
25 AUGUST

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului. 
Gimnastica pentru toti.

8.40 Cravatele roșii. Pionierii 
anului XXX raportează.

0.35 Film serial : DaktarL
10.00 Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu Știm des

pre... _ .
11,45 Bucuriile muzicii. Comon 

ale muz*ril  preclasice.
12. J0 
13,00 
15,45

De strajă patriei.
Album duminical.
Muzică ușoară. *
Ioana Bogdan și Octavian
Sava.

18,00 Steaua fără nume — 
ne-concurs pentru țineri in
terpret! de muzică ușoară.

17,00 Fi'm serial pentru tineret : 
„C'.reșarli”.

17.40 București. București— Re
portaj muzical de la nou! 
Palat al Sporturilor ș! Cul
turii.

18 00 Fotbal : Sportul studențesc 
— Universitatea Craiova (Di
vizia A). Transmisiune di
rectă de la stadionul „23
August”. Repriza a II-*-

18.45 Publicitate.
18,50 Om. oameni, omenire. Emi

siune dedicată Conferinței 
mondiale a populației. Re
porter : Ștefan Dimitriu.

19,00 Lumea copiilor : „Floare al
bastră" (partea a IlI-a). O- 
peretă pentru copii de A. 
Giroveanu.

19.30 Telejurnal. • Săptâmlna po
litică internă șl internaționa
lă In imagini.

20,00 Fotbal : Dinamo — Steaua 
(divizia A). Transmisiune di
rectă de la stadionul „23 
August" (repriza a II-a).

20.45 Film artistic : „Omul șl ora
șul". (Producție „M.C.A. — 
Universal Studios" — 1974). 
Cu Anthony Quinn In rolul 
principal. Premieră pe țară.

22.15 Telejurnal • Sport : Cam
pionatele mondiale de box 
(selecțiuni înregistrate de la 
Havana).

PROGRAMUL TI

10,00-11.45 Matineu simfonic. Con
cert susținut de orchestra 
Filarmonicii de stat „George 
Enescu**.

20.00 Avanpremieră.
20.05 Povești pentru mici șl mari...
20.45 Contemporanele noastre.
21.15 Călătorie !n lumea . operei 

Italiene. Pagini celebre din 
ooerele compozitorilor Ver
di. Puccini, Donizetti.

21.45 Cartea imaginilor. Din lirica 
universală.

22,10 Drum însorit tinereții noas
tre. Spectacol de balet

LUNI, 26 AUGUST
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune !n limba maghiară.
18.35 Clntec de leacăn. Film do- 

cumentar-artistic realizat de 
Televiziunea Română In co
laborare cu Studioul cine
matografic „Al. Sabia".

19.15 Om. oameni, omenire. Emi
siune dedicată Conferinței 
mondiale a populației.

19.25 1001 de seri : Lambsy, Grlvei 
și... lupul.

19.30 Telejurnal.
20,00 Documentar TV : Aeropor

tul. Un film de Nicolae Hol- 
ban.

20,20 Istoria operetei... In persona
je : „Mascota" de Edmond 
Audran.

20.35 Roman foileton : „Jurnalul 
doctorului Flnlay". Episo
dul „Acuzator, acuzat".

21.25 Publicitate.
21.30 Revista llterar-artlstlcâ TV. 

Implicarea socială și politică 
— condiție a libertății res
ponsabile a artistului.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL n

17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17,40 Album coral.'Cintă coruri

le căminelor culturale din 
comuna Nămoloasa, lud. Ga

lați. și comuna Marga< Jud. 
Caraș-Severin.

17.50 Film artistic : „Steaua tă
cerii". Coproducție R.D.G. —
R.P. Polonă după romanul 
cu același titlu al lui Stanis
law Lem. Premieră TV. 

19,20 Publicitate.
19.25 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil : 

Daktarl.
20.25 Viața economică a Capitalei.
20.45 Muzica românească în con

temporaneitate. Sensuri noJ 
în cintecui de muzică ușoarâ.

21,10 Cinci minute cu mimul cu
banez Centurion.

21,15 Ce știm și ce nu știm des
pre...

21.45 Publicitate.
21.50 Reluări la cererea telespec

tatorilor • Un om șl un 
6caun — moment vesel cu
Ștefan Sloboda • Scara — 
comedie cinematografică.

cinema
• Facerea lumii — 10: 12.30; 13,45. 
Jak bâtrinul — 18: 20.30 : CASA 
FILMULUI.
• Stejar — extremă urgență : 
PATRIA - 9; 11,30; 14: 16.30: 19;
21,15. GRADINA LUCEAFĂRUL 
— 20.

• Cronica verii fierbinți : VIC
TORIA — 9: 12,30; 16; 19.30.
• Represalii la Roma : SCALA
— 9.15: 11.30: 13.45; 16,15: 10,45;
31.15, GRADINA DOINA — 20.
• In numele poporului ; FESTI
VAL — 9,15; 11,30; 13.45: 16; 18.30: 
20,45, la grădină — 19.45.
• 36 de orc : BUCUREȘTI - 8.45;
11.15; 13.30; 16: 18.30; 20.45. la gră
dină — 20, FAVORIT — 9.30: 12: 
15.30; 18: 20.30, EXCELSIOR -
8.45: 11.15; 13,30; 16; 18.30: 20.45.
MELODIA — 8,45; 11; 13.15: 16:
18,39: 20,45.
• Ciprian Porumbescu : CAPI
TOL — 9,30: 12,30; 16.15; 19,15, la 
grădină - 19.45.
• Aici zorile sint din nou liniș
tite : CENTRAL — 8,30; 12: 15,30:
19.15,
• Fără un adio : FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30: 15,43; 18: 20.15.
GLORIA — 9; 11,15; 13,30: 16:
18.15, GRADINA TITAN — 20.
e Ceața : LUMINA — 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15: 20,30.
• Cleopatra : GRI VITA — 0: 12.30; 
16; 19.30.
O Tunurile din Navarone : BU- 
ZEȘTI — 9: 12,15; 15,30: 18,45, la 
grădină — 19,30, MIORIȚA — 9: 
12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 9: 
12,30: 16; 19,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,45.
• Năică și veverița ; NAIcA și 
barza ; NălcA pleacA la București:
— DOINA — 11,15; 13,15; 15.45:
18: 20.
• Vandana : BUCEGI — 16: 19,45.

la grădină — 20, ARTA — 15,30:
19. la grădină — 19.30. GRADINA 
AURORA — 20, POPULAR — 9- 
12; 15.
• Porțile albastre ale orașului : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30: 18; 20.15.
• Apartamentul : MODERN —
8,45; 11; 13.30; 16: 18.39: 21. la 
grădină — 19,30.
• Băiatul cu un cal alb : UNI
REA — 16: 10: 20.
• Urmărește-mă : VOLGA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18: 20. TOMIS
— 9: 11,15: 13.30: 15,45; 18: 20.15. 
la grădină — 19,30.
• Puterea și Adevărul î LIRA — 
15.30; 19. la grădină — 19.45.
• Duel pe autostradă : GIULEȘTI
— 15,30; 18: 20,15, COSMOS — 
15’,30: 18: 20,15.
• Fluturii : VIITORUL — 16; 18.
• Duminică la ora 6 : VIITORUL
— 20.
• Fata care vinde flori : DACIA 
— 9: 12: 15,15: 17.45; 20,15.
• Haiducii : FERENTARI — 15.30; 
18; 20,15.
• Duelul : COTROCENI — 14: 16; 
18; 20.
©Cel mal bun om pe care II 
cunosc : PACEA — 13,30: 18: 20,15.
• Iarna fierbinte : CRINGAȘ1 — 
16; 18.15.
• Războiul subteran : FLOREAS- 
CA — 15.30: 18: 20.15.
• O picătură In mare : MOȘI
LOR — 16; 18; 20.
• Roman vesel : POPULAR — 
18; 20.
• Fiecăruia ce I se cuvine i FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20,15.

• Judo : MUNCA — 16: 18: 20.
o Curajoși : VITAN — 15.30; 18;
20.
• Adam șl Eva tn conflict : RA- 
HOVA — 16: 18: 20.
a zl trăi pentru iubire : PRO
GRESUL — 15.30; 18: 20.15.
• Odiseea ccneralului Jose : 
GRADINA UNIREA — 20.
• Păcală : GRADINA MOȘILOR 
- 20.
• Felix Șl Otllla ; GRADINA VI
TAN - 19.45.
• De bună voie și nesilit de ni
meni : DRUMUL SĂRII — 15.30; 
13: 20.15.
• Pămintul părinților noștri : 
CLUBUL UZINELOR REPUBLICA 
— 16; 18; 20.

teatre

„George 
operetă 

..George

la mare) : Un fluture pe lampă
— 19,30, (sala mică) : Prizonierul 
din Manhattan — 19.30.
• Teatrul de comedie : Preșul
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Chlțlmia — 19.30, (sa
la din str. Alex. Sahia) : Elisa- 
beta I — 19.30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 20. (la rotonda scriito
rilor din Clșmigiu) : Amintirea 
scriitorilor — spectacol de sunet 
și lumină — 20; 20,45.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Și eu am fost in Ar
cadia — 19.30.
• Teatrul Ciulești (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Copacii mor 
in picioare — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cln- 
tcc pentru sora soarelui — 11, 
Casa cu șapte buclucuri — 19,30.
• Teatrul satiric-muztcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... tfonsoar î — 19,30, (gră
dina Boema) : Un băiat de za
hăr... ars I — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ton Vasilescu" : Eu sint tatăl 
Copiilor — 19,30, (la Teatrul de 
vară „23 August") : Clntecel din 
Bărăgan — 20.
• Teatrul Țăndărică (la Școala 
nr. 108 din cartierul Titan) : Sin- 
ziana și Pepelea — 19,30, (la sala 
din str. Academiei) : Do ce a fu
rat leul mingea — 11.
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