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La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, prințul Norodom Sianuk, 

împreună cu soția, a sosit în Capitală
(în pag. a ll-a)

• TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT: delegația Uniunii 
Socialiste Arabe din Republica Arabă Libiana, delegația de partid și guver
namentală a Republicii Liberia, delegația de partid și guvernamentală a 
Republicii Arabe Siriene, pe ministrul muncii din Franța și pe ministrul ser
viciilor sociale al Republicii Elene

. (Relatările în pagina a V-a)

UN NOU IMBOLD PENTRU TOII CEI CE SERVESC 
CAUZA PARTIDULUI, A SOCIALISMULUI, A POPORULUI
în cadrul unei solemnități la Palatul Republicii 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a înmînat înalte titluri și ordine 
ale Republicii Socialiste România

La Palatul Republicii a avut loc, marți la amiază, solemnitatea inmînării unorinalte titluri și ordine 
ale Republicii Socialiste România, conferite prin Decrete Prezidențiale, cu prilejul aniversării a 30 de ani 
de la eliberarea României de sub dominația fascistă.

Înaltele distincții au fost inmînate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

Cuvintul tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Doresc ca In numele Comite

tului Central al -partidului, al 
Consiliului de Stat, al guvernu- 
lui, precum ți al meu personal 
să vă adresez dumneavoastră, 
tuturor, cele mai calde felicitări 
cu prilejul acordării acestor 
Înalte distincții ale Republicii 
Socialiste România.

Felicit pe Eroii Republicii So
cialiste România, pe Eroii 
Muncii, pe cei decorați cu ordi
nul „Victoria Socialismului", cu 
celelalte ordine ale Republicii 
Socialiste România ! Aceste dis
tincții acordate de partid și de 
stat sînt o expresie a aprecierii 
activității pe care fiecare dintro 
dumneavoastră ați desfășurat-o 
tn diferite împrejurări, în anii 
grei ai ilegalității cit și după 
23 August, în anii construcției 
socialiste, pentru înfăptuirea 
programului partidului nostru. 
Ele sînt o apreciere a felului 
cum ați slujit cauza partidului, 
a clasei muncitoare, a poporului 
nostru, cauza construcției socia
liste.

Doresc să adresez, de aseme
nea, felicitări tuturor celor care 
au fost decorați astăzi sau vor 
fi distinși în continuare cu cele 
peste 9 000 de ordine, cu miile 
și sutele de mii de medalii ale 
Republicii Socialiste România 
acordate cu prilejul acestei mari 
sărbători naționale a poporului 
nostru.

Fără îndoială că fiecare este 
pe deplin îndreptățit să-și 
reamintească cu mîndrie de ac
tivitatea depusă In slujba cla
sei muncitoare, a poporului, a 
construcției socialiste, să fie 
mîndru că partidul șl popornl 
In numele cărora acționează' ii 
apreciază în mod corespunzător 
pentru că sl-au făcut datoria 

față de partid, față de clasa 
muncitoare. (Vii aplauze).

Am vorbit cu puțin mal îna
inte, Ia marea adunare de la 
Academia Militară, despre con
tribuția ofițerilor care au răs
puns la chemarea partidului și 
au acționat cu toată hotărirea 
la 23 August și apoi în lupta 
pentru zdrobirea definitivă a 
Germaniei hitleriste, pentru eli
berarea patriei noastre. Distinc
țiile acordate astăzi celor pre- 
zenți, precum și cele ce vor fi 
acordate în aceste zile altor ofi
țeri și generali constituie, de 
asemenea, o apreciere a activi
tății și meritelor pe care ei șl 
le-au clștigat în luptă pe front, 
în anii construcției socialismu
lui, servind interesele clasei 
muncitoare, ale poporului și pa
triei noastre socialiste.

Intîmpinăm a 30-a aniversare 
eu rezultate minunate în toate 
domeniile de activitate. Am 
parcurs un drum lung, dar știm 
că ceea ce am realizat pină 
acum nu ar fi fost cu putință 
dacă nu am fi avut un partid 
puternic, care a știut să unească 
eforturile întregului nostru po
por lntr-o direcție unică, dacă 
fiecare Ia postul său de muncă 
nu și-ar fi îndeplinit în bune 
condițiunl datoria.

Sînt convins că acordarea 
acestor înalte distincții acum. 
In ajunul sărbătoririi celei de-a 
30-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația hit- 
Ieristă, va constitui un nou im
bold pentru cei distinși, pentru 
toți cei ce servesc cauza parti
dului, a socialismului, a po
porului, de a-și uni și mal ho- 
tărît eforturile pentru Înfăptui
rea neabătută a politicii interne

(Continuare in pag. a ll-a)

Pentru îndelungata și rodnica 
activitate desfășurată în miș
carea revoluționară, pentru con
tribuția deosebită adusă la în
tărirea Partidului și a unității 
sale, la făurirea și dezvoltarea 
statului nostru socialist, precum 
și la înfăptuijea politicii Partidu
lui și Statului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, s-a 
conferit, prin decret prezidențial, 
titlul de „Erou al Republicii 
Socialiste România", tovarășilor : 
Emil Bodnaraș, Constantin 
Pîrvulescu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Alexandru Senco- 
vici, Gheorghe Vasilichi, Petre 
Constantinescu-Iași.

Prin decret prezidențial, pen
tru contribuția deosebită adusă 
la înfăptuirea politicii Partidu
lui Comunist Român de făurire 
a societății socialiste mulțilateral 
dezvoltate în patria noastră, s-a 
conferit titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste" și medalia de aur 
„Secera șl Ciocanul", tovarăși
lor : Dumitru N. Mihai, directo
rul întreprinderii de autoturisme 
— Pitești, Vaslle Alexa Sechel, 
directorul general al Centralei 
industriale de tractoare șl ma
șini agricole — Brașov, Aurel 
Cristea, miner, șef de brigadă la 
Exploatarea minieră Aninoasa, 
județul Hunedoara, Aneta Diaco- 
nu, maistru la întreprinderea 
„Tînăra Gardă" — București, 
Antonlu Kflmlves, președintele 
Cooperativei agricole de produc

ÎN PAGINA a 2-a

Reportajul de la solemnitatea înmînării unor 
înalte titluri și ordine ale Republicii Socialiste 

România, conferite prin Decrete Prezidențiale, 
cu prilejul aniversării a 30 de ani de la elibe
rarea României de sub dominația fascistă.

ție „Avlntul" din comuna Pecica, 
județul Arad, Alexandru Czege, 
președintele Cooperativei agrico
le de producție Salonta, județul 
Bihor, Irina C. Kiss, brigadieră 
la întreprinderea „Oltul", jude
țul Covasna, Mircea Dan Anghel, 
președintele Cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Grindu, județul Ialomița, Ru
dolf Wilhelm Binder, forjor- 
arcuitor la întreprinderea de 
piese auto-Sibiu, Neculae Dra- 
gomir, directorul întreprinderii 
„Electromagnetica" București.

Pentru contribuția deosebită 
adusă la înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, prin decret prezidențial 
s-a conferit Ordinul „Victoria 
Socialismului" tovarășilor : Elena 
Ceaușescu, Manea Mănescu, 
Vasile Vîlcu, Ion Popescu- 
Puțuri, Gheorghe Rădulescu, 
Dumitru Coliu, general de arma
tă Iacob Teclu.

★
Prin decret prezidențial au 

măi fost conferite 9 514 ordine, 
3 500 medalii și 203 000 de medalii 
jubiliare unor partlcipanțl la 
evenimentele Istorice de la 23 
August 1944, membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, activiști 
de partid, de stat, al organiza
țiilor de masă, muncitori, ingi
neri, tehnicieni, țărani coopera
tori, oameni de știință, artă șl 
cultură.

Pe platoul de la Monumentul Eroilor Patriei

MAREA ADUNARE POPULARĂ
cu prilejul înaintării la gradul de general, al absolvirii Academiei 

militare, acordării gradului de locotenent promoției 
23 August 1974 a școlilor militare de ofițeri activi

Agenda politică ihternă da 
marți, 20 august 1974, consem
nează la loc de frunte prezența 
și istorica cuvîntare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al 
Forțelor noastre armate, la 
marea adunare populară ce a 
avut loc pe platoul din fața 
Monumentului Eroilor Patriei 
din Capitală. ■

Organizată cu prilejul înaintă
rii la gradul de general, a ab
solvirii Academiei militare de 
către o nouă promoție de ofițeri 
și acordării gradului de locote
nent absolvenților școlilor mili
tare de ofițeri activi din Minis
terul Apărării Naționale șl Mi
nisterul. de Interne, adunarea 
populară de ieri dimineață a 
prilejuit, acum, in pragul sărbă
toririi celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei, o 
nouă și puternică afirmare a 
legăturii de nezdruncinat dintre 
armată și popor, a unității

(Continuare în pag, a ll-a)

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși generali șl ofi

țeri,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să Încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, genera
lilor și ofițerilor, cetățenilor 
prezenți Ia această mare adu
nare populară, tuturor locui
torilor Capitalei patriei noas
tre socialiste, tuturor militari
lor forțelor armate, un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat, 
a guvernului Republicii Socia
liste România, precum și din 
partea mea personal — Împreu

nă cu cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice).

Această solemnitate are o 
Importanță deosebită pentru 
armata noastră, pentru între
gul nostru popor ; în aceas
tă zi s-a acordat un număr 
mare de grade de generali și 
ofițeri — atît unor cadre din 
rîijdul armatei cît și din trupe
le Ministerului de Interne. A- 
ceasta va avea, fără îndoială, 
o influență puternică in ridica
rea nivelului de pregătire de 
luptă și politică a trupelor*  pa
triei noastre, în întărirea ca
pacității de apărare a țării. 

(Aplauze ; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Avem un număr de 60 noi 
generali; alți generali au fost 
avansați în grad. Totodată s-au 
acordat grade unor generali în 
rezervă și în retragere, precum 
și unor colonei. Aceasta consti
tuie o apreciere pe care parti
dul și guvernul o acordă ace
lora care, în momente grele, 
și-au slujit poporul și patria, 
au răspuns chemării partidului 
pentru a lupta împotriva Ger
maniei hitleriste, pentru (M- 
varea țării. (Aplauze puternice).

Avem citeva sute de noi
(Continuare în pag. a lll-a)
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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 

prințul Norodom Sianuk, împreună
cu soția, a sosit în Capitală

INMIN ARE A UNOR ÎNALTE TITLURI Șl ORDINE 

ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Cuvîntul tovarășului
po- 

la 
va

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, marți după-amiază 
au sosit în Capitală prințul No
rodom Sianuk șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambod- 
giei, împreună cu soția, prințesa 
Monique Sianuk, pentru a parti
cipa la manifestările organizate 
cu prilejul celei de-a XXX-a a- 
niversări a eliberării patriei 
noastre.

La aeroportul Otopenl erau 
arborate drapelele de stat ale 
României și Cambodgiei.

In întimpinarea solilor poporu-

lui cambodgian au venit tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, cu soția, Emil 
Drăgănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Rădulescu, Vasile 
Patilineț, Iosif Uglar, Ștefan 
Andrei, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai gu
vernului, generali și ofițeri su
periori.

Sînt prezenți Chea San, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al F.U.N.C., ambasadorul Rega
tului Cambodgiei, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, precum și membri ai 
ambasadei Cambodgiei.

Se afla, de asemenea, delega
ția de partid și guvernamentală 
a R. D. Vietnam, condusă de Ha 
Ke Tan, membru supleant al 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, ministru, a- 
flată în Capitală cu prilejul Zi
lei de 23 August.

La coborîrea din avion, prin
țul Norodom Sianuk și prințesa 
Monique Sianuk au fost salu
tați cu căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. Cei doi șefi 
de stat își string mîinile cu căl
dură, se îmbrățișează.

Prințul Norodom Sianuk pre
zintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe membrii suitei.

Un grup de pionieri oferă 
înalților oaspeți buchete de 
flori.

în continuarea ceremoniei, co
mandantul gărzii de onoare ali
niate pe aeroport prezintă ra
portul. Cei doi șefi de stat trec 
apoi în revistă garda de onoare.

Prințului Norodom Sianuk și 
prințesei Monique Sianuk le sint 
prezentați apoi membrii corpu
lui diplomatic, oficialitățile ro
mâne care au venit în întîm- 
pinare.

Numeroși cetățeni ai Capitalei 
au aclamat călduros pe președin
tele Nicolae Ceaușescu, pe prin
țul Norodom Sianuk, cei 
șefi de stat răspunzînd cu 
tenie aclamațiilor.

doi 
prie-

Declarația prințului Norodom Sianuk
făcută ziariștilor români și străini prezenți

la sosirea înaltului oaspete cambodgian
. La sosire pe aeroport, prințul 

Norodom Sianuk a făcut ziariș
tilor români și străini o decla
rație.

Sint împuternicit de poporul 
cambodgian, de Frontul său 
Unit Național, de guvernul său 
de Uniune Națională și de for
țele sale armate de eliberare 
națională — se spune în decla
rație — pentru a prezenta, cu 
ocazia celei de-a 30-a glorioase 
aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, salu
tul nostru cel mai cordial și fe
licitările noastre cele mai căl
duroase și pline de admirație 
marelui popor român, ilustrului 
și iubitului său conducător, Ex
celența Sa președintele Nicolae 
Ceaușescu, eminentului său gu
vern, prestigiosului său partid 
comunist și eroicelor șale forțe 
armate.

A 30-a aniversare a eliberării 
României are, firește, cea mai 
mare importanță pentru națiu
nea șl poporul român. Ea are 
Insă, de asemenea, cea 
mare importanță pentru 
poarele care au fost tovarășii 
de arme ai poporului român in 
lupta istorică împotriva domi
nației fasciste în cel de-al doi
lea război mondial, în lupta 
pentru democrație, pentru so
cialism, pentru progres.

Poporul cambodgian se simt# 
deosebit de onorat de a fl con
siderat de România Socialistă, 
de România Populară, ca unui 
din cei mai apropiațl tovarăși 
de arme ai săi.

în timpul celui de-al doilea 
război mondial, poporul cam
bodgian a avut și el de luptat 
Împotriva fascismului japonez 
agresor. După înfringerea Ja
poniei fasciste, poporul cam
bodgian a luptat cu hotărîre 
împotriva colonialismului fran
cez. Redobîndindu-și indepen
dența totală la sfîrșitul anului 
1953, Regatul Cambodgiei, care 
alesese să devjnă un stat nea
liniat, a fost nevoit să înfrunte 
nenumărate agresiuni.

Amintind că în 1970 impe
rialismul S.U.A. nu a ezitat să 
ducă un război „în toată regu
la", deși nedeclarat, împotriva 
națiunii și poporului cambod
gian, război care durează de 
aproape cinci ani, prințul No
rodom Sianuk a relevat că po
porul cambodgian este departe 
de a fi îngenuncheat. El este 
astăzi mai puternic ca oricînd, 
mai hotărît ca oricînd în lupta 
sa sfîntă, pe care o va desfă
șura pînă la eliminarea totală 
și ireversibilă a neocolonialis- 
mului S.U.A., stabilit pe o ze
cime din teritoriul național al 
Cambodgiei.

în lupta sa istorică — a spus 
șeful statului cambodgian — po
porul nostru se inspiră în mare 
măsură din exemplul magnific 
dat de poporul român și de 
partidul său comunist care au 
știut, animați de patriotism, 
eroism și perseverență, să în- 
frîngă un dușman incomparabil 
mai puternic din punct de ve
dere material, al organizării

mai 
po-

militare, al resurselor umane 
etc.

Opera uriașă pe care poporul 
român și partidul său comunist 
au știut să o înfăptuiască după 
victoria totală a luptei lor anti
fasciste în august 1944, în toa
te domeniile edificării socialiste 
(îndeosebi domeniile industrial, 
agricol, social-cultural, sanitar, 
științific, tehnologic, ideologic) 
însuflețește și mai mult elanul 
luptătorilor cambodgieni, căci 
ei știu că, după victoria lor 
ineluctabilă asupra imperialis
mului S.U.A., ei vor putea, ur- 
mînd exemplul român, să con
struiască o Cambodgie a liber
tății, dreptății sociale, democra
ției populare și progresului.

într-adevăr, ce poate fi mai 
înălțător decît exemplul minu
nat oferit de Republica Socia
listă România, condusă de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ?

Amintind că România era o 
țară săracă și înapoiată din toa
te punctele de vedere, prințul 
Norodom Sianuk a relevat că 
după eliberare, de cînd este gu
vernată de Partidul Comunist. 
Român și îndeosebi descind Ex
celența Sa Nicolae Ceaușescu 
deține postul cel mai eminent 
și cel mai plin de răspundere 
de secretar general al partidului 
și șef al statului, România a de

venit’ într-un timp foarte scurt 
o țară cu o industrie și o agri
cultură puternice, modeme, di
versificate.

Avîntul el este tot atlt de 
prodigios in domeniile 6ocial, 
sanitar, cultural, științific, teh
nologic. Democratizarea ei este 
remarcabilă și foarte înaintată, 
deoarece se bazează pe exerci
tarea puterii de către poporul 
muncitor, pe o ridicare genera
lă a nivelului de trai al cetățe
nilor și . cetățenelor, care are 
ca efect eliminarea în fapt, iar 
nu doar in teorie, a deosebirilor 
de clasă socială, pe o partici
pare egală și unitară la respon
sabilitățile naționale a tuturor 
cetățenilor, indiferent de națio
nalitate care compun națiunea 
română.

Pe plan internațional, pres
tigiul României socialiste șl al 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
este foarte înalt, deoarece idea
lurile de pace, dreptate, liber
tate și cooperare frățească, pe 
baza respectului reciproc și a 
deplinei egalități între țări 
mari, mijlocii și mici, cu diver
se ideologii, avind «lsteme so- 
clal-politice diferite, sint în în
tregime conforme cu aspirațiile 
cele mai profunde ale tuturor 
popoarelor lumii.

In ceea ce le privește, Rega-

cam- 
adoptat cu pasiune 

în practică aceste 
cei 16 ani de inde-

tul Cambodgiei și poporul 
bodgian au 
și au pus 
idealuri în 
pendență.

Ca și respectații și iubiții 
noștri prieteni români, noi, 
cambodgienii patrioți, ne ex
primăm cu hotărîre pentru co
existența pașnică între țări, 
state, națiuni și popoare. Do
rim, de asemenea, destinderea.

După cum a binevoit să afir
me de nenumărate ori Ex
celența Sa președintele Nicolae 
Ceaușescu, ilustrul conducător 
al poporului român, poporul 
cambodgian are dreptul și dato
ria să lupte pentru a se deba
rasa de dominația imperialistă 
a S.U.A. și de fascismul, lonno- 
list; la rîndul lor, S.U.A. sînt 
datoare să lase poporul cam
bodgian să-și rezolve singur 
^problemele, fără amestecul lor.

Din prima zi a luptei noastre 
noi beneficiem de sprijinul cel 
mai ferm, de solidaritatea tota
lă și de ajutorii! sub multiple 
forme din partea Republicii So
cialiste România. Noi nu vom 
uita niciodată acest lucru.

Regatul Cambodgiei și po
porul cambodgian vor fi în mod 
neabătut prietenii Republicii 
Socialiste România și ai po
porului român.

NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

și externe a partidului nostru — 
politică ce corespunde pe deplin 
intereselor și năzuințelor vitale 
ale întregii noastre națiuni so
cialiste. (Aplauze puternice).

Ne aflăm cu puțin înainte de 
Congresul al XI-lea, care va 
adopta Programul și Directivele 
— documente de importanță 
deosebită care dau o perspectivă 
minunată de înaintare a po
porului nostru pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral

dezvoltate, a societății comu
niste, de ridicare a României 
pe noi culmi de civilizație și 
progres, de asigurare a unei 
vieți tot mai îmbelșugate, li
bere și independente întregului 
nostru popor. (Vii aplauze).

Doresc să închei exprimîn- 
du-mi convingerea că fiecare 
activist politic — cuprind aci 
pe cei ce lucrează în toate do
meniile de activitate, pentru că 
peste tot acționăm ca soldați ai 
partidului, în slujba făuririi so
cialismului și comunismului —

își va aduce și în viitor contri
buția la înfăptuirea hotărîrilor 
ce vor fi adoptate de Congresul 
partidului, la întărirea și crește
rea rolului de forță politică 
conducătoare a partidului, la 
făurirea comunismului în Româ
nia. (Aplauze puternice).

Vă urez încă o dată dumnea
voastră, tuturor celor ce vor fi 
distinși cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România, 
multă sănătate, multă putere de 
muncă și multă fericire! (Aplau
ze puternice, prelungite).

(Urmare din pag. I)

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Maxim Berghia
nu, Elena Ceaușescu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Ion 
Gheorghe Maurer, 
lescu-Mlzil, 
Dumitru 
Rădulescu, 
Gheorghe 
deț, Vasile 
Voitec, Chivu 
stantin Băbălău, Emil 
Cornel Burtică, Mihai 
Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Patilineț, Ion Pătan, Iosif Uglar, 
Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, 
Gheorghe Oprea, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai 'guvernului, con
ducători de instituții centrale și 
organizații obștești, veterani ai 
mișcării comuniste și mun
citorești din țara noastră, ge
nerali — participant! la insurec
ția de la 23 August 1944 și 
războiul antifascist.

După înmînarea titlurilor 
ordinelor conferite a luat 
vîntul tovarășul Constantin Pîr- 
vulescu, care a spus:

în numele tovarășilor distinși 
cu cel mai înalt titlu al Repu
blicii, la această a 30-a aniver
sare a înscrierii unei noi file 
în Istoria patriei noastre, doresc 
să exprim, înainte de toate, sen
timentele noastre de profundă 
gratitudine Comitetului 
în frunte cu secretarul 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii 
liste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Vreau să mărturisesc, în ace
lași timp, sentimentele noastre 
de adîncă mîndrie pentru în
treaga operă pe care partidul 
nostru, în fruntea clasei munci
toare, a poporului nostru, a rea
lizat-o în acești 30 de ani.

Victoria insurecției 
deschis calea pentru 
dul nostru să devină 
lltică conducătoare a

Prin lupta dusă cu 
și perseverentă, prin 
continuă a nivelului politic 
ideologic al /cadrelor sale, prin 
unitatea și disciplina de fier a 
rîndurilor sale, partidul s-a ară
tat demn de Înalta misiune is
torică asumată, el a devenit 
forța politică conducătoare a 
țării, a întregii noastre națiuni 
socialiste.

Gheorghe 
Popescu, 

Leonte 
Stoica, Iile 

Vilcu, 
Stoica,

Paul Nicu-
Pană, 

Gheorghe 
Răutu, 

Ver- 
Ștefan 

Con-
Bobu, 

Dai ea, 
Vasile

la

*1
cu-

Central, 
general 
Român, 

Socia-
tovarășulul

armate a 
ca partl- 
forta po- 
Românlei. 
pricepere 
ridicarea

Si

însemnele înaltului titlu al 
Republicii, pe care ni le-ați 
acordat azi, — a adăugat vor
bitorul — sînt pentru noi sim
boluri ale acestei realizări, care 
stă la temelia tuturor victoriilor 
poporului nostru în cei 30 de 
ani de nouă istorie pe care îi 
sărbătorim în aceste zile. Româ
nia socialistă este 
democrată, liberă 
dentă, stăpînă pe 
membră activă în 
de luptă pentru socialism, pro
gres, pace, colaborare Interna
țională.

România socialistă pășește cu 
mîndrie în cel de al patrulea 
deceniu al mersului ei impetuos 
către viitor. întregul nostru po
por își îndreaptă gîndurile, sen
timentele, eforturile către apro
piatul Congres al XI-lea al 
partidului, care va deschide 
drumul spre noi și însemnate 
victorii în opera grandioasă de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a 
munismului. însuflețiți de 
ceste minunate perspective, 
exprimăm profunda convingere 
că țara noastră, sub conduce
rea încercată a Partidului Co
munist Român, a Comitetului 
său Central, în frunte cu secre
tarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se va afirma cu 
strălucite realizări în noul de
ceniu al Istoriei sale socialiste, 
spre înflorirea patriei, spre bu
năstarea și fericirea întregului 
popor.

în acest moment solemn, ne 
angajăm în fața partidului, a se
cretarului său general, că vom 
închina acestui țel de seamă 
toate gîndurile și faptele noas
tre.

In cuvîntul său, tovarășul Ion 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, distins cu 
„23 August" clasa a 
spus : Ca unul 
care au astăzi 
bucurie de a fl 
înalte titluri și distincții 
Republicii Socialiste România 
de Însuși Dumneavoastră, omul 
în a cărui personalitate strălu
cită și generoasă cunoaștem șl 
recunoaștem mereu, cu neoste
nită admirație și stimă, condu
cătorul iubit, să-mi fie Îngăduit 
să dau glas aici celor mal 
calde mulțumiri, profundei re
cunoștințe și devotamentului 
nețărmuit față de idealurile 
Dumneavoastră de-o viață, 
idealuri care sînt astăzi ale ță
rii întregi, față de cauza socia
lismului multilateral dezvoltat

astăzi o tară 
și indepen- 
destlnele ei, 
marele front

co
a
ne

Ordlnul
II-a, a 

dintre cel 
neasemuita 

onorați cu
ale

și a înaintării României «pre 
comunism.

Toți cel de față și, împreună 
cu noi, toți oamenii muncii in
telectuale ținem să aducem 
cu acest prilej de mare emo
ție și solemnitate, în pragul 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei de sub domi
nația fascistă, omagiul nostru 
partidului din rindurile căruia 
facem parte, conducerii sale și, 
cu deosebire, Dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Secretar General și Președinte 
al țării, pentru interesul sta
tornic, pasiunea exemplară, în
crederea și sprijinul 
pețit din 
pe parcursul 
mă, întreaga 
și tehnologiei 
citatea lor de 
sul material și spiritual al na
țiunii, succesele care se bucură 
astăzi de cea mai înaltă apre
ciere a conducerii țării.

Doresc să exprim aici angaja
mentul hotărît al meu, al tutu
ror oamenilor de știință din 
țara noastră, de a pune întreaga 
noastră viață și putere de mun
că chezășie pentru Înfăptuirea 
mărețului Program al partidu
lui nostru, a Directivelor celui 
de al XI-lea Congres, documen
te istorice, de mare claritate, 
cutezanță șl copleșitoare forță 
de mobilizare, care vor călăuzi 
Istoria viitoare a țării, visele și 
Înfăptuirile minunate ale atîtor 
generații, de acum înainte.

Primirea înaltului titlu de 
Erou al Muncii Socialiste, în 
preajma marii sărbători națio
nale a poporului nostru, a spus 
Irina Kiss, șefă de brigadă la 
întreprinderea textilă „Oltul" 
din Sfintu Gheorghe, este pen
tru mine, pentru tovarășii mei 
de muncă, un minunat prilej de 
a aduce conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, mult 
iubite tovarășe secretar general, 
sincere mulțumiri pentru grija 
părintească ce o purtați tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră.

Ca muncitoare, in aceste clipe 
solemne și de neuitat, simt deo
sebita și permanenta grijă pe 
care ne-o purtați nouă, femei
lor, Încrederea de care ne bu
curăm în toate domeniile vieții 
economice și sociale.

Vă promit, stimate tovarășe 
președinte al Republicii Socia
liste România, că în întreaga 
mea viață voi face totul pentru 
ca împreună cu oamenii mun
cii din județ — români și ma-

neprecu- 
născut, 

din ur- 
științei

X.care s-au 
anilor 

forță a 
românești, capa- 
a genera progre-

ghiari —, cu întregul nostru 
por să-mi aduc contribuția 
înfăptuirea programului ce 
fi adoptat de cel de-al XI-lea
Congres al partidului pentru 
făurirea societății socialista 
multilateral dezvoltate Și îna
intarea României spre comu
nism, pentru bunăstarea și fe
ricirea tuturor fiilor patriei.

încerc un sentiment de pro
fundă emoție, fericire și bucu
rie, al celui ce astăzi are deose
bita cinste și onoare să i se 
acorde înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste", a spus An- 
ghel Mircea Dan, președintele 
C.A.P. din comuna Grindu, ju
dețul Ialomița. Doresc cu aceas
tă fericită ocazie să raportez 
conducerii partidului nostru, 
dumneavoastră tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că membrii noștri 
cooperatori, încadrați în efor
tul general al poporului pentru 
realizarea exemplară a sarcini-% 
lor trasate de Congresul al X- 
lea și Conferința Națională ale 
partidului, au obținut numai în 
acest an o producție de peste 
4 000 kg de grîu la ha, iar prin 
măsurile luate estimăm o pro
ducție de aproape 6 000 kg po
rumb boabe la ha, peste 50 000 
kg sfeclă de zahăr, 2 500 kg 
floarea-soarelul, în condițiile în 
care terenul agricol din coope
rativa noastră este neirigat.

Subliniind că rezultatele ob
ținute se datoresc ajutorului 
primit' din partea partidului și 
statului, aplicării In viață a in
dicațiilor secretarului general 
al partidului, cu ocazia repeta
telor vizite de lucru în județul 
Ialomița, vorbitorul a spus în 
Încheiere: înalta distincție ce 
mi-a fost.acordată, mă obligă pe 
mine, întregul colectiv în care 
muncesc și trăiesc, să depun 
eforturi stăruitoare pentru obți
nerea unor producții tot mal 
mari, la nivelul bazei mate
riale de care dispunem, a po
tențialului pămîntului din Bă
răgan, aducîndu-ne astfel con
tribuția la făurirea unei vieți 
tot mai îmbelșugate poporului 
nostru muncitor.

Vă rog să-mi permiteți să vă 
mulțumesc din adîncul inimii, 
In chipul cel mai călduros, dum
neavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, președinte al 
Republicii și Comandant Su
prem al Forțelor noastre arma
te, conducerii de partid și 
stat pentru ordinul „Victoria 
cialismului" cu care am fost 
corat, a spus generalul de
mată Iacob Teclu. înalta dis
tincție reprezintă încă o expre
sie a prețuirii de care se bucu
ră din partea partidului cadrele 
armatei noastre populare.

Mă folosesc de această solem
nitate pentru a da glas, încă o 
dată, sentimentelor mele de re
cunoștință și profund respect 
față de dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija părintească pe care 
o purtați ostașilor țării, pentru 
inestimabila contribuție ce o 
aduceți la întărirea armatei și a 
capacității de apărare a patriei.

încredințez patria, partidul, 
pe dumneavoastră, tovarășe co
mandant suprem, că atît timp 
cît inima îmi va bate, veți avea 
în mine același ostaș devotat, 
gata oricînd la datorie.

în încheierea solemnității, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Cu- 
vintul secretarului general al 
partidului a fost subliniat cu vil 
și puternice aplauze de toți cel 
prezenți.

de 
so- 
de- 
ar-
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indestructibile a întregii noastre 
națiuni socialiste în jurul 
Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Zeci de mii de oameni ai 
muncii, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnlci, muncitori, studenți, 
elevi și pionieri, membri ai 
gărzilor patriotice și detașamen
telor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, împreu
nă cu militari ai forțelor noas
tre armate au venit aci să-l în- 
tîlnească din nou pe cel mai iu
bit fiu al poporului român, să-i 
asculte cuvîntul, să-și manifeste 
prețuirea și admirația, profundul 
atașament pentru conducătorul 
partidului și statului nostru, 
pentru dăruirea și activitatea sa 
neobosită în slujba patriei.

Drapele roșii și tricolore dau 
întregii adunări atmosfera sărbă
torească proprie evenimentelor 
politice importante. Brațe tinere 
și vîrstnice. poartă portretul 
secretarului general al partidu
lui sau pancarte pe care sînt 
înscrise urări adresate tovară
șului Nicolae Ceaușescu, partidu
lui și armatei noastre populare: 
„Ceaușescu — luptător pentru 
al nostru întreg popor", „Stima 
noastră și mîndria — Ceaușescu, 
România", „Ceaușescu—P.C.R.", 
„Trăiască armata noastră popu
lară".

La orele 10,00 trompetul ves
tește sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Formațiile perfect 
aliniate prezintă onorul. întîm- 
pinat cu puternice și îndelungi

urale și ovații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — care este însoțit de 
generalul de armată <on Ioniță/ 
ministrul apărării naționale, și 
Emil Bobu, ministrul de interne 
— primește raportul comandan
tului Academiei militare, gene
ralul de armată Ion Tutoveanu. 
Are loc apoi trecerea in revistă 
a subunităților de ofițeri absol
venți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu iau 
loc în tribpna oficială. în tribu
na oficială iau loc. de asemenea, 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Maxim Berghianu,

P.C.R., Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, veterani din 
războiul antifascist, generali și 
ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate.

Fanfara intonează ____  „„
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, dă citire 
decretelor prezidențiale privind 
înaintarea în grad a unor gene
rali și a unui contraamiral și 
acordarea gradului de general- 
maior unor colonei și căpitani

forțelor
Imnul de

PE PLATOUL
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Ra
dulescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Chivu Stoica. Constantin 
Băbălău, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Mihai Dalea, Magdale
na Filipaș, Mihai Gere, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Pătan, 
Iosif Uglar, Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, alte persoane oficia
le, vechi militanți ai partidului.

La marea adunare populară 
sint prezenți membri ai C.C. al

de rangul I și a decretului pre
zidențial privind înaintarea în 
grad a unor generali și acor
darea gradului de general-maior 
unor colonei în rezervă. După 
sfîrșitul lecturii fiecărui decret 
cei prezenți aplaudă îndelung, 
felicitînd în acest fel pe cei 
înaintați în grad.

Deschizind solemnitatea, gene
ralul de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, salută 
— în ovațiile puternice ce nu 
contenesc minute în șir — pre- 
zența_ la adunarea populară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Folosesc acest emoționant pri
lej, a spus ministrul apărării 
naționale, pentru a da expresie 
celor mai calde sentimente de 
prețuire, dragoste și recunoștință
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ofițeri absolvenți ai Academiei 
Militare. Fără îndoială că in 
activitatea lor din unități se va 
face simțită perioada petrecu
tă ta Academia Militară, unde 
au studiat experiența de luptă 
atît a armatei noastre cit și a 
altor armate, și-au însușit arta 
și știința militară, s-au pregă
tit pentru a apăra cuceririle 
revoluționare și interesele su
preme ale întregului nostru po
por. (Aplauze puternice).

Tot astăzi, armata noastră pri
mește un număr de peste 2 000 

munci- 
care 
mi
ri -

și antiimperialiste 
deschis poporului

de uoi ofițeri — tineri 
tori, țărani, intelectuali 
s-au pregătit în școlile 
litare ; ei vor contribui la 
dicarea nivelului de instrui
re, de luptă și politică, la pre
gătirea armatei, a întregu
lui popor, pentru apărarea 
patriei, pentru a-și face da
toria in orice moment, la che
marea partidului. (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandea
ză: „Ceaușescu — P.C.R.").

Această solemnitate capătă o 
deosebită importanță și prin a- 
ceea că are loc în ajunul sărbă
toririi a 30 de ani de la răstur
narea dictaturii militaro-fascis- 
te și eliberarea țării de sub 
dominația Germaniei hitleriste, 
de la înfăptuirea victorioasă a 
Insurecției naționale armate an
tifasciste 
care a 
român calea libertății, a bună
stării și fericirii. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Armata noastră nouă, armata 
populară pusă ta slujba intere
selor întregului popor, s-a năs
cut în focul insurecției armate, 
în focul luptei împotriva fascis
mului, pentru zdrobirea defini
tivă a Germaniei hitleriste, pen
tru a asigura poporului român 
un viitor fericit, un loc demn 
in lume. (Aplauze, urale ; 
scandează : „Ceaușescu
P.C.R. !“).

După cum se știe, în împre
jurările interne și internaționa
le favorabile de acum 30 de 
ani — ale creșterii urii și lup
tei poporului român împotriva 
fascismului, ale victoriilor stră
lucite obținute pe front de glo
rioasele armate sovietice care, 
purtînd pe umeri greul războiu
lui, dădeau lovituri nimicitoare 
mașinii de război hitleriste —, 
Partidul Comunist Român, 
unind toate forțele antifasciste, 
realiste ale țării, ce se pronun
țau într-o formă sau alta pen
tru a se pune capăt dictaturii 
fasciste și dominației Germaniei 
hitleriste. a organizat și înfăp
tuit Insurecția națională armată 
antifascistă și antiimperialistă și 
a trecut la nimicirea rezistenței 
trupelor germane.

Acționind in deplină unitate, 
armata, gărzile patriotice, deta
șamentele de muncitori, intelec
tuali și țărani ce s-au constituit 
ad-hoc, au pornit Ia lupta cu 
arma în mină împotriva Germa
niei hitleriste. (Aplauze, urale 

prelungite). Chiar alei, unde se 
ține astăzi această mare aduna
re populară, se afla un centru 
de rezistență al trupelor germa
ne fasciste. In noaptea insurec
ției, trupele române au luat cu 
asalt clădirea și ta două zile au 
lichidat rezistența fascistă. 
Tot așa s-a întîmplat și cu alte 
centre de rezistență din Capita
lă și din alte orașe și localități 
ale patriei noastre. Poate unii 
din ofițerii maî în vîrstă pre- 
zenți aici își amintesc de aceas
ta ; poate unii au fost chiar 
participant! la această luptă. 
Este, intr-adevăr, un merit de 
onoare al armatei noastre că a 
înțeles răspunderea ce-i reve
nea in fața patriei și poporului, 
că a răspuns chemării partidu
lui și a întors armele împotriva 
Germaniei hitleriste, luptînd cot 
la cot cu armata sovietică pen
tru eliberarea deplină a țării 
noastre și apoi pentru elibera
rea Ungariei și Cehoslovaciei, 
pînă la victoria finală asupra 
Germaniei hitleriste. (Aplauze 
puternice, urale; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

In cei 30 de ani care au tre
cut de atunci, în țara noastră 
s-au produs profunde schimbări 
revoluționare ; am lichidat cu 
desăvirșire vechea orinduire 
burghezo-moșierească, am lichi
dat clasele exploatatoare. am 
construit societatea socialistă și 
am trecut la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. Se poate spune, deci, că, în
tr-o perioadă scurtă, am trecut 
prin cîteva etape istorice de 
dezvoltare socială. în toată a- 
ceastă perioadă, sau mai bine 
zis încă de la crearea sa, Parti
dul Comunist Român s-a dove
dit la Înălțimea misiunii sale 
istorice. El a știut să organize
ze și să conducă luptele clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, ale întregului popor, 
să unească strins toți cetățenii 
patriei noastre — români, ger
mani, maghiari și de alte na
ționalități —, să întărească soli
daritatea dintre toți cetățenii și 
forțele armate. Astfel, intr-un 
detașament unic, sub conduce
rea partidului, poporul nostru a 
pășit în acești 30 de ani din 
victorie în victorie, obținind 
succese de importanță istorică 

■ ce au ridicat România la un ni
vel tot mai înalt de dezvoltare, 
asigurind bunăstarea și fericirea 
maselor populare. (Aplauze pu
ternice) .

Realizările obținute sînt rodul 
muncii clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate. La toate a- 
ceste realizări armata noastră a 
fost prezentă, nu numai în lup
ta pe front, ci și în lupta pen
tru transformarea revoluționară 
a țării, pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei. In a- 
ceastă luptă comună s-a făurit 
armata noastră nouă, care stă 
de strajă cuceririlor revolu
ționare, independenței și su
veranității patriei, mersului 
înainte al poporului nostru pe 

calea socialismului și comunis
mului. (Aplauze puternice, ura
le).

Apreciind rezultatele bune 
obținute ta general ide militarii 
forțelor noastre armate, doresc 
să relev în mod special rolul 
important al militarilor din ca
drul Ministerului de Interne, 
contribuția pe care au adus-o 
și o aduc la salvgardarea cuce
ririlor (revoluționare ale poporu
lui, la apărarea avutului obștesc 
și a liniștii și vieții cetățenilor, 
la respectarea legalității eocia- 
liste și a normelor de convie
țuire socială. Sint convins că și 
în viitor ci vor ști să-și facă 
cu cinste datoria față de partid, 
fată de popor.

întregul nostru popor întim- 
pînă a XXX-a aniversare a e- 
liberării patriei de sub domina
ția fascistă cu realizări impor
tante în toate domeniile de ac
tivitate. Multe organizații de 
partid județene, multe colective 
din întreprinderi tiu realizat de 
pe acum sarcinile planului pe 
acest an și angajamentele pe 
care si le-au asumat în întîm- 
pinarea celei de-a XXX-a ani
versări a Eliberării patriei.

In această măreață activitate 
de dezvoltare economico-socială 
a tării și oamenii muncii din 
Capitală, sub conducerea orga
nizației de partid, au obținut 
realizări însemnate. Ei și-au 
realizat angajamentele asumate 
în cinstea acestei mari sărbători 
și au dat asigurarea t- eu sînt 
convins că asa va fi — că, prin 
aceste realizări, au pus temelie 
trainică înfăptuirii cincinalului 
ta 4 ani și jumătate. Iată de ce 
doresc ca și de la această adu
nare să adresez calde felicitări 
comuniștilor, oamenilor muncii 
din Capitală, pentru realizările 
obținute în îndeplinirea planu
lui cincinal, și felicit, totodată, 
pentru succesele dobîndite, pe 
oamenii muncii din întreaga 
tară ! (Aplauze prelungite, ura
le).

. Toate aceste înfăptuiri mărețe 
au creat condiții pentru crește
rea continuă a nivelului de trai, 
material si spiritual al întregu
lui popor, nc-au permis să tre
cem, începînd de la 1 august, 
la noua majorare a retribuției 
care va contribui mult la ridi
carea nivelului general de viață 
al poporului. Se adeverește încă 
o dată că tot ceea ce facem, te
lul suprem al întregii noastre 
activități, al politicii partidului, 
esența societății socialiste pe 
care o edificăm, o constituie 
bunăstarea si fericirea omului, 
crearea condițiilor pentru ma
nifestarea deplină a personali
tății umane, pentru ca omul să 
fie deplin stăpin pe destinele 
sale. (Aplauze, urale ; se scan
dează: „Ceaușescu — P.C.R. !“).

în acest an vom avea Con
gresul al XI-lea al partidului. 
După cum cunoașteți. Congresul 
va adopta Programul edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și al înaintării 
României spre comunism, care 
dă o perspectivă măreață dez
voltării patriei noastre pînă în 

anii 2 000 ; totodată, Congresul 
va adopta 
la planul 
precum și 
tare piuă 
mul, cit si Directivele 
perspective minunate înaintării 
poporului nostru pe calea fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a comunis
mului. Tot ceea ce am realizat 
pînă acum, precum și prevede
rile din Program și din Directi
ve ne dau garanția că poporul 
nostru, sub conducerea Partidu
lui Comunist, va asigura ridica
rea României pe noi culmi de 
progres și civilizație ! (Aplau
ze ; se scandează : „Ceausescu — 
P.C.R.").

In tot ceea ce am realizat, un 
rol important a avut colabora
rea cu țările socialiste, cu țările 
care pășesc pe calea dezvol
tării economico-sociale indepen
dente, cu toate statele lumii. 
Partidul Comunist Român, gu
vernul tării noastre au acționat 
și vor acționa cu fermitate și ân 
viitor pentru dezvoltarea în con
tinuare a colaborării cu toate ță
rile socialiste. Vom acționa pen
tru o politică de pace și cola
borare internațională, pentru a 
asigura poporului nostru, tutu
ror popoarelor lumii, condiții 
corespunzătoare spre a-si pu
tea consacra eforturile dezvoltă
rii economice și sociale libere, 
bunăstării și fericirii. (Aplauze 
puternice, urale ; se scandează : 
„Ceausescu și, poporul").

Actionînd cu hotărîre în direc
ția accentuării cursului destinde
rii si colaborării în viata inter
națională, nu uităm nici un mo
ment că în lume niai sînt 
reacționare, că mai există 
de conflicte și încordare, 
aceea trebuie să facem 
pentru a uni toate (forțele 
imperialiste, toate popoarele 
spre a asigura pacea și colabo
rarea internațională. In același 
timp, nu uităm că avem răs
punderea față de popor, fată de 
cauza socialismului, a progresu
lui și libertății popoarelor de a 
face totul pentru ca România, 
armata noastră să fie gata în 
orice moment să-și îndeplineas
că »— dacă va fi nevoie — obli
gațiile de apărare a patriei, a 
cuceririlor revoluționare, socia
liste ale întregului nostru popor. 
(Urale puternice, aplauze).

Ne preocupăm și vom face 
totul pentru a asigura dotarea 
armatei cu tehnică modernă, 
pentru ridicarea nivelului in
struirii de luptă si politice a 
militarilor noștri, pentru pregă
tirea întregului popor în vede
rea apărării țării. Vom acționa 
în același timp pentru a întări 
colaborarea cu țările socialiste 
membre ale Pactului de la Var
șovia, cu armatele tuturor ță
rilor socialiste, ale celorlalte 
țări prietene, considerînd că și 
această colaborare (reprezintă o 
contribuție Ia cauza apărării cu
ceririlor revoluționare, a păcii 
internaționale. (Aplauze, urale ; 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Doresc să-mi exprim convin
gerea că toți oamenii muncii din

Directivele cu privire 
cincinal 1976—1980, 

prognozele de dezvol
ta 1990. Atît Progra- 

deschid

forte 
zone 

De 
totul 
anti-

mai bune 
partidului

doresc să 
ofițerilor 

astăzi, ce- 
Academia

Capitală, Ia fel ca întregul nostru 
popor, vor face totul pentru a 
îndeplini in conditiuni tot mal 
bune planul cincinal înainte de 
termen. Le adresez urări de noi 
și noi succese în întreaga lor 
activitate. (Aplauze puternice, 
urale).

îmi exprim, de asemenea, 
convingerea că generalii si ofi
țerii, militarii forțelor noastre 
armate vor face și în viitor to
tul pentru a-și ridica pregăti
rea de luptă, nivelul de pregă
tire culturală și politică, pentru 
a' răspunde în cele 
conditiuni sarcinilor 
și statului nostru.

Cu aceste gînduri 
adresez generalilor, 
care au fost avansați 
lor care au absolvit _______
Militară, cît și noilor ofițeri cele 
mai calde felicitări și urări de 
noi si noi succese. (Urale pu
ternice, aplaude îndelungate ; 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.". Cel prezenți In marea 
piață ovaționează minute ta șir 
pentru partid, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia șl Comandantul Suprem al 
Forțelor noastre Armate, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu).

i

W

Decret Prezidențial
privind înaintarea

la gradul de general
Prin Decret Prezidențial au 

fost înaintați :
— la gradul de general-colo

nel următorii 
nențl : Vasile Cutoiu, 
Doicaru, Nicolae Militaru ;

— la gradul de general-loco- 
generali-ma-

Augustin, 
Constantin

generali-locote-
Nicolae

tenent următorii 
iori : Alexandru
Gheorghe Cetină,
Drăghici, Dumitru Eremia, Du
mitru Fotescu, Ion Hortopan, 
Jan Moldoveanu, Nicolae Ne- 
gulescu, Constantin Opriță, 
Mihai Pacepa, Constantin Pet- 
cu, Nicolae Popa, Ion Șuța ;

— la gradul de viceamiral 
contraamiralul Gheorghe San
du.

S-a acordat gradul de gene- 
ral-maior următorilor colonei s 
Oreste Alexlu, Gheorghe An- 
dreescu, Ștefan Antonescu, 
Vasile Aramă, Gheorghe Bă- 
leanu, Ion Bordeiu, Vasile- 
Gheorghe Bucur, Eugeniu Che- 
laru, Constantin Cioroianu, O- 
nișor Cîrcu, Dragoș Cojocaru, 
Iile Constantinescu, Nicolae Cu-

cu, Gheorghe Dinculescu, Gri
gore Drăghici, Dumitru Dumi
trescu, Nicolae Dumitru, Istifie 
Geartu, Gheorghe Gheorghiu, 
Aurel Golcea, Gică Gorgonețu, 
Gheorghe Iftimie, Petre Ilie, 
Constantin Ioana, Aurel Ion, 
Gheorghe Ionescu, Nicolae Is- 
crulescu, loan Lințu, Emil Ma
cri, Bogdan Marinescu, Luigi 
Martiș, Vasile Mihalache, Tai- 
che Mitroescu, Florea Nicola- 
escu, Ilie Nicolau, Cornel Ola- 
ru, Constantin Olteanu, Leandru 
Panait, Toader Perju-Ursu, Ale
xandru Petricean, Octavian Pop, 
George Popa, Mircea Popa, Va
sile Popescu, Aurel Răican, Du
mitru Roșu, Ion Scrieciu, Cor- 
neliu Soare, Teodor Stanca,
Gheorghe Stănicioiu, Constantin xandru, Alcibiade Carozzi, Ște- 
Stoica, Constantin-Eugeniu Tur- 
cu, Cornel-Alexandru Valter, 
Constantin Vlădulescu, Marin 
Zavera ; și gradul de contraami
ral căpitanilor de rangul I : Ște
fan Dinu și Iosif Gheorghe Pri
cep.

— la 
armată, 
rezervă

— la

Burduloiu ; 
general-loco- 
generali-ma- 

Pollhronie

De asemenea, prin Decret Pre
zidențial au fost înaintați : 

gradul de general de 
generalul-colonel In 

Dumitru Dămăceanu ; 
gradul de general-colo

nel, generalul-locotenent în re
tragere Constantin

— la gradul de 
tenent următorii 
iori ta retragere :
Ivănescu, Paul Leonida, Marcel 
Mihăilescu, Andrei Neagu, 
Gheorghe Olteanu, Nicolae Po
pescu, Dumitru Vițeleanu, Toma 
Zotter, și gradul de general- 
maior următorilor colonei în 
rezervă și retragere : Ion Ale- 

fan Dinescu, Gheorghe Fotache, 
Laurențiu Fulga, Neculâl Mas- 
tacan, Nicolae Mateescu, Cos- 
tache Mîndru, Grigore Nicolalde, 
loan Petrinl, Victor Popescu, 
Constantin Șorbu, Gheorghe 
Șoimaru.

pe care forțele armate vi Ie 
poartă dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija perma
nentă pe care o acordați întăririi 
capacității de apărare a patriei, 
pentru contribuția hotăritoare pe 
care ați adus-o la fundamen
tarea științifică a doctrinei noas
tre militare, la elaborarea între
gii politici a partidului și statu
lui nostru ta domeniul militar.

Participarea dumneavoastră la 
principalele activități ale arma
tei, prețioasele indicații și în
drumări pe care ni le-ați dat 
de fiecare dată constituie pen

DE LA MONUMENTUL EROILOR PATRIEI
tru toți militarii o călăuză si
gură, îi mobilizează la îndepli
nirea ireproșabilă a datoriei.

Arătînd în continuare că fes
tivitatea de astăzi are loc în 
preajma Zilei de 23 August — 
cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului român, vor
bitorul a spus : Oamenii muncii 
aniversează jubileul eliberării 
patriei cu bucuria îndreptățită 
atît de bilanțul bogat al victo
riilor dobîndite în cele trei de
cenii de viață nouă, cît și de 
minunatele perspective de pro
gres și prosperitate ce se des
chid României socialiste. Pro
iectul Programului Partidului 
Comunist Român și al Directi
velor Congresului al XI-lea, 
elaborate din inițiativa și sub 

directa conducere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prefigurează 
în mod strălucit viitorul minu
nat al patriei noastre, înarmea
ză partidul și poporul cu un 
program clar de acțiune în ve
derea făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate și îna
intării României spre comunism.

Datorită măsurilor luate de 
conducerea partidului și statu
lui, personal de către dumnea
voastră, tovarășe comandant su
prem, armata noastră populară 
este tot mai bine înzestrată cu 
armament și tehnică de luptă 
moderne, în cea mai mare par

te produse de muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii români, uni
tățile și marile unități dispun 
de toate condițiile pentru desfă
șurarea procesului instructiv- 
educativ la nivelul cerințelor 
actuale.

în continuare, ministrul apă
rării naționale s-a referit la 
activitatea rodnică desfășurată 
de organele și organizațiile de 
partid și U.T.C. din armată, la 
faptul că pregătindu-se cu răs
pundere pentru îndeplinirea 
misiunii de bază — aceea de a 
fi gata în orice moment pentru 
ca împreună cu întregul popor 
să apere pămîntul strămoșesc, 
libertatea și independența pa
triei — armata participă în ace
lași timp la munca de pe șan

tierele economiei naționale, 
constituie o prezentă vie pe 
frontul dezvoltării economice a 
tării, fapt ce consolidează și 
mai mult unitatea dintre arma
tă și popor.

înaintarea la gradul de general 
constituie o expresie grăitoare 
a prețuirii pe’ care conducerea 
partidului și statului nostru, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă cadrelor 
militare care s-au distins prin- 
tr-o rodnică și îndelungată ac
tivitate în slujba Întăririi capa
cității de apărare a patriei.

Absolvirea Academiei și a 

școlilor militare de către noua 
pfomoție , reprezintă unui din 
rezultatele concrete ale aplicării 
în practică a politicii Partidu
lui Comunist Român de întărire 
a capacității de apărare a pa
triei, de creștere, educare și 
promovare a cadrelor militare.

împreună cu oamenii muncii 
de Ia orașe și sate, cu întregul 
popor, a spus în continuare mi
nistrul apărării naționale, mili
tarii sprijină fără rezerve poli
tica partidului și guvernului de 
dezvoltare a prieteniei și alian
ței frățești cu toate țările so
cialiste; ei dau o înaltă pre
țuire eforturilor neobosite s și 
rodnice depuse de partid pentru 
extinderea colaborării cu toate 
statele, fără deosebire de orîn- 

duire socială, pentru apărarea 
păcii în lume.

O asemenea politică externă 
constructivă și consecvent prinr 
cipială, al cărei făurar și pro
motor neobosit este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a vieții internațio
nale contemporane. a adus 
României nenumărați prieteni 
pe toate meridianpie globului, a 
făcut să crească nemăsurat de 
mult prestigiul său în lume.

In concordanță cu politica in
ternațională a partidului și sta
tului nostru, armata română 
dezvoltă relațiile de colaborare 

cu armatele țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia, ale 
tuturor țărilor socialiste, pe ba
za stimei și respectului reciproc, 
a prieteniei și spiritului tovă
rășesc. Armata noastră extinde 
în același timp legăturile cu 
armatele țărilor ce pășesc pe 
calea dezvoltării de-sine-stătă- 
toare, cu armatele , altor state.

în acest moment solemn, în
credințez din nou Comitetul 
Central al partidului, guvernul 
țării, întregul popor, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că întregul 
efectiv al armatei va înfăptui 
și de acum înainte, neabătut, 
politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român, își 
va înzeci' eforturile pentru a 

tatîmpina cu noi și importante 
realizări cel de-al XI-lea Con
gres al partidului, iși va con
sacra întreaga energie apărării 
înfăptuirilor noastre socialiste, a 
integrității teritoriale, indepen
denței și suveranității scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

în numele generalilor activi 
înaintați în grad și al ofițerilor 
cărora li se acordă astăzi gra
dul de general, a luat cuvintul 
generalul-locotenent Ion Horto
pan, care a spus : Vă rog să-mi 
permiteți să dau expresie 
sentimentelor noastre profunde 

de dragoste și devotament față 
de eroicul partid al comuniști
lor, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
națiunii, patriot -înflăcărat, mi
litant neobosit pentru libertatea 
și fericirea poporului român, 
personalitate proeminentă a 
vieții politice contemporane, și 
să vă adresăm, din toată inima, 
mulțumiri ferbinți pentru încre
derea ce ni se acordă.

îngăduiți-mi, a spus generalul 
de armată în rezervă Dumitru 
Dămăceanu, ca în numele celor 
mai vîrstnici ostași ai țării, care 
au fost înaintați azi în grad, să 
dau glas recunoștinței noastre 
nețărmurite față de conducerea 
de partid și de stat, față de 

dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta cinstire 
ce o acordați generalilor și ofi
țerilor în rezervă.

Aducem un cald omagiu ero
icului nostru partid comunist, 
organizatorul și conducătorul 
insurecției din august 1944, cîr- 
maciul înțelept al poporului pe 
drumul onoarei și demnității 
naționale.

Rog să-mi fie permis să mă 
fac ecoul celor mai curate gîn
duri și sentimente pe care os
tașii veterani le nutresc față 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — 

cel mai de seamă fiu al națiunii 
române — pentru tot ceea ce 
faceți spre înflorirea și întărirea 
țării și sporirea prestigiului ei 
în întreaga lume.

Sintem promoția celui de-al 
30-lea an de la eliberarea pa
triei de sub dominația fascistă, 
jubjleu cu profunde rezonanțe 
în prezentul și viitorul Româ
niei străbune, a spus șeful pro
moției Academiei militare, țna- 
ior Vasile Verdeș. Și astăzi, ca 
dintotdeauna, gindurile noastre 
se îndreaptă cu nemărginită 
dragoste și recunoștință către 
Partidul Comunist Român, că
tre dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
încercat al națiunii noastre so
cialiste, pentru opera ce o fău

riți ta fruntea partidului și sta
tului, pentru grija permanentă 
ce o acordați armatei, îmbună
tățirii continue a condițiilor de 
muncă și de viață a militarilor.

Șeful promoției Școlii military 
de ofițeri activi „Nicolae Băl- 
cescu", locotenent Vasile Voica 
a spus :

Intrăm în rîndul cadrelor ar
matei însuflețiți de năzuința de 
a fi ofițeri destoinici, de a ne 
iubi cu ardoare glia străbună, 
de a urma neabătut cuvintul 
partidului, de a nu ne precu
peți, dacă va fi nevoie, nici 
chiar viața pentru apărarea cu.- 

ceririlor revoluționare de azi 
și de mîine, a independentei și 
suveranității României socia
liste.

în întreaga noastră .activitate, 
vom fi permanent însuflețiți de 
inalta dumneavoastră pildă de 
patriotism înflăcărat, de spirit 
revoluționar și principialitate 
comunistă, de -abnegație în. lup
ta pentru triumful cauzei so
cialismului și comunismului.

începem activitatea de ofi
țeri ai Ministerului de Interne 
— a spus locotenentul Gheor
ghe Atudoroaie — însuflețiți 
de puternicul ■ entuziasm cu care 
poporul român întâmpină a 
XXX-a aniversare a eliberării 

patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului, precum și sub adin- 
ca; impresie a minunatelor pers
pective pe care recentele do
cumente de partid le des
chid pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintarea României spre 
comunism.

Ne angajăm solemn să mili
tăm cu toate forțele pentru tra
ducerea în viată a îndemnuri
lor și a indicațiilor pe care dum
neavoastră le-ați dat în repetate 
rinduri cadrelor Ministerului de
Interne, ta rîndul cărora, astăzi, 
avem și noi cinstea să facem 
primii pași.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, a luat cuvintul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Urmărită cu deosebită atenție și 
viu interes, cuvîntarea secreta
rului general al partidului a fost 
subliniată, în repetate rinduri, 
cu îndelungi aplauze si puter
nice urale.

Comandantul suprem, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a primit 
apoi defilarea subunităților da 
absolvenți. Secretarul general al 
partidului, ceilalți conducători 
de partid și de stat, s-au în
treținut apoi cu generalii înain
tați în grad și șefii promoțiilor 
de absolvenți, în Sala de mar
mură a Academiei militare.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI
MONDIALE A POPULAȚIEI

A doua zi a lucrărilor Confe
rinței Mondiale a Populației a 
marcat Începerea dezbaterilor 
propriu-zise in cadrul ședinței 
plenare, a celor trei comitete și 
a grupului de lucru pentru pla
nul mondial de acțiune al popu
lației pe marginea unor Impor
tante documente ale Conferin
ței.

Au luat cuvintul delegați 
din Suedia. Uruguay. Ar
gentina, India, Iran, Canada, 
Indonezia, Filipine, Singapore, 
R. F. Germania, Japonia, S.U.A., 
Belgia, Franța, Peru, precum și 
reprezentanți ai Fondului Na
țiunilor Unite pentru activitățile 
populației, programului Națiuni
lor Unite pentru mediul încon
jurător, Organizației pentru ali
mentație și agricultură. Organi
zației Mondiale a Sănătății, 
care și-au consacrat intervențiile 
temei centrale a dezbaterilor — 
tabloul general al tendințelor 
demografice actuale, al perspec
tivelor evoluției demografice in 
următorii ani, problemă care 
polarizează atenția forumului 
internațional de la București.

în cuvintul lor, vorbitorii au 
fost unanimi in a aprecia ospi
talitatea poporului român, efor
turile deosebite depuse de gu
vernul român pentru a face ca 
reuniunea de la București să 
fie încununată de succes.

S-a dat o înaltă apreciere me
sajului președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, chemare vi
brantă la statornicirea unui spi
rit de conlucrare între state, in
tre națiuni, In interesul Întregii 
umanități.

în cadrul dezbaterilor genera
le s-a evidențiat o largă paletă 
de opinii in ceea ce privește 
tendințele demografice actuale, 
măsurile ce se impun în viitor. 
A predominat însă abordarea 
realistă a aspectelor principale 
ele problemei populației, rele- 
vindu-se că acestea constituie 
un factor important în dezvolta
rea economică șl socială, în con
servarea mddiului înconjurător.

Dezbaterea a fost dominată de 
convingerea că problemele ma- 
Îore ale populației nu pot fi so- 
uționate satisfăcător decît ln- 

tr-o lume a colaborării și coope
rării în care să se reducă deca
lajul existent intre țările dez
voltate și cele în curs de dez
voltare, cooperare întemeiată pe 
Înțelegerea realităților lumii 
contemporane șl a comandamen
telor sale majore. Vorbitorii 
și-au exprimat convingerea că 
Instaurarea unui nou tip de re
lații între state, a unei noi or
dini economice va permite o 
mai eficientă folosire a tuturor 
resurselor materiale și umane 
tn vederea Îmbunătățirii condi
ției omului. Acest deziderat al 
lumii contemporane nu se poa
te Înfăptui, s-a subliniat in 
plenară, declt printr-o strinsă 
conlucrare între state, eviden- 
țilndu-se în acest context nece
sitatea Întăririi rolului și efi
cienței Organizației Națiunilor 
Unite.

De asemenea, au fost aborda

SFIRȘITUL SAPTAMINII TRECUTE S-A DOVEDIT EXTREM DE 
BOGAT ÎN EVENIMENTE DE ADINCA SEMNIFICAȚIE PEN
TRU CEI MAI TINERI CONSTRUCTORI Al ȚARII. INTR-O AT
MOSFERA SĂRBĂTOREASCĂ, PE ȘANTIERELE MUNCII PA
TRIOTICE ALE MARILOR OBIECTIVE DE INTERES NAȚIONAL, 
AU AVUT LOC CAREURILE BRIGADIERILOR, AMPLU PRILEJ 
DE ANALIZA EXIGENTA A ACTIVITĂȚII DEPUSE DE-A LUN
GUL UNUI AN DE ZILE. CU ACEASTA OCAZIE, S-AU EVI
DENȚIAT REALIZĂRILE BUNE OBȚINUTE, CONTURINDU-SE 
TOTODATĂ STRATEGIA ACȚIUNILOR VIITOARE, TINERII 
BRIGADIERI REAFIRMÎNDU-ȘI HOTĂRÎREA FERMA DE A DE
PUNE IN CONTINUARE ACEEAȘI MUNCA INTENSA, PLINA 
DE ELAN Șl PASIUNE PENTRU SCURTAREA TERMENELOR DE 
EXECUȚIE Șl GRĂBIREA MOMENTULUI FINAL AL PUNERILOR 
IN FUNCȚIUNE, CARE CONDIȚIONEAZĂ REALIZAREA AN
GAJAMENTULUI NAȚIONAL: ™ nc
TERMEN.

CINCINALUL ÎNAINTE DE

LOTRU
...Ora 10. în fața careului bri

gadierilor allnlați, sub faldurile 
brazilor îngemănați cu moderne 
edificii, se înalță, în acordurile 
„Tricolorului", steagul scump al 
patriei. După ce o gardă de 
onoare aduce drapelul organiza
ției U.T.C., se primește rapor
tul comandanților de detașa
mente. Tovarășul Ion Nistor, 
comandantul Șantierului națio
nal al tineretului „Hidrocentra
la Lotru", deschide adunarea. 
Este prezentat raportul pri
vind activitatea organizației 
U.T.C., subliniindu-se faptul 
că, integrați în eforturile x 
colectivului de muncă de 
aici, brigadierii raportează cu 
mîndrie îndeplinirea angaja
mentului asumat în cadrul în
trecerii „Tineretul — factor ac
tiv în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen".

Sînt amintite cîteva acțiuni și 
inițiative, detaliate în cuvîntarea 
reprezentanților celor 4 deta
șamente ce activează pe șantie
rele acestui important obiectiv 
al economiei naționale, acțiuni 

. care au făcut posibilă realiza- 
/■' rea cu succes a 15 247 ml ex- 

cavații, 10 019 ml betonărl sub
terane, 6 487 ml betoane ra
dieri, 13 642 mc betoane la ba
raj, străpungerea tronsoanelor 
Cerna-Olteț, Jieț-Slivei, Rin- 
jeul Mare-Jidoaia.

în cadrul sărbătoresc al ca
reului au fost evidențiați și au 
primit diplome de onoare ale 
U.T.C. cei mai destoinici bri
gadieri care s-au remarcat de-a 
lungul unui an de muncă : Ion 
Nistor, Ion Comșa, Ion Grozavu, 
Marin Dumitrana și Gheorghe 
Popescu. Tot cu acest prilej, o 
serie de tineri nou sosiți pe 
șantier au fost primiți in rîndul 
brigadierilor, titlu de cinste pe

te idei importante in ceea ce 
privește rolul guvernelor fiecă
rei țări în promovarea politicii 
demografice proprii, în vederea 
consolidării nucleului social de 
bază — familia.

în același cadru, vorbitorii au 
prezentat pe larg aspecte de
mografice principale din țările 
lor, înfățișînd in același timp, o 
largă gamă de măsuri și iniția
tive menite să soluționeze in 
mod adecvat problemele majo
re ale populației în conformita
te cu particularitățile sociale, e- 
conomice și de altă natură ale 
fiecărui popor și arii geografice.

în ședința plenară de dimi
neață s-a dat citire mesajului 
adresat conferinței de către Ma
iestatea Sa Imperială Moha
mmad Reza Pahlavi Aryamehr, 
Șahinșahul Iranului.

★
Marți a fost consemnată și În

ceperea activității în cele trei 
comisii,, unde, după alegerea bi
rourilorSe conducere, s-a trecut 
la dezbaterea unor probleme 
aflate pe agenda conferinței >

DEZBATERILE TRIBUNEI POPULAȚIEI
în cadrul dezbaterilor Tribu

nei populației, amplă manifes
tare cu caracter neguvernamen
tal, marți, au avut loc discuții 
pe grupuri de specialitate. A 
fost, astfel, abordată o largă te
matică care a oferit particfoatn- 
ților — oameni de știință, spe
cialiști. experțl, reprezentanți ai 
opiniei publice — posibilitatea 
unul amplu schimb de opinii. 
Desprindem din problematica a- 
cestor dezbateri o serie de teme 
cu privire la raportul dintre 
populație, alimentație, resurse 
și mediul Înconjurător, direcții 
noi în sistemele de educație șl 
predare, relația dintre echitatea 
socială, dezvoltare și populație, 
tineretul si populația.

RAPORTUL
BRIGADIERILOR

care el s-au angajat să-1 slu
jească cu devotament și abnega
ție în muncă.

In încheierea adunării, bri
gadierii Șantierului național al 
tineretului „Hidrocentrala Lo
tru" au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă, pri
lej de reînnoire a angajamente
lor asumate pentru intensifica
rea contribuției la realizarea 
sarcinilor de producție.

ȘTEFAN DORGOȘAN

SOMEȘ
Reținem faptul că recent, 

colectivul de muncă al grupu
lui de șantiere de pe So
meș a realizat o producție 
globală cu circa 6 milioane lei 
mai mare decît cea planificată, 
care altfel spus, înseamnă a- 
proape 70 000 mc excavați, 6,7 
km galerii subterane, depune
rea a peste 570 000 mc anroca- 
mente în corpul barajului de la 
Fîntînele. S-a reușit, printre al
tele, în cinstea celor două mari 
evenimente ale anului — a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea 
al partidului — devansarea ter
menelor de execuție la o serie 
de obiective ca : străpungerile 
de la Măguri-Răcătău, Măguri- 
N egruța, Fîntînele-Răcătău,
predarea cu 4 luni mai devre
me la montaj a centralei sub
terane Mărișelu, încheierea cu 
un avans de aproape 12 luni a 
lucrărilor de la galeria de fugă.

Toate aceste succese eviden
țiază dăruirea și responsabilita
tea fată de muncă de care fac 
dovadă c< . peste 1 000 de bri
gadieri integrați activ în efor
turile depuse de fiecare colec
tiv de muncă, t 

modificările în structura popu
lației și dezvoltarea economică 
și socială ; populația, resursele 
și mediul înconjurător ; popu
lația și familia. Și-a început, de 
asemenea, dezbaterile grupul de 
lucru pentru planul mondial de 
acțiune al populației.

★
Secretarul general al Confe

rinței Mondiale a Populației, 
Antonio Carillo Flores, a oferit, 
marți seara, în sala rondă a 
hotelului Intercontinental, o re
cepție.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Petre Lupu, George 
Macovescu, președintele Confe
rinței Mondiale a Populației, 
Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, Cor- 
neliu Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontul 
lui Unității Socialiste, Mîhnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și poli
tice, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Ralph 
Townley, directorul executiv al 
Conferinței, Snowden T. Her

Ca o idee generală a discuții
lor s-a desprins faptul că pro
blema populației se cere solu
ționată în legătură directă cu 
dezvoltarea social-economică. cu 
condițiile concrete, specifice fie
cărei țări. Totodată, s-a relevat 
că mijloacele cele mai potri
vite pentru solutionarea proble
mei resurselor alimenta,re sînt 
de natură social-polltică. O dis
tribuție satisfăcătoare a aces
tora se poate realiza pe baza 
unei ordini sociale juste. O se
rie de specialiști au arătat in 
acest context, că socialismul re
prezintă modalitatea adecvată 
de soluționare a acestor proble
me.

Participanții la dezbatere, tine
rii brigadieri Viorel Sacotă, Ion 
Goja, Doru Oprescu, Sorin 
Borconl, Toi Florescu, Petre 
Pleșa au ținut să adauge că 
pentru ei șantierul reprezintă o 
adevărată școală revoluționară 
de călire a caracterelor, de cu
tezanță comunistă, de dezvol
tare armonioasă a întregii lor 
personalități, că trăsătura care 
li definește astăzi este convin
gerea că la îndemnurile secre
tarului general al partidului că
tre mai mult, mai repede și 
mai eficient,’ ei pot avea răs
punsuri proprii mai bogate de
cît pînă acum, rezolvări mai ra
pide.

Cuvintele acestea aveau, MIRCEA TACCIU

In cadrul Șantierului național 
al tineretului Rogojelu — Gorj, 
cu ocazia împlinirii a 4 ani de 
la constituirea acestuia s-a ținut 
o adunare de analiză la care au 
participat peste 800 de briga
dieri.

Adunarea a făcut bilanțul a- 
cestui șantier pînă în prezent, 
evidențiind rezultatele deosebite 
obținute de către brigadieri: 
darea în folosință înainte de ter
men a stadiilor fizice la lucrările 
de infrastructuri ale turnurilor de 
răcire nr. 4 și 5, cu 40 și, res
pectiv, 60 de zile mai devreme, 
glisarea cilindrilor de susținere a

rick, directorul adjunct al Cen
trului de informare economică 
și socială a O.N.U., Rafael M. 
Salas, directorul executiv al 
Fondului Națiunilor Unite pen
tru activitățile populației.

Au participat, de asemenea, 
șefii unor delegații la Confe
rință, precum și alte personali
tăți prezente la această impor
tantă reuniune internațională.

★
Cu prilejul Conferinței mon

diale a populației, marți s-a 
deschis, în sala Cina, o expozi
ție de artă naivă românească, 
organizată de Fondul Plastic și 
Comturist. Lucrările sînt rea
lizate de artiști amatori — ță
rani, muncitori, funcționari —, 
unele dintre ele fiind prezen
tate în diferite expoziții în țară 
și peste hotare. Autorii abor
dează cu sensibilitate teme in
spirate din trecutul patriei, 
munca la cîmp, în fabrici, viața 
nouă a satelor și orașelor, obi
ceiuri pitorești, tîrguri tradițio
nale, priveliști ale locurilor fa
miliare.

Tot în aceeași zi, a avut loc 
prima conferință din ciclul or
ganizat de Uniunea internațio
nală pentru studiul științific al 
omului. Prof. Jean Labasse de 
la Departamentul de geografie 
al Universității din Lyon a tra
tat tema „Dezvoltarea și polua
rea". Autorul a subliniat nece
sitatea pregnantă a protecției 
mediului Înconjurător ca unul 
din factorii importanți al pro
blematicii populației.

Programul zilei a mai cuprins 
gale de filme documentara asu
pra populației și dezvoltării so- 
cial-economlce.

Dezbaterile Tribunei popu
lației vor fi reluate in cursul 
zilei de miercuri.

pentru brigadierii de pe So
meș un înțeles practic ime
diat pentru că, încheindu-și 
treburile aici pe șantierul de la 
Tamița, ei vor porni curînd, 
urmînd cursul Someșului spre 
izvor, către Valea Drăganului, 
unde anul viitor mai cu sea
mă, ii va găsi angajați la cea 
mai însemnată lucrare a Între
gului sistem.

In Încheierea dezbaterilor, 
participant!! au dat citire unei 
telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

cazanului cu 3 zile și a coșului 
de fum cu 15 zile mai devreme.

Pentru rezultatele bune în 
muncă au fost înmânate cinci

ROGOJELU
Diplome de Onoare ale C.C. al 
V.T.C. Diploma de onoare a 
C.C. al V.T.C. a fost acordată 
organizației V.T.C. din Șantierul 
național Rogojelu. Au mai fost 
luminate șapte Diplome ale Co
mitetului județean Corj al 
V.T.C.

însemnări despre expoziția republicană 
a tinerilor plasticieni

MILITANTISMUL 
TINERILOR 
CREA TORI’)

Expoziția de la Pitești, prima 
confruntare republicană din ul
timii ani a tinerilor artiști plas
tici este, fără îndoială, o reu
șită.

O primă observație ar privi 
raporturile artistului cu reali
tatea. Relevante în acest sens 
ni se impun, de pildă, subiec
tele lucrărilor — în mare ma
joritate scene de muncă. Tine
rii artiști nu înregistrează con
templativ scenele de muncă, nu 
recurg la facile monumentalizări 
ale acestora, pînă la un punct 
efecte pur tehnice, ci le evocă 
participativ, cu patosul trăirii 
faptului de viață, înțeles în 
cele mal profunde implicații, cu 
o luciditate capabilă să aprecieze 
exact efortul șl opera efortului, 
rolul șl ecoul său în viața unei 
mari colectivități, In desăvîrșl- 
rea, printr-un subtil și specific 
proces, a personalității umane, 
din punct de vedere spiritual. 
Acest" acord fericit intre nece
sitatea Istorică a unei epoci, a 
unei noi structuri sociale șl vo
cația artistică pe de altă parte, 
între adevărul existenței și ade
vărul artei, nl se pare trăsătura 
esențială a creației multor ti
neri artiști plastici. Ea este 
girul autenticității șl valorii ope
rei de artă. Șl tocmai ea face, in 
consecință, ca actuala expoziție 
să nu fie o simplă expoziție cu 
temă (pe care artistul numai o 
Intuiește ori 1 șe recomandă ca 
fiind generoasă), cl, un fapt 
artistic viu și convingător. Ca
litatea pe care epoca noastră 
și-o Impune ca deziderat esen
țial in toate planurile este, pen
tru artiști, in chip vizibil, mă
sura angajării lor, echivalentul 
autenticității șl sensul demersu
lui lor creator.

Eroii acestei expoziții rinț ti
nerii, și este interesant de ob
servat cum își conturează ei 
propriul portret prin conștiința 
artistică a propriei generații, 
cum își Înțeleg rolul, poziția șl 
responsabilitățile lntr-o socie
tate ca a noastră, cum își con
turează aspirațiile, idealul da 
viață. '

Lucrările sînt accesibile, 
limpede șl puternic articulate. 
Nu întîlnim echivocuri, divagații 
sterile, supralicitări de ordin

Tineri artiști despre FESTIVALUL
DRAMATURGIEI ROMÂNEȘTI

Desfășurat intre 10—SO august, Festivalul dramaturgiei ro
mânești este o manifestare eu caracter competitiv menită 
să prllejulască cunoașterea contururilor dramaturgie! contem
porane șl să activizeze viața teatrală. Festivalul a ocazionat 
tntilnirea unor tineri regizori, dramaturgi, actori și critici din 
Întreaga țară. Am cerut citorv» dintre el să-și spună părerea 
in legătură eu etapa actuală cit șl sugestii pentru o etapă 
viitoare.

Radu Bădilă, dramaturg i Un 
asemenea festival este mai mult 
decît util. O confruntare a unor 
spectacole din întreaga țară este 
o ideală bază de discuție pen
tru a defini momentul actual 
al dramaturgiei și artei spec
tacolului și pentru a detecta 
unele noi tendințe. Un atribut 
al festivalului este diversitatea 
de modalități : de la o drama
turgie cu un profil apropiat a- 
cademicului, în sensul bun al 
cuvîntului, la piese aducînd Ino
vații interesante, ca aceea a lui 
Dumitru Radu Popescu. Din pă
cate, în afară de „clasicii în 
viață", singurul tînăr dramaturg 
prezent în festival 
Naghiu. Remarcabil 
nivelul regiei, dlnd 
spectacolul lui Dan 
zat la Tîrgu-Mureș.

este Iosif 
mi se pare 
ca exemplu 
Mlcu reali-

In încheiere a fost adresată o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu.

De asemenea a fost lansată 
chemarea către organizațiile 
V.T.C. de la Vzinele „Vulcan", 
Vzina de mașini grele București 
și Automatica București de a 
mobiliza toți uteciștii în vederea 
livrării utilajelor la contractele 
încheiate.

MARIA BURDUȘA 
prim-secretar al Comitetului 

județean Gorj al V.T.C. 

tehnic, care să umbrească, fie 
și parțial, esența și scopul co
municării artistice.

Premiile, pe care juriul ex
poziției le-a acordat nu fac 
decît să ilustreze la nivelul 
unei deosebite ținute profe
sionale și al unei complexi
tăți în conținut, prin opere 
și personalități distincte, aceste 
trăsături mai generale care se 
pot desprinde după parcurgerea , 
acestei ample expoziții.
C. R. CONSTANTINESCU

•) Expoziția de pictură, sculp
tură și grafică, Tineretul — 
factor aotiv în construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, organizată la Pitești 
de către Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea artiștilor 
plastici in cinstea oelei de a 
XXX-*  aniversări a eliberării 
patriei și a Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

• Atitudinea vădit anga
jată a creatorului șl profe
sionalismul evident al crea
ției stnt caracteristici esen
țiale ale acestei expoziții re
publicane a tineretului șl de
opotrivă argumente ale a- 
firmăril forței creatoare a 
tinerei generații ca factor 
activ in construirea societă
ții socialiste românești. Sub 
semnul celor două mari eve
nimente, cărora expoziția Ie 
este consacrată, tineretul se 
arată unit intr-un front artis- 
tio printr-un program lim
pede conturat, ce pune in lu
mină acordul deplin dintre 
comanda socială și crezul ar
tistic al personalității crea
toare.

HORIA HORȘIA

a Expoziția de la Pitești a 
găsit — șl acesta e meritul el 
esențial — justa proporție 
intre registrul tematic și cei

In legătură cu tematica piese
lor, consider că sînt încă prea 
puțin atinse probleme direct le
gato de viața socială ; problema
tica tineretului de azi este des
tul de nesemnificativ abordată. 
Poate era bine dacă ar fi fost 
incluse în festival spectacolul 
de studio și piesa Intr-un act șl 
chiar recitalul de versuri.

Alexa Visarion, regizor : Este 
bine că sînt incluse In festival 
spectacole semnate de tineri re
gizori ca Dan Mlcu și Cătălina

Nobilă și temerară totodată 
«sta ambiția realizatorilor fil
mului Stejar — extremă ur
gență — Horia Lovinescu și Mi
hai Opriș, scenariul, Dinu 
Cocea, regia — de a face o 
incursiune în evenimentele, în 
atmosfera atit de dramatice, de 
Încleștare, care au premers și au 
pregătit mărețul act al insurec
ției de la 23 August 1944. Nobilă 
pentru că nobil este gestul de a 
rememora, prin intermediul ar
tei cinematografice în cazul de 
față, acele clipe cu valoare uni
că în istoria neamului nostru. 
Temerară, pentru că pusă față 
în față cu măreția acelor mo
mente și cu imaginea sentimen
tală pe care fiecare spectator 
și-a construit-o despre acele 
clipe, opera filmlcă are de tre
cut examenul confruntării cu 
realitatea. Un examen pe care, 
putem spune de la bun început, 
„Stejar — extremă urgență" îl 
trece cu bine.

E necesar să facem, însă, o 
precizare : pelicula lui Dinu 
Cocea nu tinde să fie o cronică 
cinematografică a orelor, a mi
nutelor și secundelor grele, în
cărcate de fapte ale verii fier
binți 1944. Ea este mai degrabă 
un document moral, unul cfin 
sutele și miile posibile care au 
marcat figura ostașului român, a 
comuniștilor angajați pe frontul 
războiului antihitlerist. Sîntem 
asigurați, încă de la început, că 
filmul este inspirat din eveni
mente reale : existența la statul 
major hitlerist din Capitală a 
unui plan — „Margareta" — de 
ocupare a României în cazul 
trecerii acesteia de partea aliați- 
lor. Plan care, orice s-ar fi în- 
tîmplat, trebuia găsit, fotografiat 
pentru ca armata română să-l 
poată contracara. Este ales pen
tru această dificlă misiune căpi
tanul Matei Udrea, un militar cu 
calități de excepție, dar pus în- 
tr-o situație inedită pentru el — 
cea de ofițer de contrainfor
mații. Elementul acesta de con
strucție a filmului, are valoare 
simbolică generalizatoare : de 
acum încolo faptele lui Udrea

DUMITRESCU ZAMFIR: „Alexandru Rusu, Constantin 
Godeanu, Ludovic Czeller-Gall" — ulei pe pînză.
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artlstlo proprlu-zis. Ea res
pectă programul fără excese 
vulgar teziste, ceea ce face 
ca o anume autenticitate să 
planeze, salutar, asupra ei. 
Șl o anume cumințenie. Nu 
cumințenia cea rea a opor
tunismului, cl cumințenia cea 
bună, a măsurii. Felicitări 
speciale celor care s-au ocu
pat de buna ei organizare.

ANDREI PLEȘU

• Cred că meritul princi
pal — și deosebit de impor
tant — al aoestei tinerești 
manifestări se află in faptul 
că ne înfățișează in același 
timp o expoziție cu program 
prin tema ei, dar și o expo
ziție — program prin lucidi
tatea și curajul cu oare iese 
din rutina unui manierism 
stilistic considerat uneori pe 
nedrept drept criteriu su
prem al calității artistice.

Buzoianu ale căror nume capătă 
pe zi ce trece tot mai mult pres
tigiu. în general nivelul regiei 
tn festival este de o apreciabilă 
profesionalitate. Pentru ediția 
următoare ar fi de dorit o mai 
atentă selecție a textelor, in 
sensul alegerii titlurilor celor 
mai semnificative. O nouă ge
nerație de dramaturgi și regi
zori trece spre maturitate ; ea 
se cere implicată mal activ în 
viața teatrală actuală. Se simte 
un nou gind care trebuie cu
noscut.

Carmen Petrescu, actriță : A- 
ceastă manifestare înlesnește o 
profitabilă confruntare a colecti
velor actoricești din întreagă 
țară. Avem prilejul de a cu
noaște alte metode de lucru, alte 
stiluri de interpretare. Cu totul 
remarcabil mi s-a părut spec
tacolul de la Iași „într-o singu
ră seară", regizoral și actoriceș- 
te bine acoperit.

Adrian Lupu, regizor 1 Acest 

nu mai sînt cele ale unul om 
deosebit, ci pot reprezenta ati
tudinea firească, profilul moral 
al oricărui adevărat patriot. In 
acțiunea primejdioasă in care 
este antrenat — sub aparență de 
prietenie pe care o are pentru 
Werner von Richter, ofițerul 
german de contrainformații, 
Udrea urmărește cu o extraordi
nară tenacitate și siguranță de 
sine Îndeplinirea realei sale mi
siuni — eroul principal al fil
mului se definește în fața pro
priei sale conștiințe. Știind pen
tru ce și pentru cine luptă, 
avînd mereu clar scopul nobil al 
misiunii sale, el are convingerea 
că nimic nu-i este imposibil. Dar 
figura lui Udrea nu este singura, 

vorbind despre dăruirea, despre 
frumusețea și integritatea mora
lă a celor care au contribuit prin 
toate mijloacele la înfăptuirea 
insurecției naționale antifasciste. 
Deși doar episodică, figura co
munistului Toma rămîne în con
știința spectatorilor prin umanis
mul pe care-1 degajă, prin 
calmul și siguranța credinței 
sale nestrămutate In victoria 
împotriva fascismului.

Ca o replică a acestor doi 
eroi, Dinu Cocea construiește 
personajele von Keil și Werner 
von Richter. Primul, ambasado
rul, amintind prin gesturi și fi
zic pe Hitler ; celălalt, mai com
plex, . tipul ofițerului de carieră, 
deloc lipsit de inteligență și mai 
ales simțind, dincolo de aparen
ta încredere într-o victorie a 
Reich-ului, catastrofa finală. 
Werner von Richter nu luptă din 
credință, cum nu luptă nici din 
pasiune. Ci doar din neputința 
de a se opune unui destin pe 
care 1 l-au făurit alții. Asta 
neimpiedicîndu-1 să se arunce 
cu ochii închiși în inutila aven
tură a luptei pentru „onoarea" 
armatei germane.

Felicit deci, pe artiști și pe 
organizatori pentru mult 
promițătorul pas Înainte.

AMELIA PAVEL

• Expoziția de Ia Pitești 
este o excelentă demonstra
ție a tinerilor artiști, atit în 
ceea ce privește talentul, în
zestrarea lor care vor asigura 
și pe viitor vitalitatea șco
lii noastre, cit și, totodată, 
a multiplelor modalități sub 
care se poate aborda arta 
militantă. Subiectele cu a- 
dînci rezonanțe in actuali
tate, sau acelea oare evocă 
momente de tensiune și înal
tă semnificație ale trecutu
lui apar Îmbogățite prin a- 
portul personalităților atit 
de deosebite ale expozanți
lor.

RADU IONESCU

festival confirmă necesitatea u- 
nor asemenea manifestări cu un 
caracter emulativ. Prezența 
dramaturgiei tinere mi se pare 
insă timidă în festival. Vrînd 
să alătur numelui lui Iosif Na
ghiu altele, ale unor confrați din 
aceeași generație, trebuie să 
mă opresc. Satisfacția prezenței 
in festival a unor texte de D.R. 
Popescu, Titus Popovici sau 
Paul Everac nu compensează 
absența unor nume pe care le 
găsim de obicei citate în rubri
cile de specialitate ale revis
telor. Așa cum nu se atenuează 
nici impresia de desuet pe ca
re o lasă prezența in festival a 
unui text ca „Munții" de Maria 
Bratel. O soluție pentru pro
movarea noii generații de dra
maturgi șl regizori ar fi relua
rea cu strictă periodicitate a de 
neînțeles abandonatului festival 
al tinerilor creatori din teatre. /

Alexandru Tatos, regizor : Mă > 
bucură că regia tînără este re
prezentată de cîțiva colegi de 
viitor dintre care citez pe Dan 
Mi'cu și Cătălina Buzoianu. In 
ceea ce privește textele selecta
te, ar fi fost de dorit ca ele să 
fi fost mai noi.

DANA DUMA

urgentă
Am vorbit pînă acum mai mult 

despre caracterele personajelor 
principale, pentru că acțiunea, 
deși alertă, bine tensionată, reu
șind unele momente de reală 
încordare, folosește mai mult ca 
suport necesar construirii și 
definirii personajelor. Este 
demnă de amintit ideea regizo
rului Dinu Cocea de a Integra 
narațiunii, de citeva ori pe 
parcursul filmului, documente 
din filmotecă, in imagini reale 
ale bombardării Bucureștiului și 
cîteva dintre acele aproape de 
necrezut secvențe ale discursuri
lor lui Hitler. Integrate perfect 
dramaturgiei operei, avînd tot 
timpul un suport psihic plauzibil 
aceste imagini zguduie privito
rul, măresc extraordinar forța de 
șoc a peliculei.

Iată că, din păcate, din moti
ve de structură a cronicii, am 
fost nevoită să las spre sfîrșit 
cele cîteva aprecieri la ‘ adresa 
interpreților. Dar fără firescul 
și expresivitatea lui Constantin 
Diplan în Matei Udrea — a- 
proape de necrezut este inte
grarea debutantului într-un rol 
principal, Diplan alături de ac
tori de frunte ai cinematografiei 
noastre — fără figura stranie, 
aproape derutantă a Irinei Pe
trescu (fericită această reîntoar
cere la ecran a uneia dintre cele 
mai inteligente actrițe ale noas
tre de film) interpretînd rolul 
din păcate nu prea bine definit 
în economia peliculei al Corinei, 
fără un Ion Caramitru (Werner 
von Richter) cu o deosebită for
ță a interiorizării și a detaliului 
sufletesc, fără un Amza Pellea 
uman, cald, fără Vasile Cornea 
și Geo Barton, Mihai Pălădescu 
și Cornelia Gheorghiu, Mircea 
Anghelescu și George Cocea, 
„Stejar — extremă urgență" nu 
ar fi impresionat atit publicul.

Sigur, pelicula lui Dinu Cocea 
datorează mult și imaginii sem
nate de tinărul și talentatul Ion 
Marinescu. Nu putem încheia 
fără să spunem că debutul în 
film al compozitoarei Cornelia 
Tăutu este promițător.

MIRUNA IONESCU
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Primiri la tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația de partid și guvernamentală

Plecarea secretarului 
general al O.N.U., 

Kurt Waldheim
a

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, în ziua de 20 august, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Arabe Si
riene, condusă de Abdallah Al 
Ahmar, secretar general adjunct 
al Partidului Baas Arab Socia
list, care va participa la festi
vitățile prilejuite de sărbători
rea zilei de 23 August. Din de
legație fac parte Georges Sad- 
dikim, membru al Comanda
mentului Național al Partidu
lui Baas Arab Socialist, minis
trul informațiilor Zouheir Moh
sen, membru al Comandamen
tului Național al Partidului 
Baas Arab Socialist, Fahmi El- 
Youssfi, membru al Comanda
mentului Regional al Partidu
lui Baas Arab Socialist.

La primire au participat to
varășii Hie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Cornel Bur
tică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. și Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Mohsen Sa- 
yadi, însărcinat cu afaceri ad-

Republicii Arabe Siriene
interim al Republicii Arabe Si
riene La București.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un căl
duros mesaj de prietenie și u- 
rări de succese tot mai mari 
poporului român în construirea 
noii societăți din partea lui 
Hafez Al Assad, secretar gene
ral al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, împreună cu 
sincere felicitări cu prilejul ce
lei de a 30-a aniversări a elibe
rării României de sub domina
ția fascistă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți 
ca, la înapoierea în patrie, să 
transmită președintelui Hafez 
Al Assad, conducerii Partidului 
Baas Arab Socialist, un sincer 
și tovărășesc salut, cele mai 
bune urări, iar poporului sirian 
pace, prosperitate șl fericire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat în mod cordial delega
ția de partid și guvernamentală 
siriană, arătînd că prezența sa 
în România este o expresie a 
relațiilor bune existente între 
partidele și statele noastre, a 
dorinței de a adinei colaborarea

Delegafia Uniunii Socialiste Arabe EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR

româno-siriană pe multiple pla
nuri.

în continuare, a avut loc o 
convorbire, in cursul căreia au 
fost evidențiate satisfacția față 
de evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre cele două țări și popoare, 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Baas Arab So
cialist, importanța deosebită a 
contactelor șl convorbirilor din
tre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al Assad, pentru di
versificarea și aprofundarea a

cestor raporturi. A fost subli
niată, de ambele părți, hotărî- 
rea de a traduce în viață înțe
legerile convenite între cei doi 
șefi de stat, în vederea extinde
rii, pe multiple planuri,*  a co- 
laborării româno-siriene, în in
teresul ambelor popoare, al 
luptei împotriva imperialismu
lui, al progrsului și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

Ambasadorul 
Populare

Marți, 20 august a.c., tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe tovarășul Ivan 
Stefanov Abagiev, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Bulgaria în 
țara noastră.

Cu acest prilej, ambasadorul 
R. P. Bulgaria și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
scurte alocuțiuni.

Ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene

Iîn ziua de 20 august a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe tovarășul 

Pak Ciun Guk, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Democrate 
Coreene în țara noastră.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Republicii Populare Democrate 
Coreene și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit scurte alo
cuțiuni.

După primirea scrisorilor de

Republicii 
Bulgaria
După primirea scrisorilor de 

acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire 
cordială, tovărășească cu amba
sadorul Ivan Stefanov Abagiev.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au par
ticipat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe. Au 
fost de asemenea de față mem
bri ai Ambasadei Republicii 
Populare Bulgaria la București.

acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, a avut 
o convorbire cordială, tovără
șească, cu ambasadorul R.P.D. 
Coreene, Pak Ciun Guk.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat și 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Au 
fost, de asemenea, de față mem
bri ai Ambasadei Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, împreună cu 
soția au părăsit marți dimineața 
Capitala.

La aeroportul internațional 
Otopeni, Kurt Waldheim și soția 
sa au fost conduși de George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al României, președin
tele Conferinței Mondiale a 
Populației, și soția, Mircea Ma- 
lița, ministru secretar de stat, 
secretar general al Comitetului 
național român pentru pregă
tirea Conferinței Mondiale a 
Populației, Ion Datcu, ambasa
dor, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți pe aeroport 
Antonio Carrillo Flores, secretar 
general adjunct al O.N.U., secre
tar general al Conferinței Mon
diale a Populației, Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la Bucu
rești, Bhagirathan Devarajan, 
reprezentantul în România al 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, alte persoane 
oficiale.

★
înainte de plecare, răspunzînd 

întrebărilor redactorului Ager- 
pres, Alfred Neagu, secretarul 
general al O.N.U. a declarat : 
„Doresc să profit de această 
ocazie pentru a-mi exprima din 
nou recunoștința față de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, față 
de guvernul român pentru efor
turile deosebite făcute pentru a 

asigura desfășurarea Conferinței 
Mondiale a Populației în condiții 
cît mai bune“. Referindu-se la 
convorbirile avute cu șeful sta
tului român, Kurt Waldheim a 
subliniat ; „Convorbirile pe care 
le-am avut cu Excelența Sa 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au fost deosebit de interesante 
pentru mine. Am avut prilejul 
unui larg schimb de vederi 
asupra situației internaționale, 
privind un număr de importan
te subiecte. La rîndul meu, i-am 
împărtășit părerile mele asupra 
situației internaționale și a unor 
probleme specifice ale O.N.U.". 
în legătură cu rezoluția inițiată 
de România cu privire la întă
rirea rolului organizației mon
diale, secretarul general al 
O.N.U. a spus : „Evenimentele 
din Cipru arată limpede cit de 
importantă este problema întă
ririi rolului O.N.U. fiindcă nu se 
poate activa cu succes dacă nu 
avem sprijinul deplin al tuturor 
țărilor membre. De aceea sînt 
convins că inițiativa României 
în Adunarea Generală a O.N.U. 
este de importanță majoră și va 
contribui la acordarea unui spri
jin mai eficient din partea sta
telor membre. Vreau să subliniez 
din nou că noi, cei de la O.N.U., 
apreciem în mod deosebit spri
jinul acordat organizației de 
către România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu personal, care 
și-a exprimat din nou această 
poziție în cadrul recentelor con
vorbiri. De asemenea, apreciem 
inițiativele pozitive ale guvernu
lui român în diferite ocazii pen
tru întărirea rolului O.N.U., 
pentru sprijinirea organizației 
mondiale în eforturile sale de 
salvgardare a păcii".

în cursul după-amlezil de 
marți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general | al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit delega
ția Uniunii Socialiste Arabe din 
Republica Arabă Libiană, con
dusă de Faragi Aii Balha, gu
vernator, secretar al Comitetu
lui U.S.A.L. din guvernoratul 
Derna.

La întrevedere au partițipat 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Necula, 
membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Exprimînd profunda satisfac
ție a membrilor delegației de 
a fi primiți de șeful statului 
român, Faragi AII Balha a a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut din 
partea președintelui Consiliului 
Comandamentului Revoluției al 
Republicii Arabe Libiene, Mo
urner El Geddafi, împreună cu 
cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, iar 
«porului român noi succese în 
propășirea României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Delegafia de partid și guvernamentală
a Republicii Liberia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, marți după-amiază, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Liberia, 
condusă de James Greene, vice
președintele Republicii, membru 
al conducerii partidului „The 
True Whig", care se află în țara 
noastră pentru a participa la 
cea de-a XXX-a aniversare a 
zilei de 23 August.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, și Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, 
S.B. Cole, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Liberiei la Bucu
rești, și Willie Knuckles, secre
tar executiv la vicepreședinția 
Republicii.

Șeful delegației liberlene • 
tnmlnat președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut 
din partea președintelui Repu
blicii Liberia, William Tolbert 
jr., și a transmis calde felici

Ministrul muncii 
din Franfa

Marți, 20 august, președintele 
, Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Michel Durafour, mi
nistrul muncii din Franța, șeful 
delegației franceze la Conferința 

\ Mondială a Populației.
La întrevedere a fost de față 

Francis Levasseur, ambasadorul 
Franței la București.

Oaspetele a arătat că îl revi
ne deosebita cinste de a fi me
sagerul sentimentelor șl urărilor 
prietenești pe care președintele 
Franței, Valery Giscard d’Es- 
taing, le transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu.
Mulțumind, președintele Nicolae 

Ceaușescu a adresat, la rîndul 
său, un salut cordial, împreună 
cu cele mai bune urări președin
telui Valery Giscard d’Estaing. 

în continuare, a avut loc o 
'convorbire, în cursul căreia s-a

din Republica Arabă Libiană PLECARE

a salutat cu căldură vizita în 
țara noastră a primei delegații 
a Uniunii Socialiste Arabe din 
Libia și a rugat pe oaspeți ca, 
la înapoirea în țară, să tran
smită din partea sa un salut 
prietenesc președintelui Moamer 
El Geddafi, precum și urări de 
pace, progres șl prosperitate 
poporului libian.

A avut loc, apoi, o convorbire 
cordială, cu care prilej au fost 
relevate bunele relații româno- 
libiene, evoluția lor mereu ascen
dentă. în acest cadru, a fost evo
cată importanța deosebită a vizi
tei făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în februarie 1974, în 
Libia, a convorbirilor la nivel 
înalt și a înțelegerilor convenite 
între cei doi șefi de stat, pen
tru întărirea legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre ță
rile șl popoarele noastre. De 
ambele părți a fost exprimată 
dorința de a se extinde și 
adinei raporturile da solidari
tate dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă 
Arabă din Libia, de a se dez
volta colaborarea, pe multiple 
planuri, dintre România și Li
bia, în folosul reciproc, în in
teresul cauzei păcii, cooperării 
și înțelegerii internaționale.

împărtășind din impresiile 

tări din partea conducerii parti
dului „The True Whig", a gu
vernului șl poporului liberian 
cu prilejul aniversării a 30 de 
ani de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă îm
preună cu sincere urări po
porului român de noi victorii 
pe calea progresului, civilizației 
și bunăstării.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete 
să transmită președintelui Libe
riei, partidului „The True 
Whig", guvernului și poporului 
liberian sentimentele sale de 
stimă șl prietenie, succese tot 
mai mari în dezvoltarea Libe
riei pe calea progresului eco
nomic și social.

în cursul convorbirii, ambele 
părți au exprimat satisfacții 
pentru evoluția ascendentă a re
lațiilor româno-liberlene, subli
niind rolul determinant pe care 
l-a avut In această evoluție re
centa vizită efectuată în Liberia 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu, 
hotărtrlle șl înțelegerile conve
nite cu acest prilej între cele 
două state.

relevat cu satisfacție dezvolta
rea, pe multiple planuri, a re
lațiilor tradiționale de prietenie 
și colaborare fructuoasă dintre 
cele două țări și popoare. Schim
bul de vederi a pus în evidență 
dorința comună de a intensifica 
și adînci aceste relații, în inte
resul ambelor națiuni, al cauzei 
destinderii, securității șl coope
rării pe continentul nostru și în 
întreaga lume.

Apreciindu-se importanța de
osebită a Conferinței Mondiale 
a Populației, care se desfășoa
ră la București, s-a exprimat 
convingerea că delegațiile Româ
niei și Franței vor conlucra în 
mod rodnic, contribuind astfel 
la succesul acestei prestigioase 
reuniuni internaționale.

întrevederea a decurs lntr-o 
ambianță caldă, prietenească.

prilejuite de șederea In țara 
noastră, oaspeții au relevat ca
racterul rodnic al vizitei, al 
contactelor avute și au dat o 
Înaltă apreciere realizărilor re
marcabile obținute de poporul 
român. Membrii delegației au 
adresat sincere și călduroase

In acest context a fost afir
mată hotărlrea comună de a se 
transpune în viață acordurile 
Încheiate, de a se acționa pen
tru extinderea șl adincirea ra

Ministrul serviciilor 
sociale 

al Republicii Elene
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți, pe 
Andreas Kokkevis, ministrul 
serviciilor sociale al Republicii 
Elene, care conduce delegația 
țării sale Ia lucrările Conferin
ței Mondiale a Populației. Oas
petele a fost însoțit de Aristote 
J. Phridas, ambasadorul Repu
blicii Elene la București.

Ministrul grec a adresat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
călduroase felicitări cu prilejul 
apropiatului jubileu — a XXX-a 
aniversare a eliberării României 
de sub dominația fascistă — 
precum și urări de prosperitate 
și bunăstare poporului român.

în cadrul convorbirii a fost 
exprimată satisfacția față de 
evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre România și Republica E- 
lenă, precum și dorința de a 
extinde și diversifica aceste ra
porturi în folosul și spre binele 
celor două țări și popoare, în 

felicitări cu ocazia marii săr
bători a poporului nostru — 
cea de-a 30-a aniversare a eli
berării patriei de sub domina
ția fascistă.,

întrevederea a decurs !ntr-o 
atmosferă cordială, priete
nească.

porturilor bilaterale, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei cola
borării și păcii în întreaga lume, 

întrevederea s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

interesul instaurării unui climat 
de destindere și colaborare, de 
încredere și înțelegere în Bal
cani, al cauzei păcii și securită
ții din Europa și în lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri privind unele 
aspecte ale vieții internaționale 
actuale, în special în legătură 
cu situația din Cipru. De am
bele părți, s-a apreciat necesi
tatea aplicării rezoluțiilor Con
siliului de Securitate al O.N.U. 
în vederea soluționării, pe ca
le politică, a situației din insulă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat speranța că noul 
guvern grec va acționa mai mult 
pentru dezvoltarea, pe multiple 
planuri, a relațiilor dintre Re
publica Elenă și România și a 
urat poporului grec succese în 
propășirea economică și socială 
a țării sale.

întrevederea s-a desfășurat îri- 
tr-o atmosferă cordială.

ECONOMII! NAȚIONALE A FOST 
VIZITATA Dl OASPEȚI DE PEȘTI HOTARE

Expoziția Realizărilor Eco
nomiei Naționale a avut ca 
oaspeți numeroși membri ai de
legațiilor de peste hotare aflațl 
în aceste zile în țara noastră.

EREN ’74 a fost vizitată de 
Ha Ke Tan, membru supleant 
al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din R.D, Vietnam, mi
nistru, și Nguyen Thanh Ha, 
ambasadorul R.D. Vietnam la 
București ; Oliver Tambo, pre
ședintele Congresului Național 
African (A.N.C.) din Africa de 
Sud ; Olavi Hanninen, vicepre
ședinte al Partidului Comunist 
Finlandez ; Albert De Coninck, 
membru al Biroului Politic, se

Sosirea unor delegații de peste hotare 
pentru a participa la manifestările 

prilejuite de sărbătorirea Zilei de 23 August
în Capitală a sosit marți după- 

amiază o delegați» guvernamen
tală a Republicii Arabe Egipt, 
condusă de Mamdouh Salem, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul de interne, pen
tru a participa la festivitățile 
prilejuite de a 30-a aniversar» 
a eliberării patriei.

La sosire pe aeroportul Oto
peni au fost prezenți Gheorghe 
Rădulescu, viceprim-ministru al 
guvernului. Emil Bobu, minis
trul de interne, alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Osman Assal, 
ambasadorul R. A. Egipt la 
București.

Marți a sosit la București de
legația de partid și guverna
mentală siriană condusă de Ab
dallah Al-Ahmar. secretar ge
neral adjunct al Partidului Baas 
Arab Socialist, care va asista la 
festivitățile organizate cu prile
jul celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării de sub dominația fas
cistă.

Din delegație mal fac parte 
Georges Saddiklm, membru al 
Comandamentului National al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
ministrul informațiilor, Zouheir 
Mohsen, membru al Comanda
mentului National al Partidului 
Baas Arab Socialist. Fahmi El- 
Youssfi, membru al Comanda- 

Imentului Regional al Partidului 
Baas Arab Socialist, Mustafa 
Al-Aid, președintele Biroului E- 
xecutiv al Uniunii Generale a 
Țăranilor din R.A. Siriană, și 
Fayssal Sammak, președintele 
Uniunii Tineretului Revoluțio
nar din R.A. Siriană.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni oaspeții au fost întîmipinațl 
de tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., ge- 
neral-colonel Ion Coman. mem
bru al C.C. al P.C.R., Aldea Mi- 
litaru, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele U.N.C.A.P.. Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului, 
de activiști de partid.

■ A fost de față Mohsen Sayadi, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Arabe Siriene la 
București.

La invitația C.C. al P.C.R., 
marți, a sosit în Capitală Andre 
van der Louw, președintele 
Partidului Muncii din Olanda, 
care va participa la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 30-a ani
versare a eliberării patriei noas
tre.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost salutat 
de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizll, membru al Comitetului 

cretar național al C.C. al 
P.C. din Belgia ; delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Liberia, condusă de 
James Greene, vicepreședintele 
Republicii Liberia ; delegația 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, condusă de Faruk 
Al Kaddumi, membru al Co
mitetului Executiv al O.E.P., șe
ful Departamentului Politic; 
delegația tanzaniană condusă de 
Hasnu Makame, ministrul re
surselor naturale și turismului.

Exprimîndu-și admirația pen
tru realizările țării noastre o- 
glindite în expoziție, oaspeții 
au urat poporului român noi

A

Executiv al Comitetului Central 
el Partidului Comunist Român, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, de activiști de partid.

La invitația ministrului apă
rării naționale, general de ar
mată Ion Ioniță, a sosit în țara 
noastră o delegație militară so
vietică, condusă de mareșal 
principal de aviație V. A. Su- 
deț, care va participa la mani
festările ce vor avea loc cu 
prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

i
Marți după-amiază a sosit în 

Capitală, la invitația C.C. al 
P.C.R., pentru a participa la 
festivitățile ce vor avea loc cu 
prilejul zilei de 23 August, o de
legație a Frontului Național 
pentru Eliberarea Angolel, cdn- 
dusă de Samuel Abrigada, 
membru al Biroului Politic al 
F.N.L.A. Din delegație fac 
parte : d-na Matheus Netto, 
membru al Biroului Politic al 
F.N.L.A., Manuel Miranda, di
rector al Departamentului In
formațiilor, și Herman don Zln- 
ga, responsabil cu problemele 
studențești în cadrul F.N.L.A.

La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii : Mlhai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., general colonel 
Ion Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., Ion Jinga, vicepreședin
te al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, C. Boștină, 
președintele U.A.S.C.R., acti
viști de partid.

La invitația C.C. al P.C.R., 
marți a sosit în Capitală o de
legație a Partidului Comunist 
din Guadelupa, condusă de 
Guy Daninthe, secretar general 
al partidului, care va face o vi
zită în țara noastră și va par
ticipa la festivitățile ocazionate 
de sărbătorirea zilei de 23 Au
gust.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost salutați 
de tovarășul Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală delegația Partidului 
Socialist Francez din Departa
mentul Bouches-du-Rhone, con
dusă de Lucien Weygand, mem
bru al Comitetului Director al 
P.S.F., secretar federal, care, la 
invitația C.C. al P.C.R. va face 
o vizită de prietenie în țara 
noastră și va participa la mani
festările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
României.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a Jost salutată 
de tovarășii Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Exe

succese pe drumul propășirii 
economice și sociale.

★
Impresionați de succesele e- 

conomiei românești se arată, 
de asemenea, numeroși oa
meni de afaceri, specialiști și 
turiști din S.U.A., Algeria, Bel
gia, Cehoslovacia, Elveția, 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Italia, India, Iugo
slavia, Liban, Pakistan, Suedia, 
Ungaria, Venezuela, R. D. Viet
nam, și din alte țări, care au 
vizitat expoziția din Piața 
Scînteil.

(Agerpres)

cutiv al C.C. al P.C.R., An
drei Vela, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Institutului român pentru re
lații culturale cu străinătatea, de 
activiști de partid.

Marți, a sosit în Capitală, 
delegația organizațiilor obștești 
din U.R.S.S., condusă de V. I. 
Konotop, membru al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Prezidiu
lui 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, care 
va lua parte la festivitățile din 
țara noastră cu prilejul celei 
de-a 30-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

La sosirea pe aeroportul O-' 
topeni au fost prezenți Ilie 
Murgulescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului general al A.R.L.U.S., 

i Dumitru Bejan, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor da 
Consum, Constantin Mîndreanu, 
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R., alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București și mem
bri ai ambasadei.

★
în cursul după-amlezil, de

legația organizațiilor obștești 
din U.R.S.S. a fost primită de 
tovarășul Mihal Dalea, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., președintele Consiliu
lui general ARLUS.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească. s

La invitația Grupului parla
mentar pentru relațiile de prie
tenie România—Franța, marți a 
sosit în Capitală Pierre Chris
tian Taittinger, vicepreședinte al 
Senatului francez, președintele 
Grupului de prietenie Franța— 
România, pentru a participa la 
festivitățile prilejuite de săr
bătoarea națională de la 23 Au
gust.

Oaspetele a fost salutat de 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, 
președintele Grupului parlamen
tar de prietenie România— 
Franța.

în Capitală a sosit, marți 
după-amiază, o delegație gu
vernamentală din Republica 
Tunisiană, condusă de Moha
med M’Zali, ministrul să
nătății, care va participa la ma
nifestările organizate cu prile
jul celei de-a XXX-a aniversări

Marți după-amiază a părăsit 
Capitala delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită în țara 
noastră. Din delegație au făcut 
parte Faruk Al Kaddumi, mem
bru al Comitetului Executiv al 
O.E.P., șeful Departamentului 
politic și Ahmed Al-Azhari, con
silier.

La plecare, pe aeroportul In
ternațional București-Otopenî, 
oaspeții au fost conduși de to
varășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., gene
ral-colonel Ion Coman, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost prezent Imad Abdin 
reprezentantul permanent a 
O.E.P. la București.

a eliberării României. Din dele
gație fac parte Taleb Shabani, 
ambasadorul Tunisiei la Bucu
rești, Fathia M’Zali, președinta 
Uniunii Naționale a Femeilor 
Tunisiene și Moncef Slama, șe
ful Secției externe a Partidului 
Socialist Desturian.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de Alexandru Calomfirescu, 
prim-adjunct al ministrului să
nătății, și Constantin Manoles- 
cu, adjunct al ministrului edu
cației și învățămîntului.

De asemenea, în Capitală a 
sosit o delegație guvernamen
tală a Republicii Unite Tanza
nia, condusă de Hasan Makame^ 
ministrul resurselor naturale și 
turismului, care va lua parte la 
festivitățile organizate cu prile
jul zilei de 23 August.

La sosire, delegația a fost !n- 
tîmpina-tă de Ion Cosma, mi
nistrul turismului.

Marți seara a sosit In Capi
tală o delegație a Partidului El
vețian al Muncii, formată din 
tovarășii Hansjorg Hofer, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.E.M., și Andrâ He
diger, membru al Biroului Po
litic al P.E.M., care va participa 
la manifestările ocazionate de 
sărbătorirea' Zilei de 23 August 
și va face o vizită In țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

în aceeași zi, au sosit și Ju
lio Cesar Posada, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C. din Columbia, și 
Gilberto Rincon Gallardo, mem
bru al Comisiei Executive a C.C. 
al P.C. Mexican, și Jaime Fique- 
roa Vasconez, membru al Comi
siei politice, secretar al C.C. al 
P.C. Peruan.

A. _

In Editura 
politică 

au apărut
• Mircea Bulgaru : Popu

lație și dezvoltare econo
mică.

• Nicolae Os : Probleme 
demografice și economice 
ale țărilor în curs de dez
voltare.

J



BE PEkST’E HOTA II II

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ZILEI DE 23 AUGUST

U. R. S. S. R.P. CHINEZĂ
Cu prilejul celei de-a XXX-a 

aniversări a victoriei insurecției 
naționale antifasciste și antiim- 
perialiste armate In România, 
la 20 august, a avut loc, în 
Sala coloanelor a Casei sindi
catelor, o adunare festivă a oa
menilor muncii din capitala so
vietică, organizată de Comitetul 
Orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
C.C.S. din U.R.S.S., C.C. al Com- 
somolulul, Uniunea asociațiilor 
de prietenie și pentru relații 
culturale cu străinătatea și Aso
ciația de prietenie sovieto- 
română (A.P.S.R.).

în prezidiul adunării au luat 
loc D. S. Poleanski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.; ministrul agriculturii 
al U.R.S.S., M. Solomențev, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R., V. I. Dolghih, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., K. A. 
Halilov, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., I. V. Arhipov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., conducători 
ai organizațiilor obștești, mare
șali și generali sovietici, mem
bri ai conducerii centrale a 
A.P.S.R.

în prezidiu se aflau, de ase
menea, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, Gheor- 
ghe Badrus, membrii delegației 
A.R.L.U.S., condusă de tovară
șul Nicolae Gulnă, președintele 
Colegiului central de partid, 
președintele Comitetului foștilor 
luptători antifasciști, precum și 
ai delegației oamenilor de cul
tură români, condusă de tovară
șul Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Uniunii 
Sovietice.

Luînd cuvîntul, V. D. Șașin, 
ministrul industriei petrolului 
al U.R.S.S., prim-vicepreședinte 
al conducerii centrale a A.P.S.R., 
a relevat că în cei 30 de ani de 
la eliberarea României în socie
tatea românească s-au petrecut 
transformări revoluționare struc
turale, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român. Vorbitorul 
a relevat dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
dintre U.R.S.S. și România, a- 
dincirea colaborării dintre cele 
două țări în toate dome
niile. Arătând că în pre
zent comuniștii, oamenii -mun
cii din tara noastră întâm
pină marea sărbătoare naționa
lă prin noi succese în îndeplini
rea sarcinilor trasate . de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale P.C.R., de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, vorbito
rul a adresat poporului român 
calde felicitări și urări de noi 
realizări.

în cuvîntul său, ambasadorul 
Gheorghe Badrus a expus pe 
larg însemnătatea istorică a 
actului de la 23 August, inițiat 
și condus de Partidul Comunist 
Român, a îpfățișat succe
sele de seamă dobîndite de 
poporul nostru, eforturile pe 
care le depune în ope
ra de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Vorbitorul a relevat relațiile de 
strînsă prietenie și qolaborare 
multilaterală dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și 
Uniunea Sovietică, subliniind 
însemnătatea pe care o au pen
tru dezvoltarea acestora întâlni
rile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev. 
Vorbitorul a înfățișat apoi coor
donatele politicii externe, pro
movate consecvent de partidul 
ți statul nostru.

în încheierea adunării a avut 
loc un program artistic.

în cadrul manifestărilor orga
nizate in R. P. Chineză in cins
tea celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării României de sub do
minația fascistă, Ia Universita
tea Pekin a avut loc, marți, o 
adunare festivă, la care au par
ticipat cadre din conducerea 
Comitetului Revoluționar și a 
organizațiilor de tineret, pro
fesori și lucrători ai Universi
tății, un mare număr de stu- 
denți. Adresînd, în numele co
lectivului Universității, calde 
felicitări poporului român pen
tru marile succese obținute în 
toate domeniile construcției so
cialiste în anii care au trecut 
de la eliberare, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Wang Lien-long, președintele 
Comitetului Revoluționar al 
Universității, a exprimat înalta 
prețuire a poporului chinez pen
tru prietenia militantă cu po
porul român și a reafirmat ho- 
Urirea tuturor cadrelor și stu
denților Universității de a-și a- 
duce, în continuare, contribuția 
la adîncirea relațiilor frățești de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două partide, țări și po
poare.

A luat, apoi, cuvîntul Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul țării 
noastre la Pekin, care a prezen
tat o expunere despre profun
dele semnificații istorice ale in
surecției naționale antifasciste 
de la 23 August 1944 și despre 
însemnatele succese obținute de 
poporul român în cele trei de
cenii de la eliberare.

în încheierea adunării festive 
— desfășurată intr-o atmosferă 
caldă, prietenească — 
artistică a Universității 
zentat un program de 
chinezești și românești.

români construirii în mod in
tens a unei Industrii grele pro
prii". în cuprinsul studiu
lui este relevată politica în
țeleaptă promovată de Româ
nia în construirea vieții 
noi, sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu. în ace
lași timp, se subliniază că pro
gresul României presupune o 
largă cooperare internațională și 
o participare activă la diviziu
nea internațională a muncii.

Suplimentul revistei „Com
merce International" se referă 
în detaliu la relațiile României 
cu celelalte țări, menționînd Im
portanța vizitelor șl întâlnirilor 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu șefii unul număr de state din 
Europa, Asia, Africa și America. 
Referitor la relațiile româno- 
brltanice, revista arată că 
au cunoscut o dezvoltare 
stanțială".

GUINEEA

„ele 
sub-

con-

R. P. POLONA
Cu prilejul celei de-a

echipa 
a pre- 
cintece

al 
_______  _ __ ___ , , o 
conferință de presă pentru zia
riștii sovietici și străini, consa
crată „Zilelor culturii româ
nești în U.R.S.S.", amplă ma
nifestare dedicată împlinirii -a 
30 de ani de la eliberarea Ro
mâniei de sub degninația fas
cistă.

Luînd cuvîntul, N.I. Mohov, 
adjunct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., a transmis, în numele 
oamenilor de cultură sovietici, 
calde felicitări poporului ro
mân, cu prilejul marii sale 
sărbători. El a relevat amploarea 
relațiilor dintre U.R.S.S. și 
România.

La Ministerul Culturii 
U.R.S.S. a avut loc, marți,

Cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării Românieț 
de sub dominația fascistă^ 
marți, a avut loc, în sala Filar
monicii naționale din Varșovia*  
o adunare festivă organizată de 
Comitetul Național al Frontului 
Unității Poporului din R.P. Po
lonă.

Despre semnificația celei de-a 
30-a aniversări a 
României a verbit 
Tejchma, membru 
roului Politic al ___
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a scos 
în evidență succesele obținute 
de poporul român pe calea con
strucției socialiste în diferite 
domenii, „Poporul polonez — a 
arătat J. Tejchma — împărtă
șește mîndria și bucuria po
porului român pentru mărețele 
sale realizări și se bucură din 
inimă pentru rezultatele obținu
te".

Referindu-se la dezvoltarea 
continuă a colaborării și priete
niei frățești dintre popoarele 
român și polon, vorbitorul a re
levat că de o importantă deose
bită pentru extinderea acestei 
colaborări 
manente 
P.C.R.

A luat, , ---------- ----
sadorul României la Varșovia, 
Aurel Duca. Acesta a subliniat 
întărirea legăturilor pe toate 
planurile dintre România și Po
lonia, dezvoltarea raporturilor 
de solidaritate și colaborare 
dintre P.C.R. și P.M.U.P. El a 
evidențiat importanța deosebită 
a contactelor directe, a convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

La adunare au participat K. 
Barcikowski, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul agriculturii, 
J. Lukaszewicz și J. Pinkowski, 
secretari ai C.C. al P.M.U.P., Z. 
Zandarowski, membru al Secre
tariatului C.C. al P.M.U.P., W. 
Jarosinski, secretar al Comite
tului Național al Frontului 
Unității Poporului.

în cadrul manifestărilor 
«aerate aniversării eliberării 
României, la Conakry a avut 
loc vernisajul expoziției de fo
tografii „România la a XXX-a 
aniversare a eliberării". Au luat 
parte membri ai Comitetului 
Central al Partidului Democrat 
din Guineea, miniștri, conducă
tori ai organizațiilor sindicale, 
de tineret și femei, un numeros 
public.

Syke Camara, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Democrat din Guineea, ministru 
al învățămîntului superior și al 
cercetării științifice, luînd cu
vîntul în numele președintelui 
Ahmed Săkou Tourâ și a gu
vernului guineez, a apreciat 
deschiderea expoziției ca un e- 
veniment important în dezvol
tarea ascendentă a relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre ță
rile noastre, în spiritul bazelor 
istorice statornicite cu prilejul 
vizitei făcute in Republica Gui
neea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român.

R. P. BULGARIA

LIBAN

R.S. CEHOSLOVACĂ
în întâmpinarea Zilei naționa

le a României, în R.S. Cehă, 
au fost organizate, în aceste zi
le, diferite manifestări. La în
treprinderea de reparat materi
al rulant din orașul Plzen a 
fost organizată o adunare festi
vă în cadrul căreia ambasado
rul României la Praga, Teodor 
Haș, a vorbit despre însemnă
tatea evenimentelor de la 
23 August 1944 și despre suc
cesele repurtate de poporul 
român în cele trei decenii 
viață liberă.

Pentru cinstirea memoriei 
roilor români căzuți pentru 
liberarea Cehoslovaciei de sub 
S fascist membri ai Am-

lei române din Praga au 
depus coroane de flori la mo
numentele și cimitirele din lo
calitățile Kromeriz, ~ 
stimer, Luhacovice 
ckuv Brod.

★
La Bratislava, au 

gurate festiv, marți 
prezența reprezentanților 
nisterului Culturii, al R.S. Slova
ce, a numeroși oameni de artă 
și cultură, precum și a reprezen
tanților consulatelor generale 
din capitala R.S. Slovace, „Zi
lele filmului românesc".

de

e-
e-

Banov, Pu
și Havli-

fost inau- 
seara, în 

Mi-

eliberăril 
Josef

Bi- 
al

al 
,C.C.

sînt contactele per- 
dintre P.M.U.P. și

apoi, cuvîntul amba-

în cadrul acțiunilor care au 
avut loc în Liban pentru marca
rea celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării României de sub 
dominația fascistă, ziarul 
„DAILY STAR" a publicat un ar
ticol în care sînt redate princi
palele preocupări ale conducerii 
de partid din România socialis
tă pentru dezvoltarea social- 
economică a tării.

Se amintește că recent a avut 
loc plenara C.C. al P.C.R. care 
a dezbătut și adoptat proiectul 
de Directive cu privire la pla
nul cincinal 1976—1980 și liniile 
directoare ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale pentru perioada 
1981—1990. Se subliniază că la 
baza acestui program stă ana
liza științifică marxist-leninistă, 
legile universale ale dezvoltării 
sociale, aplicate la condițiile 
concrete ale tării noastre.

MAROC
în capitala Marocului a avut 

Ioc inaugurarea Expoziției „30 
de ani de la eliberarea Româ
niei". în cadrul expoziției sînt 
prezentate panouri ilustrînd 
realizările obținute de poporul 
român.

ANGLIA
Revista „COMMERCE IN

TERNATIONAL", editată de 
Camera de Comerț și Industrie 
din Londra, a consacrat celei 
de-a 30-a anivefsări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă un supliment special. După 
ce fac o trecere în revistă a 
principalelor momente din isto
ria patriei noastre, autorii subli
niază „importanța acordată de

în orașele Ruse și Tolbuhin 
din R.P. Bulgaria, au avut loc. 
marți, 20 august, adunări fes
tive consacrate aniversării a 30 
de ani de la eliberarea Româ
niei de sub dominația fascistă.

La adunarea festivă de la 
Ruse au luat parte Anghel Bo- 
bokov, prim-secretar al Comi
tetului Județean Ruse al P.C.B., 
și alți reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă, iar 
la Tolbuhin — Gheorghi Stoia- 
nov, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular 
Județean, secretari ai Comitetu
lui' Județean de partid.

R. P. ALBANIA
în cadrul manifestărilor con

sacrate celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării tării noastre 
de sub dominația fascistă, an
samblul de cîntece și dansuri 
populare „Alunelul" din Ale
xandria, aflat, în prezent, în 
turneu în Republica Populară 
Albania, a dat spectacole in 
orașele Fieri, Patos și Berât. 
Reprezentanții organelor locale 
de partid și de stat, ca și nu
meroși spectatori au primit cu 
deosebită căldură pe solii artei 
populare românești. Spectacolele 
ansamblului s-au bucurat de 
succes.

ALGERIA
Expoziția de fotografii „Româ

nia — 30 de ani de la elibera
rea de sub 
deschisă la 
aspecte din 
dă poporul ___
cerea Partidului Comunist Ro
mân, în toate domeniile de ac
tivitate. bogata activitate inter
națională desfășurată de Româ- 
nia'in sprijinul cauzei păcii și 
colaborării internaționale, se 
bucură de un larg ecou în rân
durile opiniei publice algeriene. 
Săptămînalul ..ALGERIE AC- 
TUALITE" publică fotografii din 
expoziție, înfățișînd importantele. 
înnoiri de pe meleagurile româ-/ 
nesti. într-un amplu articol, a- 
celași ziar arată că progresele 
înregistrate în toate domeniile 
de România, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
progrese care reflectă dinamis
mul economiei naționale, cursul 
ascendent al schimburilor 
terne ale României, sînt o 
vadă a modului în care 
popor, stăpîn pe soarta sa, 
să-și gospodărească tara.

dominatia fascistă" 
Alger, prezentîfid 

realizările obținute 
nostru, sub condu-

BRAZILIA

ex- 
do- 
un 

știe

co-Ambasada României, în 
laborare cu Fundația culturală 
a districtului federal, a prezentat 
în cadrul manifestărilor dedicate 
sărbătoririi Zilei naționale a 
României o seară de filme do
cumentare românești cu teme de 
artă.

De asemenea, în cadrul ma
nifestărilor dedicate celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, la Universitatea federală 
din capitala Braziliei s-a deschis 
o expoziție de fotografii repre
zentând opere ale marelui sculp
tor „Dimitrie Paciurea".

ELVEȚIA
în cinstea zilei de 23 August, 

atașatul militar al României la 
Berna, colonel Costache Ranga, 
a oferit o gală de filme româ
nești. Au luat parte dr. Her
mann Wanner, secretarul Ofi
ciului central al apărării al El
veției, generali și ofițeri supe
riori, atașați militari acreditați 
la Berna.

U.R.S.S. Imagine dintr-o uzină de tractoare din Kazahstan.

„Scînteia tineretului"

UN EVENIMENT REMARCABIL
VIAȚA INTERNAȚIONALA

Presa străină redâ ample pasaje din cuvîntarea 
de salut rostită de președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU la deschiderea Conferinței Mon

diale a Populației

Toate canalele televiziunii 
braziliene au transmis în seara 
zilei de 19 august, secvențe de 
la deschiderea Conferinței Mon
diale a Populației de la Bucu
rești. Televiziunea braziliană ai- 
lustrat cu imagini și text a- 
plauzele care au punctat cu- 
vlntarea rostită de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu șl în
deosebi pasajele ce se refereau la 
dreptul suveran al fiecărui stat 
de a-și decide propria politică 
demografică, Presa braziliană, 
ca și televiziunea reproduc largi 
pasaje din discursul rostit de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
apreciindu-1 „ plin de optimism 
și în concordanță cu dorințele 
de dezvoltare economică și so
cială ce animă două treimi din 
populația lumii".

„Președintele
Nioolae Ceaușescu, a 
opiniile și aspirațiile 
număr de delegații din
Africa și America Latină în cu
vîntul de salut rostit la deschi
derea lucrărilor primei Confe
rințe Mondiale a Populației" — 
relatează ziarul indian „HIN
DUSTAN TIMES". Coresponden
ța, inserată pe două coloane de 
ziar, sub titlul „Nu este necesară 
o privire sumbră asupra popu
lației", reproduce largi extrase 
din cuvîntul președintelui Româ
niei.

României, 
reflectat 

unui larg 
Asia,

Ziarele japoneze „MAINICHI 
SHIMBUN", „YOMIURI SHIM-

BUN" și „THE JAPAN TIMES" 
redau pasaje din cuvîntarea de 
salut rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cotidienele 
citate subliniază că președintele 
Nicolae Ceaușescu, expunînd po
ziția României în legătură cu 
problemele populației, a arătat 
necesitatea ca fondurile desti
nate înarmării să fie folosite 
pentru progresul țărilor în curs 
de dezvoltare, menționînd că vi
itorul nu este deloc pesimist, 
deoarece problema populației se 
poate rezolva pe baza cuceriri
lor științei, omul puțind trans
forma .fără încetare natura, 
prin energia sa inepuizabilă, 
prin puterea geniului său crea
tor, obligînd-o să-i ofere șl mai 
multe roade, să-i asigure noi 
resurse pentru a răspunde în 
condiții tot mai bune cerințe
lor de viață ale oamenilor.

„MAINICHI SHIMBUN", care 
își însoțește articolul cu o foto
grafie în medalion a președin
telui Nicolae Ceaușescu, subli
niază faptul că „forumul mon
dial al populației a început la 
București, în momentul în care 
România aniversează împlini
rea a 30 de ani de la eliberare". 
Ziarul relevă, în continuare, că 
„toți participanții la lucrări 
s-au ridicat în picioare și au a- 
plaudat în momentul cînd se
cretarul general al O.N.U. a 
strîns puternic mina președinte
lui României, țara care a de
pus toate eforturile pentru or
ganizarea conferinței".

Republica Panama 
restabilește relațiile 
diplomatice cu Cuba

CONFERINȚA COMITETULUI

Guvernul Republicii Pa
nama, reunit, marți, tub pre- 
Îedinția generalului Omar 

orrijot Hererra, a' hotărît 
tă restabilească relațiile di
plomatice cu Republica 
Cuba - relatează agenția 
Prensa Latina. Relațiile din
tre cele două țări au fost 
întrerupte in urmă cu 
13 ani.

CARACAS - Majoritatea 
venezuelenilor te pronunță 
pentru normalizarea ime
diată a relațiilor cu Repu
blica Cuba. Aceatta este 
concluzia la care a ajunt 
revista „Semana", în urma 
unui sondai efectuat în rîn
dul oamenilor politici ți ac
tiviștilor pe tărim social din 
Venezuela.

Problem nr. 1 
a Japoniei

PENTRU DEZARMARE
Conferința Comitetului pentru dezarmare s-a Întrunit, marți, 

intr-o ședință neoficială, in vederea examinării temei lărgirii 
componenței Comitetului. Cu acest prilej au fost discutate ce
rerile R.D.G., R.F.G., Iranului, Perului, Zairului și Australiei, 
state care și-au exprimat in mod oficial dorința de a fi co
optate ca membre ale Comitetului pentru dezarmare.

Luînd cuvîntul în cadrul dis
cuțiilor, șeful delegației ROMÂ
NIEI, ambasadorul Constantin 
Ene, a subliniat faptul că întru- 
cît dezarmarea este o problemă 
care interesează în modul cel 
mai profund toate statele, fie
care națiune are dreptul și, în 
același timp, datoria de a parti
cipa și de a-și aduce contribuția 
sa constructivă la negocie
rile de dezarmare. Reprezentan
tul României a făcut cunoscut 
sprijinul delegației țării noastre 
față de cererile tuturor celor 
șase state care au solicitat să 
participe la lucrările Conferin
ței Comitetului pentru dezarma
re și a exprimat speranța că, în 
viitor, vor fi primite, in conti
nuare, șl alte cereri din partea 
diferitelor state. Potrivit opiniei 
delegației României, a spus el, 
orice hotărîre privind lărgirea 
Conferinței Comitetului pentru 
dezarmare trebuie să fie adopta
tă numai sub autoritatea Adu
nării Generale a O.N.U.

Relevînd faptul că lărgirea 
componenței Comitetului răs
punde, numai in parte, cerinței 
de îmbunătățire a activității și 
modului de funcționare a Comi
tetului, reprezentantul țării noas
tre a subliniat că problema îm
bunătățirii lucrărilor forului de 
negocieri de la Geneva trebuie 
privită Intr-un context mai larg. 
Este necesar — a spus el — să 
se realizeze o schimbare radicală 
în modul de funcționare a Co
mitetului, în vederea imprimă
rii unui nou impuls negocierilor 
de dezarmare, pentru democra-

tizarea și supunerea activităților 
sale unui control efectiv al opi
niei publice mondiale,

o LA PALATUL 
ȚIUNILOR din Geneva 
deschis cea de-a XlV-a 
siune anuală a Consiliu
lui Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru Comerț și Dez
voltare. La lucrări parti
cipă delegații din cele 68 
de state membre ale Consiliului. 
ROMANIA este reprezentată de 
o delegație condusă de am
basadorul Constantin Ene, șe
ful Misiunii permanente a țării 
noastre pe lingă Oficiul Na
țiunilor Unite de la Geneva.

O.N.U.

NA- 
s-a 
se-

Rezoluție pe marginea 
unei propuneri românești

Subcomisia Națiunilor Unite 
pentru lupta împotriva discrimi
nărilor și protecția minorităților 
a examinat și adoptat în unani
mitate un proiect de rezoluție 
propus de reprezentanții a 14 
state — între care ai Indiei, 
Italiei, Greciei, Angliei, Iugo
slaviei, Egiptului, Mexicului șl 
U.R.S.S. —, prin care s-a propus 
elaborarea unui studiu special 
cu privire la punctul înscris de 
România pe agenda sesiunii 
subcomisiei, vizînd „Dezvoltarea 
istorică și actuală a dreptului 
popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta, pe baza Cartei Națiunilor 
Unite și a altor instrumente 
adoptate de organele O.N.U., 
avînd în vedere în special pro
movarea și prptecția drepturilor 
omului și a libertăților sale 
fundamentale". Totodată, prin 
rezoluție, se încredințează sarci
na elaborării acestui studiu re
prezentantului român, Aurel 
Cristescu.

In cadrul dezbaterilor care au 
avut loc asupra proiectului de 
rezoluție, vorbitorii au relevat

amploarea, marea importanță și 
actualitatea acestei teme și fap
tul pozitiv că, pentru prima dată 
în cei 26 de arii de existență a 
subcomisiei, s-a hotărît încredin
țarea elaborării unui studiu pe o 
astfel de temă majoră unul 
expert dintr-o țară socialistă din 
Europa de răsărit.

SITUAȚIA DIN CIPRU
NICOSIA. — Purtătorul de

cuvînt al Națiunilor Unite în 
Cipru, Rudolf Stajduhar, a anun
țat marți, în cadrul unei confe- 

.rințe de presă, că, cu excepția 
unor incidente minore, încetarea 
focului a fost respectată, în ul
timele 48 de ore, pe întreg teri
toriul insulei. El a precizat că 
reprezentantul personal al se
cretarului general al O.N.U., 
Louis Weckmann Munoz, și co
mandantul șef al forțelor O.N.U. 
din Cipru, generalul Prem 
Chand, s-au întâlnit, marți, cu 
înaltul comisar britanic, Stephen. 
Olver, pentru a examina situația 
existentă în insulă. Weckmann 
Munoz și generalul Chand ur
mează să aibă, de asemenea, o 

■ întrevedere cu vicepreședintele 
cipriot, Rauf Denktaș, șeful co
munității turce.

rea ambasadorului Statelor Uni
te în Cipru, Rodger Davies — 
anunță un comunicat al guver
nului de la Nicosia, reluat de 
•agenția Associated Press. Agen
ția Reuter informează, la rîndul 
său, citind surse informate, că 
cei trei ciprioți greci au și fost 
arestați.

ATENA. — în baza unui de
cret prezidențial, generalul Dio- 
nysios Arbouzis a fost numit 
comandant-șef al forțelor ar
mate grecești. în 1967, generalul 
Arbouzis fusese pus în retrage
re din oficiu de regimul 
litar care preluase 
Generalul Ioannis Davos

mi- 
puterea. 

a 
fost numit șef al Statului Ma-

NICOSIA — Autoritățile ci
priote au emis, marți, mandate 
de arestare împotriva a trei per
soane, în legătură cu asasina-

jor al armatei terestre, 
în baza aceluiași decret, 

generali, între care Grigorlos 
Bonanos, fostul oomandant șef 
al forțelor 
Galatsanos, 
lui Major, 
rezervă.

10

armate, și Andreas 
fostul șef al Statu
au fost trecuți în

STEJAR — EXTREMA UR
GENȚĂ: Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21.15); Grădina Luceafă
rul (ora 20).

CRONICA VERII FIERBINȚI: 
Victoria (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

REPRESALII LA ROMA: Scala 
(orele 9,15; 11.30; 13.45; 16,15; 18,45; 
2115); Grădina Dinamo (ora 20).

ÎN NUMELE POPORULUI: Fes
tival (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45); Grădina Festival (ora 
19.45).

36 DE ORE: București (orele 
8.45; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45): 
Favorit (orele 9,30; 12; 15,30; 18; 
20,30); Excelsior (orele 8.45; 11,15; 
13,30; 16; 18.30: 20,45); Melodia (o- 
rele 8.45; 11; 13,15; 16; 18,30; 20,45); 
Grădina București (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU: Capi
tol (orele 9.30; 12,30; 16,15; 19.15); 
Grădina Capitol (ora 19,45).

AICI ZORILE SÎNT DIN NOU 
LINIȘTITE: Central (orele 8,30; 12; 
15,30; 19,15).

FĂRĂ UN ADIO: Feroviar (orele 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15); Glo
ria (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15); 
Grădina Titan (ora 20).

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

CLEOPATRA: Grițița (orele 9; 
12,30 ;• 16; 19,30).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Buzești (orele 9; 12.15; 15.30; 18,45); 
Miorița (orele 9; 12,30: 16; 19.30); 
Flamura (orele 9; 12,30; 16: 19,30); 
Grădina Buzești (ora 19,30).

LUMEA ANIMALELOR:
(orele 11,15; 13,15; 15,45; 
La ora 9,45 — program 
animate.

VÂND ANA: Bucegl
19.45); Arta (orele 15,30;
Iar (orele 9; 12; 15); Grădina Bu-

Doina 
18; 20). 

de desene

(orele 16;
19); Popu-

Publicația franceză LES 
ECHOS consemna zilele a- 
cestea : „Economia japoneză 
traversează o perioadă difi
cilă, chiar critică. După cri
za energiei, preocuparea e- 
■ențială a autorităților nipo
ne este lupta impotriva in
flației. Spirala prețurilor este 
mai mare decît în toate Ce
lelalte țări din zona 
O.E.C.D.". Acest tablou suc
cint coincide cu studiul se
mestrial publicat de Organi
zația pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.) din care fac parte 
cele 26 de țări industrializa
te occidentale. Subliniind 
creșterea vertiginoasă a in
flației conjugată cu o dimi
nuare îngrijorătoare a di
namicii dezvoltării, exper- 
ții acestui organișm arătau : 
„Situația economică cu care 
sînt confruntate actualmen
te țările industrializate oc
cidentale este mult mai di
ficilă decît a fost vreodată 
de mulți ani încoace". Pro
blema numărul 1 a Japoniei 
este, în prezent, inflația — se 
apreciază, mai departe, in 
același raport, recomandind 
luarea unor „măsuri selecti
ve" pentru susținerea dez
voltării economice și menți
nerea actualului control al 
prețurilor. Pronosticurile 
pentru anul viitor rămîn 
circumscrise observațiilor pe
simiste, critice.

Fenomenul inflației in Ja
ponia este atribuit creșterii 
costurilor importurilor de 
materii prime, mal ales al pe
trolului. Pentru sfîrșitul verii 
agenția KYODO anunță o 
mărire accelerată și a pre
țurilor de vînzare cu amă- 

ale produselor ali- 
prlncipa- 

în
nuntul 
mentare deoarece _____
Iul furnizor al Japoniei 
acest domeniu — S.U.A. 
aprecia că recolta sa de ce
reale in acest an va fi cea 
mai mică din ultimele două 
decenii. Pe de altă parte, 
ieșirile de capital pe dife
rite termene, soldul negativ 
al balanței cheltuielilor cu-

AMBASADORUL ROMÂN 
ÎN BRAZILIA ȘI A PREZENTAT 

SCRISORILE DE ACREDITARE
Ambasadorul României in Bra

zilia, Nicolae Ghenea, a prezen
tat, la 19 august, scrisorile da 
acreditare președintelui Braziliei, 
general de armată Ernesto 
Geisel.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis din partea 
președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
președintelui Republicii Federa
tive a Braziliei un mesaj da 
prietenie, urări de sănătate și 
fericire personală, precum și 
urări de prosperitate poporului 
brazilian prieten, evidențiind, în 
același timp, dorința de a dez-

volta relațiile dintre cele două 
țări.

Președintele Ernesto Geisel, a 
rugat să se transmită președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia un mesaj de mulțumiri și 
urări de sănătate și fericire 
personală, urări de progres po
porului român, exprimîndu-și, 
totodată, dorința de a fi dezvol
tate relațiile, pe multiple pla
nuri, între cele două țări.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare au asistat 
din partea braziliană — minis
trul relațiilor externe, Antonio 
de Azeredo da Silveira, și alte 
persoane oficiale.

rente se fac responsabile 
pentru deficitul balanței do 
plăți japoneze din ultimele 
17 luni.

Presiunile asupra monedei 
naționale — yenul — se a- 
daugă Ia factorii menționați, 
făcind ca ceea ce economiș
tii occidentali numeau in anii 
’60 „miracolul japonez" să 
intre într-o perioadă dificilă. 
„Intr-o țară constrinsă să 
importe totul pentru a-și 
pune în mișcare uzinele și 
să exporte mult pentru a-și 
menține ritmul dezvoltării, 
inflația ia proporții neliniști
toare" — scrie LE FIGARO. 
Cu o taxă a inflației de 23 
la sută în cele 12 luni care 
au precedat luna mai 1974, 
Japonia se găsește in situația 
de a fi nevoită să întreprin
dă măsuri hotărite în vede
rea contracarării efectelor 
negative ale inflației pe plan 
economic și social. Eforturile 
antiinflaționiste ale autorită
ților nipone vizează : menți
nerea controlului asupra pre
turilor, realizarea investiții
lor celor mai urgente, sus
ținerea ritmului de dezvol
tare economică prin acor
darea de credite micilor În
treprinderi.

Japonia nu este singura 
tară occidentală obligată să 
facă față unei asemenea si
tuații ; fenomenele Inflațio
niste și de slăbire a activită
ții productive se fac resim
țite în Marea Britanie, S.U.A. 
etc., ele acționînd mal 
puternic în țările cu balan
țe deficitare, ceea ce dictea
ză modificări și în politicile 
monetare naționale.

DOINA TOPOR

UN INTERVIU AL 
PREMIERULUI 
FINLANDEZ

Primul ministru al Finlan
dei, Kalevi Sorsa, și-a expri
mat speranța că faza finală 
a Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa va 
avea loc în acest an, la cel 
mai înalt nivel, și că ea va fi 
încununată de succes. Finlan
da, a declarat premierul 
Sorsa într-un interviu acor
dat ziarului sovietic „Izves
tia", va face totul pentru a 
asigura o bună organizare a 
lucrărilor conferinței la Hel
sinki.

Primul ministru finlandez 
a evidențiat, în context, efor
turile țărilor socialiste în
dreptate spre încheierea cu 
succes a conferinței.

(■

are un nou președinte
funcția de președinte al Indiei vaPentru următorii cinci ani 

fi deținută de Fakhruddin Aii Ahmed, fost ministru ai agri
culturii, care a candidat din partea Partidului Congresul Națio
nal Indian (de guvernămint).

NELSON ROCKEFELLER 
- VICEPREȘEDINTE 

AL S.U.A.

Născut la 13 mai 1905 in fa
milia unui militar de carieră, 
Fakhruddin Aii Ahmed își face 
studiile de drept la Universita
tea Cambridge din Anglia, după 
care ocupă posturi administrati
ve în statul Assam din estul In
diei. în anul 1935 este ales mem
bru al Adunării Consultative a 
statului Assam. îndeplinește mai 
multe misiuni pe linie de stat 
și participă la activitatea poli
tică în vederea dobîndirii inde
pendenței țării sale. Ca urmare 
a poziției sale combative, este 
închis de autoritățile coloniale,

în perioada 1940-1945. în urma 
alegerilor legislative din 1952, 
Fakhruddin Aii Ahmed obține 
primul său mandat în Parlamen
tul țării. Intrat în guvern în 
1966, cînd i se încredințează 
portofoliul Ministerului Irigații
lor șl Energiei, el va ocupa suc
cesiv funcția de ministru al e- 
ducației, al dezvoltării industri
ale și apoi al industriei, comer
țului și relațiilor cu companiile, 
în ultima perioadă a deținut 
conducerea Ministerului Agri
culturii.

Președintele Statelor Unita, 
Gerald Ford, l-a desemnat, 
marți, pe fostul guvernator al 
statului New York, Nelson Ro
ckefeller, în funcția de vicepre
ședinte al S.U.A. .

★
Nelson Rockefeller «-a născut 

tn 1908, în statul Maine. Intră 
în viața politică ca șef al Bi
roului pentru afacerile inter- 
americane. în 1945 este secretar 
de stat adjunct al S.U.A. Ince- 
pind din 1953 ocupă mai multe 
funcții guvernamentale. In 1958 
este ales guvernator al statului 
New York, funcție pe care a 
deținut-o pină anul trecut.

cegi (ora 20); Grădina Arta (ora 
19,30); Grădina Aurora (ora 20).

MIHAI VITEAZUL: înfrățirea 
(orele 15.30; 19).

APARTAMENTUL: Modern (ore
le 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); 
Grădina Modern (ora 19.30).

BĂIATUL CU UN CAL ALB: 
Unirea (orele 16: 18; 20).

URMĂREȘTE-MĂ!: Volga (orele 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20); Tomis 
(orele 9; 11,15: 13.30: 15,45; 18;
20,15); Grădina Tomls (ora 19.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL: Lira 
(orele 15.30; 19); Grădina Lira (ora 
19,45).

DUEL PE AUTOSTRADA: Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,15); Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20.15).

TUNELUL: Drumul Sării (orele 
15.30; 18; 20.15).

FLUTURII: Viitorul (orele 16; 
18).

PROGRAMUL I
9.00 Teleșcoală. Itinerar Istoric. 

Cele 27 de veacuri ale unui port 
la Marea Neagră. De la anticul 
Tomis la Constanta de astăzi ; 
Zidurile domnești ale Făgărașului 
— film documentar. 9,30 Antologie 
literară. Frumoase versuri spune 
țara. 9,50 „La început a fost ato
mul1' — film documentar. 10,00 
..Călătoriile tînărului Gulliver" — 
desene animate. 11,00 Cintec nou. 
în țară nouă. Emisiune'filmată cu 
ocazia Festivalului național <țe 
folclor de pe .litoral. 11,40 Orizon
turi ale științei și tehnicii româ
nești. 18,00—17,00 Matineu de va
canță. Film serial : „Verișorii de

pe vasul Constanța" 
a Radlotelevizlunii ' 
Emisiune în limba 
Tribuna TV. 18,55 
omenire". Emisiune 
ferinței mondiale __ __ ,___
19,05 Oameni și fapte din România 
— anul XXX. Literatura și arta 
celor 30 de ani — imagine a spi
ritului revoluționar, a României 
socialiste. 19,25 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Marelui jubileu — 
Omagiul țârii. 20,00 In dezbaterea 
opiniei publice : Proiectul de Di
rective ale Congresului al XI-lea 
al P.C.R. Energiile 
viitorul energeticii, 
tistic : „Ciprian
22.25 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Telerama. Secvențe estivale.
20.25 Stăpînii acestui pămînt. Re
portaj de Ion Marina. 20,45 Telex. 
20,50 Luna culturii muzicale româ
nești. Armonii intime : Liedul. 
21,10 Muzee șl expoziții. 21,30 Film 
serial „Un August în flăcări" (re
luarea episodului IX).

— producție 
franceze. 17,30 
germană. 18,30 
„Om, oameni, 
dedicată Con- 
a populației.

viltorulul și... 
20,10 Film ar- 
Porumbescu".
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