
Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXX. SERIA II. Nr. 7856 6 PAGINI —30 BANI DUMINICĂ 25 AUGUST 1974

O VIBRANTĂ MANIFESTARE A ADEZIUNII ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR 
FAȚĂ DE PARTIDUL’ COMUNIST ROMÂN, ÎN FRUNTE CU TOVARĂȘUL 
NICOL'ĂE CEAUȘESCU, O ENERGICĂ REAFIRMARE A HOTĂRÎRII UNANIME 
■W NAȚIUNII NOASTRE DE A ÎNFĂPTUI NEABĂTUT PROGRAMUL 
DE DEZVOLTARE MULTILATERALĂ A TĂRII, DE ÎNAINTARE SPRE COMUNISM 

SĂRBĂTORIREA ZILEI ELIBERĂRII
Z

iua de 23 August 
reprezintă, de trei 
decenii, momentul 
în care România se 
împodobește cu o 

cunună de purpură și azur.
Imensa bucurie pentru victo

riile epocale obținute pe dru
mul lui August 23. încrederea in 
viitorul comunist al patr ei, dra
gostea nețărmurită față de Par
tidul Comunist Român, față 
de secretarul general al partidu
lui. președinte al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au irumpt in 
ziua marii sărbători, pe străzile 
Capitalei și ale marilor așezări 
ale tării, din piepturile a mili
oane de oameni, români, ma
ghiari, germani, reuniți întf-o 
unică coloană a virstelor, a na
ționalităților, a profesiilor, a en
tuziasmului și patriotismului so
cialist.

La cea de-a XXX-» aniver
sare a eliberării sale, poporul 
nostru se prezintă cu victoriile 
la care ii îndreptățește să aspife 
conducerea științifică a țării de 
către Partidul Comunist Român, 
făuritorul programului de dez
voltare multilaterală a patriei, 
de înaintare spre comunism. 
Trecerea noastră în cel de-a! 
patrulea deceniu din noua isto
rie a României a fost, astfel, 
marcată de hotărîrea, ferm ex
primată a coloanelor care au 
manifestat în toată țara, formate 
din muncitori, țărani, intelec
tuali, sțudenți, elevi, militari, de 
a-și uni eforturile pentru înfăp
tuirea declină a acestui pro
gram, a Directivelor ce vor fi 
adoptate de către Congresul al 
XI-lea al Partidului, chezășie 
sigură a modernizării neîntre
rupte a forțelor de producție, a 
perfecționării relațiilor de pro
ducție și sociale, ridicării con
tinue a nivelului de viată ma
terial și soiritual al întregului 
nopor, creșterii gradului de civi
lizație a patriei noastre socia
liste.

Prezenți la parada militară, la 
demonstrația de 23 August a 
oamenilor muncii din Capitală, 
reporterii noștri relatează :

T
ribuna centrală, 
străjuită de drapele 
roșii și tricolore, 
este dominată de o 
mare stemă a Re
publicii Socialiste 

România, încadrată de drape
le roșii și tricolore și de 
datele festive : ,,23 August
1944—23 August 1974“. Ală
turi sînt înscrise urările : 
„Trăiască 23 August — ziua eli
berării patriei de sub domina
ția fascistă — sărbătoarea na
țională a poporului român !“, 
..Trăiască Partidul Comunist 
Român în frunte cu secretarul 
său general — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“. Trăiască lupta u- 
nită a popoarelor pentru pace 
și colaborare, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună !“.

De cealaltă parte a pieții, tri
bunele sint dominate de un ma
re medalion cu chipurile das
călilor proletariatului : Marx, 
Engels, Lenin, străiuit de dra
pele roșii. Pe fundal, sînt în
scrise urările : ..Trăiască unita
tea mișcării comuriiste și mun
citorești internaționale, a tutu
ror forțelor socialiste, democra
tice. antiimperialiste !“. ..Tră
iască poporul român — construc
tor eroic al socialismului !“, 
„Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica So
cialistă România !“.

Ora 8. Sosirea tovarășului. 
Nicolae Ceaușescu este intîmpi- 
nată cu urale și ovații. La tri
buna oficială urcă tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Emil Bodna- 
raș. Manea Mănescu, Elena 
Ceaușescu, Ștefan Voitec, Maxim 
Berghianu. Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu. Florian Dănăla- 
che. Constantin Drăgan. Emil 
Drăgănescu. Janos Fazekas. Pe
tre Ludu. Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană. Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu. Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica. Ilie Verdet. 
Chivu Stoica. Constantin Băbă- 
lău. Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Mihai Dalea. Magdalena Filipaș, 
Mihai Gere, Ion Ioniță. Vasile 
Pat.ilineț, Ion Pățan. Iosif Uglar. 
Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Na
ționale. Gheorghe Oprea, vice- 
prim-mlnistru al guvernului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai
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Recepție oferită de Comitetul Central 
ai Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat

ÎNTÎLNIREA DINTRE PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘESCU
și Guvernul Republicii Socialiste România

în seara zilei de 23 August, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român. Consiliul de 
Stat și Guvernul Republicii So
cialiste România au oferit o re
cepție. la Palatul Sportului și 
Culturii, cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația 
fascistă.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu in mijlocul partici- 
panțiior la recepție a fost into

nat Imnul de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană. Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte .Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Con
stantin Bâbălău, Emil Bobu, 

Cornel Burtică, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, Iosif Uglar, 
Ștefan Andrei. Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
membri ai C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen
trale, organizațiilor de masă și 
obștești, deputați ai Marii Adu
nări Naționale, militanți din ile
galitate ai partidului și ai mișcă

rii muncitorești din țara noastră, 
participanți la Insurecția armată 
și veterani ai războiului antifas
cist, generali, eroi ai muncii 
socialiste, academicieni, alți oa
meni de știință, artă și cultură, 
șefi ai cultelor, ziariști.

Au participat Alexei N. Ko- 
sighin. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., conducătorul delega-
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• Plecarea delegației de 
partid și de stat a 
Republicii Democrate 
Germane

• Prințul Norodom Sianuk 
a părăsit Capitala

• plecarea altor dele
gați PARTICIPANTE LA

SĂRBĂTORIREA ZILEI 
ELIBERĂRII

Șl PRINȚUL NORODOM SIANUK

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, s-a reintîlnit, simbătă 
la Snagov, cu Alteța Sa Regală 
prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, președinte
le Frontului Unit Național al 
Cambodgiei.

în cursul întrevederii, prințul 
Norodom Sianuk și-a exprimat 

profunda satisfacție de a fi par
ticipat la festivitățile consacrate 
marelui eveniment jubiliar — 
a XXX-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, de a fi asistat la parada 
militară și demonstrația oame
nilor muncii din București, 
grandioasă manifestare a unită
ții și coeziunii poporului român 
in jurul partidului comunist, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a hotărîrii sale de a înfăptui 
neabătut politica partidului pusă 

in slujba înfloririi patriei, a 
cauzei păcii, progresului. înțele
gerii și colaborării între națiuni.

Șeful statului Cambodgia a a- 
dresat — și cu acest prilej — 
cuvinte de sinceră și caldă mul
țumire Partidului Comunist Ro
mân, guvernului Republicii So
cialiste România, poporului ro
mân, președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul ferm

(Continuare în pag. a V-a)
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Trei sute de mii de oameni ai muncii, tineri si vârstnici
STRĂLUCITOAREA PARADĂ MILITARĂ Șl

(Urmare din pag. I)

Consiliului de Stat și ai guver
nului, vechi militanți ai mișcării 
comuniste și muncitorești, foști 
comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, conducători 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești.

Alături de conducătorii de 
partid și de stat ai țării noastre, 
in tribuna oficială se află, de 
asemenea, Alexei N. Kosighin, 
membru al Biroului Politic al
C.C.  al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale a 
U.R.S.S. ; Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.C., vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
conducătorul delegației de par
tid și guvernamentale a R. P. 
Chineze ; Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, 
conducătorul delegației de par
tid și de stat a R. D. Germane: 
Prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, președinte
le Frontului Unit Național al 
Cambodgiei ; Petar Stambolici, 
vicepreședinte al Președinției
R.S.F. Iugoslavia, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., con
ducătorul delegației de stat și 
de partid a R.S.F. Iugoslavia ; 
James Green, vicepreședintele 
Republicii Liberia, conducătorul 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Liberia : 
Mainza Chona, prim-ministru al 
Republicii Zambia, conducătorul 
delegației guvernamentale a Re
publicii Zambia ; Abdullah Al 
Ahmar, secretar general ad
junct al Partidului Baas Arab 
Socialist, conducătorul delega
ției de partid și guvernamentale 
a Republicii Arabe Siriene : Jiv- 
ko Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B.. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, condu
cătorul delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Bulga
ria ; Josef Korcak, membru al 
Prezidiului C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte al 
Guvernului R. S. Cehoslovace, 
președintele Guvernului ' R. S. 
Cehe, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a R.S. 
Cehoslovace : Kim long Giu, 
membru al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii dih 

Coreea, vicepremier al Consiliu
lui Administrativ al R. P. D. 
Coreene, conducătorul delega
ției de partid și guvernamentale 
a R. P. D. Coreene : Josef Tej- 
chma, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, condu
cătorul delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Polone; 
Mamsarain Luvsanravdan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Comi
siei de control, conducătorul de
legației de partid și guverna
mentale a R. P. Mongole; Pedro 
Miret Prieto, membru al Secre
tariatului C.C. al P. C. din Cu
ba, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Cuba ; Gyorgy Lăzăr, 
membru al C.C. al P.M.S.U., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, conducătorul de
legației de partid și guverna
mentale a R. P. Ungare ; Mam- 
douh Salem, viceprim-ministru 
al guvernului, ministru de in
terne, conducătorul delegației 
guvernamentale a Republicii A- 
rabe Egipt ; Sayed Nazrul Islam, 
locțiitor, al primului ministru și 
ministrul industriilor, conducă
torul delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Bangla
desh : Ueo Songo Anba, comi
sar politic, membru al Biroului 
Politic al Partidului Mișcarea 
Populară a Revoluției, conducă- 
tprul delegației de partid și de 
stat a Republicii Zair : Ha Ke 
Thanh, membru supleant al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, ministru, condu
cătorul delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Viet
nam ; Mario Moya Palencia, mi
nistru de interne, conducătorul 
delegației guvernamentale din 
Statele Unite ale Mexicului : 
Damantang Camara, membru al 
C.C. al Partidului Democrat din 
Guineea, secretar al Biroului 
Politic, ministru la Președinție, 
conducătorul delegației de' partid 
și guvernamentale a Republicii 
Guineea ; Shaikh Mohamed 
Rashid, ministru federal al să
nătății și bunăstării sociale, con
ducătorul delegației guverna
mentale a Republicii Islamice 
Pakistan ; Nustrat Bhutto, ad
juncta șefului delegației gu
vernamentale a Republicii Isla
mice Pakistan ; Ahmed Taibi 

Benhima, ministru secretar de 
stat, Însărcinat cu probleme de 
informații, conducătorul delega
ției guvernamentale a Marocului; 
Karan Singh, ministrul sănătății 
și al planificării familiei, con
ducătorul delegației guverna
mentale din India ; Sidi Ould 
Cheik Abdallahi. membru al 
Biroului Politic Național al C.C. 
al Partidului Poporului din 
Mauritania, ministru al planifi
cării și dezvoltării industriale, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale din Republica 
Islamică Mauritania ; Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la Bucu
rești, trimisul Guvernului- Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud; General 
Enrique Falconi Mejia, secretar 
general al Președinției Consiliu
lui de Miniștri, reprezentantul 
Guvernului Republicii Peru ; 
Kamal Abdellah Khodja, secre
tar de stat pentru plan, membru 
al guvernului, conducătorul 
delegației guvernamentale din 
Republica Algeriană Democrati
că și Populară ; Jean Paul 
Mokodopo, ministrul planului și 
cooperării internaționale, con
ducătorul delegației de partid și 
guvernamentale din Republica 
Africa Centrală ; Fidelis Cabrai 
D’Almeida, secretar de stat pen
tru justiție, reprezentantul Re
publicii Guineea-Bissau ; colonel 
Raul Maldonado, ministrul să
nătății, reprezentantul personal 
al președintelui Republicii Ecua
dor ; Amir Ghassem Moini, mi
nistrul muncii și al afacerilor 
sociale, conducătorul delegației 
guvernamentale din Iran ; loco- 
tenent-colonel R. J. A. Felii, 
membru al Consiliului Redeștep
tării Naționale, ministru al pla
nificării și economiei din Gha
na, reprezentantul șefului sta
tului și Guvernului Republicii 
Ghana ; Rashid Al-Rifaie,. mi
nistrul comunicațiilor, conducă
torul delegației guvernamentale 
a Republicii Irak ; Abdel Majeed 
M. Algaod. ministru de stat pen
tru dezvoltarea agriculturii, con
ducătorul delegației guverna
mentale a Republicii Arabe Li
biene : Gamal Mohamed Ahmed, 
ministru de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, conducătorul 
delegației guvernamentale din 
Republica Democratică Sudan ; 
Hassan Rifai, ministrul planului, 
reprezentantul personal al pre
ședintelui Libanului ; Omar Na- 

bulsi, ministrul economiei, con
ducătorul delegației guverna
mentale din Regatul Hașemit al 
Iordaniei ; Hasnu Makame, mi
nistrul resurselor naturale și tu
rismului, conducătorul delegației 
guvernamentale a Republicii 
Unite Tanzania ; Mohamed 
M’Zali, ministrul sănătății, con
ducătorul delegației guverna
mentale din Republica Tunisia
nă ; Paka Antoinette, membră a 
C.C. al P. Congelez al Muncii și 
a Comisiei Controlului de 
Partid, conducătoarea delegației 
de partid și guvernamentale din 
Republica Populară Congo ; 
Juan Carlos Marcelino Beltrami- 
no, ambasadorul Argentinei la 
București, reprezentantul pre
ședintelui Republicii Argentina : 
Carlos Sanz de Santamaria, am
basador cu misiune speejală, 
conducătorul delegației guver
namentale din Republica Co
lumbia ; Francis Viquez Solorza
no. ambasador cu misiune spe
cială. reprezentanta Guvernului 
Republicii Costa Rica ; Domini
que Urbany, președintele P.C. 
din Luxemburg, conducătorul 
delegației P.C. din Luxemburg : 
Guy Daninthe. secretar general 
al P.C. din Guadelupa, conducă
torul delegației P.C. din Guade
lupa ; Andre Cools, președintele 
Partidului Socialist Belgian ; 
Andre van der Louw, președin
tele Partidului Muncii din Olan
da ; Oliver Tambo, președinte 
interimar al Congresului Națio
nal African (Africa de Sud) ; 
Olavi Hanninen. vicepreședintele 
P.C. Finlandez. conducătorul 
delegației P. C. Finlandez ; 
Mi shake Muyongo, vicepreședin
te al Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (Namibia) —
S.W.A.P.O. ; Giancarlo Pajetta, 
membru al Biroului Politic al 
P.C. Italian ; Itaru Yonehara, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Japonia, conducătorul 
delegației P.C. din Japonia : 
Ignacio Gallego, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C. din Spania ; Albert 
De Coninck. membru al Biroului 
Politic, secretar național al P.C. 
din Belgia : Lionel Jospin, 
membru al Biroului Executiv, 
secretar național al Partidului 
Socialist Francez ; Lamine Ba, 
secretarul Permanenței Uniunii 
Progresiste Senegaleze ; Gilberto 
Rincon Gallardo, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C. Mexican ; Luciano 

De Pascalis. membru al Direc
țiunii Partidului Socialist Ita
lian ; Jose Rodriguez Vitoriano, 
membru al Comisiei Politice a 
C.C. al P.C. Portughez, conducă
torul delegației P.C. Portughez ; 
Jansjdrg Hofer, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Elvețian al Muncii, 
conducătorul delegației Partidu
lui Elvețian al Muncii ; Bert 
Pearce, membru al Biroului Po
litic ai P.C. din Marea Brita- 
nie ; Leon Figueres, membru al 
C.C. al P.C. Francez ; Samuel 
Abrigada. membru al Biroului 
Politic al Frontului Național de 
Eliberare din Angola, șeful De
partamentului Sănătății, condu
cătorul delegației Frontului Na
țional de Eliberare din Angola ; 
Alberto Cassimo, membru al 
Comitetului Executiv al Frontu
lui de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) ; Faragi Aii Balha, 
secretar al Comitetului Uniunii 
Socialiste Arabe din Libia al 
Guvernoratului Damn, guverna
tor ; Julio Cesar Posada, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C. din Co
lumbia ; Bernardo Zuniga, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Avangărzii Populare 
din Costa Rica ; Gabriel Conzalo 
Villalba, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C. din 
Ecuador ; Edgard Nestoret, 
membru al Biroului Politic al 
P.C. din Martinica ; Gunnar 
Saether, membru al Biroului 
Politic al P.C. din Norvegia ; 
Miguel Angel Soler, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Paraguayan ; Jaime Fi
gueroa Vasconez, membru al Co
misiei Politice, secretar al C.C. 
al P.C. Peruan : A. Vaidialin- 
gam, membru al Biroului Politic 
al P.C. din Sri Lanka ; Kabonya 
Ibrahimi, șeful Departamentului 
Organizații de masă al Frontului 
de Eliberare Națională din Al
geria ; Melwi Hafez, secretar 
adjunct al Secretariatului C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe din Re
publica Arabă Egipt ; Hafez 
Badawi, președintele Adunării 
Poporului, conducătorul delega
ției Adunării Poporului din Re
publica Arabă Egipt ; Pierre 
Christian Taittinger, vicepre
ședinte al Senatului francez, 
președintele Grupului pentru re
lațiile de prietenie Franța- 
România.

în celelalte tribune se află 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 

militanți din ilegalitate ai parti
dului și ai mișcării muncitorești 
din România, participanți la 
actul istoric de la 23 August 
1944, generali activi și in re
zervă, Eroi ai Muncii Socialiste, 
muncitori fruntași în Întrecere 
din întreprinderile bucureștene, 
academicieni și alți reprezen
tanți ai vieții noastre științifice 
și culturale, activiști ai organe
lor centrale de partid și de stat, 
ziariști români, corespondenți 
permanent! și trimiși speciali ai 
unor mari cotidiene, agenții de 
presă și societăți de radiotelevi- 
ziune de peste hotare.

în tribune se află membri ai 
delegațiilor de partid și guver
namentale ale țărilor socialiste, 
ale altor state, reprezentanții 
unui mare număr de partide 
comuniste, socialiste, social-de- 
mocrate și ale mișcărilor de eli
berare națională. Sint prezenți 
membrii delegațiilor organizați
ilor de masă și obștești, asocia
țiilor de prietenie cu România, 
din multe țări ale lumii. Asistă, 
de asemenea, numeroși partici- 
oanți la lucrările Conferinței 
Mondiale a Populației, reprezen
tanți ai Secretariatului O.N.U. și 
alți oaspeți de peste hotare aflați 
în țara noastră.

în timpul demonstrației, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a în
treținut cu numeroși oaspeți de 
peste hotare prezenți la marea 
sărbătoare a poporului nostru.

Sint de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în Re
publica Socialistă România, ata
șați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

n sunet prelung de 
trompetă vestește 
sosirea. în Piața 
Aviatorilor, a mi
nistrului apărării 
naționale, general 

de armată Ion Ioniță.
Comandantul paradei, gene- 

ral-colonel Nicolae Militaru, pre
zintă raportul, după care are loc 
ceremonialul trecerii in revistă 
a trupelor.

Răsună solemn acordurile Im
nului de stat. în același timp, in 
depărtare, se aud ecourile celor 
21 de salve de artilerie — salut 
adus gloriosului jubileu al eli
berării patriei de sub dominația 
fascistă.

începe parada militară.
într-o aliniere perfectă, trec 

ofițerii elevi ai Academiei mi

litare, elevii Școlii militare de 
ofițeri activi „Nicolae Bălcescu" 
și ai Liceului militar „Ștefan cel 
Mare".

Defilează infanteriștii, vînă- 
torii de munte, grănicerii și ma
rinarii. Geometria impecabilă a 
rîndurilor batalioanelor atestă un 
înalt grad de pregătire. însem
nele „Militar de frunte" și „Spe
cialist de clasă", ce strălucesc 
pe piepturile lor. sînt dovezi ale 
urcușului spre măiestrie, parcurs 
la școala vieții ostășești. Urmea
ză batalionul militarilor din Mi
nisterul de Interne, slujitori de
votați și credincioși ai interese
lor poporului.

La joasă înălțime, o formație 
de elicoptere cu reacție — 
„IAR" însoțește infanteria mo
dernă ambarcată pe transpor
toare amfibii blindate. Aceste 
mijloace tehnice de luptă, urmă
rite cu interes, ca și multe alte 
categorii de armament și tehnică 
militară, sint realizate de indus
tria noastră națională de apăra
re, de inginerii și tehnicienii 
români. Atit elicopterele, cit și 
transportoarele dispun de o 
mare mobilitate și suplețe în 
cimpul tactic. Conduse de ostași 
destoinici, cu temeinice cunoș
tințe de specialitate, ele pot ,fi 
folosite cu succes pentru înde
plinirea de misiuni complexe.

Pe mătasea tricolorului ce flu
tură deasupra unei mașini sînt 
prinse ordinele „Steaua Repu
blicii" și „Apărarea Patriei", 
înaltele distincții reprezintă răs
plata eroismului dovedit de con
tingentele înaintașe in războiul 
antihitlerist, cinstirea activității 
militarilor acestei Ctnități, răspla
ta contribuției acestora la întă
rirea capacității combative a ar
matei. Faptele de arme, săvir- 
șite de ostașii români și luptă
torii din formațiunile patriotice 
în zilele de foc ale insurecției, 
ca și cele dovedite de viteaza 
armată română, cot la cot cu 
glorioasa armată sovietică, pe 
drumurile aspre ale războiului 
antihitlerist, dăruirea și labne- 
gația cu care intregul nostru po
por a acționat pentru dobindirea 
libertății țării constituie pentru 
generațiile prezente și viitoare 
un luminos exemplu de slujire 
cu credință a patriei.

Pe autoturisme românești tip 
„ARO“, echipat în costume de 
lansare, defilează batalionul de 
desanți-parașutare. Oameni ai 

marelui curaj, parașutiștii, ase
menea militarilor din toate ar
mele, dispun de toate condițiile 
pentru desfășurarea procesului 
instructiv-educatlv la nivelul 
cerințelor actuale. Mărturie stau 
rezultatele obținute în acest an, 
încununate cu calificativul 
„foarte bine".

Imaginea tabloului ce-1 pre
zintă trupele de desant-parașu- 
tare e completată de străjuitorii 
cerului patriei noastre. în între
cere cu sunetul, trec avioanele 
de vînătoare. Toți piloții de pe 
acești' bolizi se situează, con
stant, la nivelul de pregătire 
impus de calificativul „foarte 
bine" ; cerul senin al patriei are 
în ei apărători de nădejde.

în coloana artileriei se dis
ting mijloace de luptă, moderne 
divizioane de rachete antitanc, 
artilerie reactivă și tunuri, obu
ziere de mare calibru. De pe 
„fortărețele" de oțel dau onorul 
tanchiștii.

Trec acum rachetiștii. Insta
late pe rampele de lansare, ra
chetele antiaeriene parcă sînt 
gata să se avînte spre înălțimi. 
Urmează un divizion de rachete 
navale, amplasate pe platforme 
de mașini „Bucegi" și apoi ra
chete tactice transportate, de 
asemenea, de mașini puternice.

Cu defilarea rachetiștilor, pa
rada militară ia sfirșit. Ea a 
conferit un tablou al trăsăturilor 
pe care le întrunește armata 
noastră populară: modernă, bine 
dotată și echipată, perfect in
struită. Făurită și educată de 
partid, bucurîndu-se de o per
manentă grijă din partea con
ducerii de partid și de stat, ar
mata noastră populară este scu
tul de nădejde al țării, fiind 
în același timp prezentă și în 
munca pentru înfăptuirea sarci
nilor ce-i sînt încredințate în 
domeniul economiei naționale.

în spiritul politicii, generale a 
partidului și statului, armata 
noastră dezvoltă colaborarea 
prietenească cu armatele țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, cu armatele tuturor 
țărilor socialiste. Ea este oricind 
gata la ordinul patriei, al co
mandantului suprem al forțelor 
noastre armate, ca — împreună 
cu gărzile patriotice, formațiu
nile de pregătire militară a tine
retului, cu intregul popor — să

îs.;--
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au participat la manifestările din Piața Aviatorilor
IMPUNĂT0AR1A DIMONSTRATIE DIN CAPITALĂ

apere cuceririle revoluționare, 
independența și suveranitatea 
de stat a Republicii Socialiste 
România.

ntîmpinată cu ropo- 
Dte de aplauze, în

Piața Aviatorilor 
își, face apariția 
coloana gărzilor pa
triotice, detașamen

te înarmate ale oamenilor 
muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștene, 
care, în viața de toate zi
lele, mînuiesc cu pricepere 
strungul, freza, raboteza, mo
derne mașini și unelte, aflate la 
posturile lor, pe frontul muncii 
pașnice, oameni care, pătrunși 
de o înaltă conștiință patriotică 
și civică, sînt gata să apere, la 
nevoie cu prețul vieții, munca și 
avutul patriei, marile cuceriri 
ale poporului muncitor, orîndui- 
rea noastră, mînuind cu aceeași 
destoinicie armele. Mulți dintre 
tinerii luptători încadrați în ba
talioanele gărzilor patriotice sînt 
născuți în anul fierbintelui Au
gust de acum 30 de ani.

Simbol al fermității revoluțio
nare, al dragostei nețărmurite 
față de patrie și partid, detașa
mentele gărzilor patriotice de
monstrează unitatea de oțel a 
poporului român în jurul parti
dului care l-a dus întotdeauna 
la victorie, a Comitetului său 
Central și secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

n marea carte a D zilei de 23 August
scrisă aici, in Pia
ța Aviatorilor, un 
moment de pro
fundă semnifica

ție, plin de culoare și
prospețime, l-a constituit pa
rada detașamentelor de ti
neri care se pregătesc pentru 
apărarea patriei, activitate în
credințată de partid Uniunii 
Tineretului Comunist.

Defilează prin fața tribunelor 
tinerii în uniforme albastre. 
Este ceea ce semnifică cele trei 
embleme — „P.C.R.", „R.S.R.", 
„U.T.C." — pe care le poartă 
sus, pe brațe, mîini de vajnici 
luptători. Urmează detașamen
tele. unul după altul, de fete și 
de băieți, în ținută de gaiă, cu 
mănuși albe, cu mîna dusă la 
bonetă in semn de onor. Un de
tașament de cruce roșie, format 
din tinere cu părul în vînt, este 

urmat de un altul, de parașu- 
tiști, ce poartă drept simbol al 
activității lor din cursul verii o 
parașută desfăcută — în cele 
trei culori scumpe nouă tuturor: 
roșu, galben și albastru — 
apoi un detașament de planoriști 
care, la fel, prezintă mulțimii 
ce-i admiră planorul YR-943 cu 
care au cucerit înălțimile albas
tre ; trec membrii cercurilor teh- 
nico-ap'iicative, de marină, de 
auto-moto și transmisiuni. Ei 
raportează, și conving prin, pu
terea exemplului și a fapte
lor. că indicațiile secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
comandantul suprem al forțelor 
armate, privind dezvoltarea 
cercurilor tehnico-aplicative în 
cadrul activității de pregătire 
pentru apărarea patriei au fost 
traduse în viață în mod exem
plar. Vara aceasta în,tr-o serie 
d'e localități din tară au func
ționat zece tabere ou profil a- 
viatic unde s-au pregătit în 
zborul cu motor, parașutism și 
planorism peste 2 000 de tineri 
dintre cei mal destoinici și cu
rajoși. De asemenea. 5 000 de 
tineri s-au pregătit în tabere 
de alte specialități, cum ar fi 
cele de orientare turistică și 
tir. modelism, auto-moto și 
cartinguri etc. Adăugăm acestor 
cifre, impresionante prin sem
nificația lor. pe cei 30 000 de 
tineri care s-au pregătit în pri
măvară. pentnu a deveni co
mandanți de grupe, dar mai 
ales pe cei 1 300 000 de tineri 
între 16—20 de ani care parti
cipă la programele de pregătire 
pentru apărarea patriei.

itmul tobelor și 
semnalul cristalin 
al trompetelor lor 
umplu văzduhul, 
tulburător. Pe a-
rest ritm preluat 

de fanfară, 2 500 de pionieri pă
trund în marea Piață, fluturind 
cu brațele eșarfe în culorile 
scumpe ale patriei, în roșul de 
foc al steagului partidului, flori, 
multe flori, într-un gest de fier
binte omagiu adus României so
cialiste, pentru grija ce le-o 
poartă, pentru copilăria lor feri
cită. 

Mai multi copii aleargă spre 
tribuna centrală, cu brațele în
cărcate de flori. Ei le oferă cu 
emoție și dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți con
ducători de partid și de stat.

oaspeților străini. Prin ei. toți 
copiii patriei îmbrățișează parti
dul, pe secretarul său general, 
mulțumind pentru copilăria fe
ricită. pentru minunatele con
diții de învățătură, de recreare.

Șirurile coloanei se aliniază 
din nou. Din mers, pionierii e- 
xecută exerciții de gimnastică 
ritmică, ce culminează in fața 
tribunei centrale cu o mișcare 
de ansamblu. Cu trupurile lor 
radiind prospețime, sănătate, 
pionierii înscriu în acest vast 
Platou cifra jubiliară a marii 
sărbători : XXX.

COLOANE ÎN AUGUST
Și parcă simți cum saltă 

in dans rotund pe valuri 
Răsfrînți ca-ntr-o fîntînă 

atiția mii de sori,

Descinde comunismul 
din oameni și din planuri

Cu-ntreaga-arhitectură 
de linii și culori.

Și visul prins în faptă 
se-nalțâ iarăși vis

iecare gest, fie
care lozincă scan
dată, fiecare grafic 
înălțat deasupra 
rîndurilor nesfîrși- 
te ale oamenilor 

muncii din Capitală poartă
semnul aceleiași trăsături de
finitorii : hotărîrea îndeplinirii 
angajamentului patriotic de a 
realiza cincinalul în patru ani 
și jumătate și de a porni, încă 
de pe acum, la pregătirea în
făptuirilor prevăzute în proiec
tul de Directive ale celui de al 
XI-lea Congres al P.C.R. Ca 
de fiecare dată, și acum, la cea 
de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei de sub dominația 
fascistă, cinstea de a păși în 
fruntea coloanei demonstranți
lor a revenit întreprinderii „23 
August", purtătoarea denumirii 
marii sărbători dar și a unor 
bogate tradiții de luptă și 
muncă. Ea se numără, astăzi, 
printre cele mai mari și mai 

reprezentative uzine construc
toare de mașini din țară. în 
primele sale rînduri pășește co
lectivul din secția care în în
trecerea socialistă pe anul în 
curs a obținut cele mai de 
seamă succese. Acest drept l-au 
cucerit și de data aceasta, ca 
și acum un an, ca și acum doi 
ani, muncitorii, inginerii și teh
nicienii secției utilaj tehnologic. 
Ei raportează partidului, țării 
întregi, îndeplinirea și depăși
rea exemplară a sarcinilor și 
angajamentelor la toți indicato
rii, creînd astfel premisele suc-

Să poarte mai departe 
al zărilor iris.

La kilometrul vremii 
dintre pămînt ți astre 

Contururi noi se iscă 
din fiecare pisc

In vasta geografie 
a timpurilor noastre.

ION ANDREIȚA

I ceselor viitoare. Intr-adevăr, 
citim pe un grafic : colectivul 
uzinei 23 August a produs în 
șapte luni peste plan 11 loco
motive de 1250 cai putere și 18 
motoare de 450 cai putere. Am 
dorit să-1 cunosc pe tînărul 
care pășea alături de șeful sec
ției, tovarășul Nicolae Popescu, 
chiar în rîndul din față. Este 
Zaharia Tudor, șeful unei bri
găzi de tineri care se menține 
de trei ani fruntașă în întrece
re. Alături, umăr la umăr, în 
salopetele-lor albastre, cu căș
tile albe, cu chipurile expri- 
mînd bucuria muncii și a împli
nirilor, încrederea și dragostea 
nețărmurită în partid și în con
ducătorul său, merg în pas ca
dențat tinerii Eugen Fotache, 
Alexandru Radu, Ion Dragomi- 
rescu, Liviu Bărbuceanu, cei
lalți tovarăși de muncă, mem
bri ai' brigăzii.

Este imposibil să notezi toate 
succesele pe care colectivele a 

peste 200 de întreprinderi ale 
Capitalei le aduc în această zi 
și le varsă în fluviul de roade 
ale țării : întreprinderea de ca
bluri și materiale electroizolan- 
te — 768 milioane lei producție 
suplimentară de la începutul 
cincinalului și 29 milioane lei 
valută obținută suplimentar la 
export în acest an ; Filatura 
română de bumbac — 8 000 000 
lei producție peste plan in șapte 
luni de întrecere ; întreprinderea 
de anvelope Danubiana — -34 
milioane lei la producția globală 
și 13 000 anvelope peste plan ; 
Fabrica de confecții și tricotaje
— 1 868 500 000 lei producție su
plimentară de la începutul cin
cinalului ; întreprinderea de 
mașini agricole Semănătoarea
— a economisit în perioada 
1971—1974 peste 2 000 tone de 
metal din care s-au realizat 305 
combine pentru păioase etc.

Un mare număr de panouri 
ne transpun în viitor. întreprin
derea Aurora : „De la 23 iunie 
lucrăm în contul anului viitor" ; 
Electroaparataj — „Realizăm a- 
cum planul lunii ianuarie 1975“ ; 
întreprinderea de mecanică fină
— „Lucrăm în contul lunii iunie 
1975“. Sînt de altfel rapoarte pe 
care le prezintă, în formulări si
milare, majoritatea colectivelor 
din industria Capitalei, hotărîte 
să-și respecte cu demnitate an
gajamentul de a realiza sarcinile 
actualului cincinal în 4 ani și 
jumătate și a da astfel econo
miei naționale o producție su
plimentară în valoare de peste 
52 miliarde lei.

Alături de întreprinderile ve
terane, în marea coloană a de
monstranților se află zeci de în
treprinderi noi, creație a ultimi
lor ani. expresie a politicii noas
tre de investiții, de modernizare 
a structurii industriale. Printre 
acestea se numără și întreprin
derea de cinescoape care în 
cinstea marii sărbători raportea
ză depășirea sarcinilor la pro
ducția globală cu 21 la sută iar 
pe linia asimilărilor, muncitorii 
ei se mîndresc cu punerea în fa
bricație, înainte de termen, a 
tubului de cinescop cu diagonala 
de 51 cm și avansul considerabil 
în asimilarea tubului de 31 cm 
pentru televizoarele portative. 
Ceea ce te impresionează ime
diat în această coloană este ti
nerețea ei. Intr-adevăr, pre
ședintele sindicatului îmi spune 
că vîrsta medie a muncitorilor 
și specialiștilor lor este sub 23 
de ani.

C
ă m-am născut a- 
tunci, în acel Au
gust fierbinte al 
anului 1944 este, 
strict personal 
vorbind, desigur, o 

întimplare. Că viața mea, apoi 
creșterea și devenirea au stat 
sub semnul acelui August 
eliberator înseamnă, de-acum, 
fericirea de a trăi în patria 
liberă, in mijlocul unui po
por stăpîn pe destinele sale, 
în fruntea căruia comuniștii,, cla
sa muncitoare sînt pildă de con
știință și avînt revoluționar. Nu
mai așa îmi pot interpreta, sim-' 
bolic, data nașterii mele".

Tinărul care-mi vorbește din 
coloana marii sărbători se nu
mește loan Rusu, este lăcătuș 
de meserie și secretar al comi
tetului U.T.C. din întreprinderea 
„23 August". Biografia lui — 
biografia tuturor tinerilor de o 
virstă cu țara : ampla posibilita
te de împlinire și afirmare. 
Obiectiv vorbind, pentru el, dru
mul vieții era acela de integra
re în rîndurile eroicei noastre 
clase muncitoare. Fiu al unei fa
milii muncitorești din Rădăuți, 
elev al unei școli generale din 
București, Ioan Rusu a optat de 
la început pentru Școala profe
sională „23 August". De la 14 
ani, viața lui înseamnă viața 
uzinei: ucenic, muncitor, apoi 
activist U.T.C. — totdeauna ală
turi de colegii de muncă. în tot 
acest timp — și în toate aceste 
ipostaze ale devenirii — tînărul 
născut în August '44 a fost co
loană de efort și năzuință, struc
turată după verticala acestei ce
tăți industriale. Astăzi trece în 
pas cu colegii săi — între care 
recunoaștem pe forjorul Costică 
Dorin, recent distins cu medalia 
jubiliară, rectificatorul Gheorghe 
Pavel, modelorul Ion Puiu, 
maistrul Ion Burdușan — spre 
înalta Tribună, mindri să rapor
teze că la succesele întreprin
derii. o bună contribuție au 
avut-o ei, toți cei peste 5 000 de 
uteciști.

a ora cînd Ia 
Termocentrala Ro- 
gojelu cele două 
turbine de 330 MW
— premieră româ
nească în domeniu 

— pulsează neîntrerupt ener
gie pentru arterele de lu
mină ale patriei, aici, în Piața 
Aviatorilor, trec pe sub Arcul 
de Triumf al Sărbătorii con
structorii acestor agregate. Sînt 

muncitorii de la întreprinderea 
de mașini grele. Multe și im
portante sint faptele lor de mun
că, realizările pe care le aduc 
la marea sărbătoare. Una reține, 
însă, în mod deosebit atenția : 
cea de a treia turbină de 330 MW 
se află pe standul de montaj. 
Intre autorii ei, distingem în 
coloană pe tinerii Pavel Dedu, 
lăcătuș montor, Ion Alexandru, 
controlor C.T.C.. Florin Geor
gescu, inginer. Ei ne asigură că 
și această nouă turbină va cu
noaște același înalt grad de per
fecționare tehnică. „Doar noi 
le-am făcut și pe primele două" 
— țin să subliniez cu nedisimu
lată mîndrie.

Peste 60 de zile — cu un sub
stanțial avans — va porni la 
drum și a treia turbină. Adresa, 
aceeași — unică : Rogojelu.

n șuvoiul multico- 
Dlor al demonstran

ților, coloană neîn
treruptă și simboli
că a energiilor 
muncii creatoare, 

iată studenții, viitorii spe
cialiști în cele mai diferi
te domenii de activitate. Ei 
aduc mărturia unei vieți fără 
griji, cu minunate perspec
tive, așa cum este asigurată via
ța Întregului tineret al țării.

Monica Naum, de la Faculta
tea de agronomie, va mai fi stu
dentă doar puțin timp. La sfir- 
șitul lunii viitoare o vom rein- 
tîlni pe inginera Monica Naum 
alegînd un loc de muncă, unde 
își va folosi întreaga inteligență 
și energie pentru îndeplinirea 
primelor sarcini de producție.

„Voi căuta să muncesc cit mai 
mult, cît mai bine, a ținut să ne 
asigure Monica Naum, pentru 
îndeplinirea importantelor țe
luri concretizate în proiectul Di
rectivelor Congresului al XI-lea. 
Transformarea muncii agricole 
într-o variantă a muncii indus
triale, nobil obiectiv al viitoarei 
etape de dezvoltare a țării ne 
impune nouă, tinerilor, eforturi 
pe care le dorim exemplare".

L îngă specialiștii de 
mîine se află 
tinerii care astăzi 
slujesc știința ro
mânească, nou
compartiment al u- 

nei forțe de producție majore.
loan Jelev, secretarul orga
nizației U.T.C. din Institutul
de cercetări pentru îmbună

tățiri funciare raportează ală
turi de colegii săi îndeplinirea 
unor importante obiective pen
tru economia țării : realizarea 
calculelor pentru stații de pom
pare în zonele Olt și Dobrogea, 
stabilirea unor noi metode de 
cercetare pentru sisteme de iri
gații, care au și început să fie 
aplicate la Sarichioi și Babadag. 
Tinerii de la „Automatica" în
treprindere care aplică la scară 
industrială cele mai noi idei ale 
cercetării de profil poartă spre 
Piața Aviatorilor un panou cu 
angajamentul : Cincinalul în 4 
ani și 3 luni. Secretarul organi
zației U.T.C., Radu Rădulescu, 
ne mărturisește însă : Să știți 
că noi ne pregătim să termi
năm sarcinile actualului cinci
nal la 18 februarie.

C
înd cele 10 motoci
clete conduse de 
sportivi și-au făcut 
apariția în Piața 
Aviatorilor, vestind 
deschiderea parăzii 

sportivilor, tribunele au izbucnit 
în aplauze. Apoi, peste întreaga 
piață s-a revărsat un torent 
năvalnic de tinerețe și grație. 
Citeva mii de sportivi din Ca
pitală au adus omagiul lor fier
binte partidului nostru, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
mulțumind, prin demonstrația 
lor, minunatelor condiții crea
te propășirii sportului. Este un 
moment de bilanț, : 71 medalii 
olimpice, dintre care 18 de aur, 
76 titluri de campioni mondiali, 
68 titluri de campioni europeni, 
peste 800 de medalii la campio
natele balcanice, 56 de recor
duri mondiale.

Demonstrația sportivilor a 
prilejuit, totodată. exprimarea 
înaltului patriotism al purtăto
rilor tricolorului românesc. Zeci 
de trupuri tinere și sănătoase, 
mîndre ca și brazii munților 
Carpați. au înscris, în imensa 
piață, cuvinte scumpe nouă tutu
ror: „PACE", „P.C.R.", „R.S.R.".

Reportaj realizat de : 
I. ANDREIȚA, V. CABU- 
LEA, R. LAL. T. POGO- 
CEANU, C. STANCULES- 

CU, M. TACCIU.

Fotografii : GH. CUCU și 
O. PLECAN

Plecarea delegației de partid și de stat a R.D. Germane, 
condusă de tovarășul Willi Stoph

Prințul Norodom Sianuk a părăsit Capitala

Simbătă a părăsit Capitala 
delegația de partid și de stat a 
Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășul Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Socialist Unit 
din Germania, care a participat 
la manifestările prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei.

Din delegație au făcut parte 
dr Hebert Weiz, membru al 
CC. al P.S.U.G.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistru pentru știință și tehnică, 
dr. Johanna Tbpfer, membru al 
C.C. al P.S.U.G., membru al 
Secretariatului Federației Sin
dicatelor Libere Germane, și 
Hans Voss, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

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

Președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane a sosit 
împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Manea 

Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru ăl guvernului.

La aeroport se aflau tovarășii 
Janos Fazekas, Paul Niculescu- 
Mizil, Ion Pățan. Iosif Uglar, 
Ștefan Andrei, Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru. loan Ursu, 
loan Avram, Mihail Florescu, 
Ion Cosma, Ion Traian Ștefănes- 
cu, Emilian Dobrescu. membri ai 
guvernului, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, generali și ofițeri su
periori.

Erau prezenți membrii amba
sadei R. D. Germane la Bucu
rești.

Comandantul gărzii militare de 
onoare aliniate pe aeroport pre
zintă onorul.

Tovarășul Willi Stoph și tova
rășul Nicolae Ceaușescu trec in 
revistă garda de onoare.

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

Un grup de pionieri oferă flori 
oaspeților.

Un mare număr de cetățeni ai 
Capitalei, prezenți pe aeroport, 
au făcut o caldă manifestație de 
simpatie tovarășului Nicolae

Ceaușescu și tovarășului Willi 
Stoph, care au răspuns cu prie
tenie aclamațiilor.

La scara avionului, președinte

le Republicii Socialiste România 
și președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane iși string 
cu căldură miinile.

Prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei, împreună cu 
soția, prințesa Monique Sianuk. 
care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, au parti
cipat la manifestările organiza
te cu prilejul celei de-a 30-a a- 
niversări a eliberării patriei 
noastre, au părăsit sîmbătă du- 
pă-amiază Capitala.

La aeroportul Otopeni erau 
arborate drapele, de stat ale 
României și Cambodgiei.

Șeful statului cambodgian și 
soția au sosit la aeroport îm
preună cu tovarășul -Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășul Manea 
Mănescu. cu soția.

La aeroport se aflau tova
rășii Emil Drâgănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Ră
dulescu. Iosif Uglar, Ștefan An
drei, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai guver

nului, generali și ofițeri supe
riori.

Erau 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 mem
bri ai ambasadei Regatului 
Cambodgiei.

Se aflau, de asemenea, Kim 
Iăng Ju, membru al Comitetu
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, conducăto
rul delegației de partid și gu
vernamentale a R.P.D. Coreene 
și Ha Ke Tan, membru supleant 
al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, ministru, 
conducătorul delegației de par
tid și guvernamentale a R.D. 
Vietnam, care se află în Ca
pitală cu prilejul sărbătoririi 
zilei de 23 August.

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

Prințul Norodom Sianuk și 
prințesa Monique Sianuk iși iau 
rămas bun de la membrii 
corpului diplomatic și oficiali
tățile române.

Un grup de pionieri le oferă 
buchete de flori.

Numeroși cetățeni ai Capita
lei veniți la aeroport au acla
mat călduros pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și prințul 
Norodom Sianuk, care răspund 
cu prietenie aclamațiilor.

La scara avionului, șeful ■ sta
tului cambodgian, prințul Noro
dom Sianuk, și prințesa Mo
nique Sianuk iși iau rămas bun 
cu multă cordialitate de la to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Cei 
doi șefi de stat își string miini
le, se îmbrățișează.
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Simbătă au continuat lucrări
le in toate reuniunile Conferin
ței Mondiale a Populației. Ta
bloul general al dezbaterilor de 
fond din ședința plenară a fost 
completat de luările de cuvînt 
ale reprezentanților Cehoslova
ciei, Israelului, Columbiei, Fin
landei, Poloniei, Republicii De
mocratice Sudan, Bulgariei, Al
baniei, R.S.S. Bieloruse, Bur- 
mei. Conferinței Internaționale 
a Tineretului pe Problemele 
Populației, Zambiei, Senegalu
lui, Ciadului, României, Nige
riei. Tailandei, Siriei, Maurita- 
niei, Bangladeshului și Congou- 
lui, care au subliniat că reuniu
nea mondială de la București 
este o nouă dovadă a dorinței 
popoarelor de a contribui la so
luționarea complexelor proble
me demografice ale prezentului. 
Vorbitorii au apreciat eforturi
le țării gazdă de a asigura con
diții optime de desfășurare a 
lucrărilor conferinței, au relevat 
ospitalitatea românească și au 
adresat cuvinte calde poporului 
român cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a eliberării de 
sub dominația fascistă.

In cuvîntul său, reprezentan
tul țării noastre, Theodor Bur- 
ghele, ministrul sănătății, și-a 
exprimat speranța că lucrările 
acestui forum internațional vor 
contribui la unirea eforturilor 
popoarelor In vederea înfăptui
rii unei noi politici pentru pro
movarea largă a țelurilor pro
gresului. păcii și colaborării 
rodnice intre națiuni. El a pre
zentat, apoi, principiile de bază 
ale strategiei României în do
meniul demografic, reliefînd că 
problemele populației sînt în 
primul rind probleme ale dez
voltării economice și sociale și 
deci atribut inalienabil al suve
ranității fiecărui stat. Amintind 
dinamismul economiei românești 
s-a subliniat că în felul acesta 
au fost create condiții pentru 
profunde prefaceri demografice: 
creșterea nivelului natalității, a 
duratei medii de viață. întărirea 
familiei, accelerarea procesului 
de urbanizare, dezvoltarea echi
librată a populației etc. Prefa
cerile înnoitoare din lumea con
temporană, afirmarea tot mai 
puternică a năzuințelor tuturor 
popoarelor de a păși pe calea 
dezvoltării economice și sociale, 
a evidențiat vorbitorul, au creat 
condiții prielnice acțiunilor 
practice pentru abolirea mani
festărilor anacronice din rela
țiile internaționale. Problema 
vuitorului populației tine, după 
cum a spus președintele

COLOANA INFINITA A SUCCESELOR
ORE FIERBINȚI LINGĂ 

VATRA CUPTORULUI
Revelionul anului 1974 i-a gă

sit pe ortacii lui Ion Vraciu, bri
gadier la cuptorul tineretului de 
la secția carbid a Combinatului 
chimic din Tirnăveni, in schimb. 
Primul schimb al anului IV al 
agestui cutezător cincinal, pri
mele ore ale anului au fost pen
tru tinerii din Tirnăveni, orele 
primului plus de producție : 5 
tone de carbid peste prevederi 
au luat drumul beneficiarului. 
Primul angajament : să facă din 
producția primului schimb bare
mul producției zilnice în întregul 
an, și-au propus tinerii. Angaja
mentul care s-a materializat 
după 7 luni încheiate, acum la 
sărbătoarea marii aniversări a 
eliberării intr-un plus de peste 
1 500 tone nrbid.

Pe aceiași tineri. Zoltan lenei, 
Mihu Ignat, Dan Gheorghe I și 
Dan Gheorghe II. Dumitru Cis- 
maș, Vasile Horvath, Iosif Ete- 
resi și alții i-a găsit ziua de 
23 August in jurul vetrei mereu 
încinsă a cuptorului 6.

— Ca o recunoștință adusă 
partidului, secretarului său ge
neral, îmi mărturisea Ion Vra
ciu, pentru grija ce ne-o poartă 
materializată și în recehtele mă
suri de majorare a retribuției 
oamenilor muncii, noi. carbida- 
rii din Tirnăveni, ne-am pronus 
să mărim angajamentul si lli- 
mentar anual. Noi, tinerii, vrem 
sâ facem din marea sărbătoare 
de astăzi o zi record în 
muncă.

Respectarea cuvintului în
seamnă la sfirșitul celor patru 
schimburi un plus de producție 
de 25 de tone. Din acestea, o 
tonă pe șarjă a fost opera tine
rilor conduși de Ion Vraciu. Ce 
poate însemna acest plus, alt
ceva decit responsabilitatea ho
tă, irii de a face din orele fier
binți petrecute in jurul cupto
rului ore de dăruire patriei, de 
închinare a efortului, talentului, 
nobilului țel al partidului, ace
la de a face din România o țară 
multilatera.) dezvoltată, contu
rarea chipului ei așa cum il 
prezihtă Proiectul de program 
al partidului, proiectul de Direc
tive ale apropiatului Congres ai 
XI-lea al P.C.R.

M. BORDA

PRODUCȚIE RECORD
In timp ce coloanele nesfirșite 

de oameni ai muncii participau 
la marea sărbătoare prilejuită 
de aniversarea a 30 de ani de 
existentă liberă a patriei, nume
roși siderurgiști hunedoreni au 
rămas, ca de obicei, pe platfor
mele furnalelor, oțelăriilor și la- 
minoarelor pentru a întreține 
focul veșnic nestins al vetrelor 
în care se zămislește metalul. 
Cei aflați la datorie și-au propus 
ca in ziua marii sărbători să ob
țină producții record pentru a 
cinsti prin realizări cit mai sem
nificative evenimentul.

Oțelăria Siemens Martin nr. 2. 
încă din primele ore ale dimi
neții topitorii conduși de Teodor 
Sabău de la. cuptorul nr. 6, au 
ekacuat șarja cu 50 minute in 
avans față de graficele stabilite. 
Succesul a fost pregătit cu mi
nuțiozitate. De la încărcarea 
agregatului oțelarii au lucrat cu 
multă rivnă străduindu-se să 
scurteze durata fiecărei faze de 
elaborare. Timpul ciștigat le-a 

Nicolae Ceaușescu, de dezvol
tarea multilaterală, progresistă, 
a societății omenești, de o justă 
repartizare a produsului națio
nal și de înfăptuirea unor re
lații sociale echitabile atit pe 
plan național, cit și internațio
nal. de realizarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, în care 
omul să se bucure din plin de 
cuceririle științei, de munca sa. 
De aceea, este o necesitate im
perioasă, vitală, adoptarea unor 
măsuri energice de reducere a 
decalajelor economice care se
pară țările în curs de dezovltare 
de cele dezvoltate, aplicarea cu 
consecvență a strategiilor dez
voltării pe termen lung, prin 
mobilizarea potențialului națio
nal și intensificarea cooperării 
internaționale. Theodor Bur- 
ghele a subliniat regretul pro
fund al delegației române pen
tru că principiul universalității 
organizației mondiale nu și-a 
găsit o deplină realizare și con
sideră un act de injustiție fap
tul că Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud nu a fost invitat 
la această conferință. Totodată 
Guvernul român se pronunță 
pentru restabilirea drepturilor 
Guvernului Regal de Unitate 
Națională al Cambodgiei. con
dus de prințul Norodom Sianuk 
— unicul reprezentant legitim 
al poporului khmer. în cadrul 
O.N.U. și în toate celelalte or
ganizații și organisme ale sale.

In încheierea cuvîntului său, 
reprezentantul român a arătat 
că înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economică și socială, 
de ridicare a nivelului de trai 
al popoarelor, de instaurare a 
unei noi ordini economice re
clamă condiții internaționale 
favorabile: un climat de des
tindere, încredere și înțelegere 
între popoare, excluderea foca
relor de tensiune, oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea de
zarmării. acțiuni ferme pentru 
asigurarea tuturor drepturilor 
popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta, pentru promovarea 
păcii și securității în lume.

★
Introducind în dezbatere un 

proiect de rezoluție, inițiat de 
România, al cărui titlu „Pen
tru o lume mai dreaptă11 sin
tetizează imperativele arzătoare 
ale contemporaneității, a luat 
cuvîntul, în cadrul primului co
mitet de lucru, Mircea Malița, 
ministru secretar de stat. Amin
tind că prezenta conferință se 
înscrie în rindul dezbaterilor 
internaționale de amploare din 

permis să obțină suplimentar iin 
cursul zilei 30 de tone de metal 
care ridică la noi cote depășirile 
de pină acum. Exemplul lui 
Sabău a fost urmat la scurt 
timp de tinerii care deservesc 
cuptorul nr. 1. Toate cele trei 
șarje cu semnătura lor au fost 
elaborate mai devreme cu cite o 
jumătate de oră, obținindu-se 
pe această cale un important 
spor de producție. O performan
ță ieșită din comun a fost înre
gistrată la cuptorul nr. 5. Șarja 
produsă de Tăiță Ilea a fost cU 
40 tone mai grea decît se pre
văzuse. Succesul este și mai 
semnificativ dacă adăugăm că ea 
conține oțel de calitate superi
oară a cărui elaborare cere mul
tă pricepere, concentrare și pa
siune. De altfel, toate șarjele 
elaborate în ziua de 23 August 
la oțelăria Siemens Martin nr. 2 
au depășit capacitatea nominala 
a cuptoarelor. înregistrindu-se 
la nivelul oțelăriei un plus de 
producție de peste 200 tone. To
pitorii de la cuptorul nr. 8 au 
avut sarcina să realizeze o nouă 
marcă de oțel semialiat pentru 
industria constructoare de ma
șini. Acest examen dificil a fost 
trecut cu succes. Șarja s-a în
scris în parametrii calitativi sta
biliți, asigurindu-se un dgim 
nou — cel prevăzut in proiectul 
de Directive : realizarea unei 
structuri sortimentale cit mai 
corespunzătoare nevoilor econo
miei naționale, punîndu-se un 
accent deosebit pe creșterea 
ponderii oțelurilor aliate și înalt 
aliate.

ALEX. BALGRADEAN

ÎN RITMUL ANULUI

1975
La ora 3 dimineața, oțelarii 

cuptorului 5, conduși de prim- 
topitorul Dumitru Bordan, și 
maistrul de elaborare Iosif Bal- 
meș au turnat în uriașa cupă 
metalică prima șarjă a noului 
deceniu de libertate. La puțină 
vreme le-a venit rindul și ce
lor de la cuptorul tineretului. 
De serviciu pe platformă : prim- 
topitorul Ion Mărganu, mais
trul Pop Aurel, oțelarii Ion 
Imbrescu și Ion Dumitrescu. O- 
țeluri aliate și de calitate supe
rioară. De altfel, la hotarul din
tre cele două decenii, siderur- 
giștii Reșiței au venit cu urmă
torul raport : 90 000 tone pro
duse siderurgice peste plan, pină 
la 23 August, din care 30 000 to
ne oțel. Aportul celor tineri la 
aceste depășiri : 6 000 tone. Au 
atins ritmuri de producție la 
nivelul anului 1975. Există fer
me certitudini că vor -realiza un 
milion tone oțel în acest an.

ION DANCEA

NOI SPORURI DE

PRODUSE CHIMICE
Chimiștii orașului Victoria au 

raportat in cinstea marii aniver
sări de la 23 August sporuri 
însemnate față de sarcinile de 
plan. Astfel, producția marfă a 
fost depășită cu 13,8 milioane 
lei, obținindu-se 220 tone azo
tat de amoniu pentru agricultu
ra socialistă. 220 tone nitroce
luloză pentru lacuri, peste 50 
tone nitroceluloză pigmentată, 
mai mult de 40 tone rășini tu
ranice.

Aflați la locurile de muncă, 
pe platforma chimică, în săli

ultima vreme — semn al unei 
preocupări tot mai responsabile 
pentru solutionarea problemelor 
fundamentale ale omenirii — 
reprezentantul tării noastre a 
insistat asupra necesității in
staurării unei largi cooperări 
internaționale pe baze mai drep
te si mai echitabile. Nu explo
zia demografică, ci „explozia 
inegalităților11. a decalajului 
dintre țările dezvoltate si cele 
in curs de dezvoltare, a arătat 
el. constituie elementul esențial 
al tabloului international actual 
si este rezultatul încălcării 
principiilor care trebuie să gu
verneze relațiile dintre state. 
Numărul mare al țărilor parti
cipante la conferință si care isi 
manifestă libere voința in pro
blemele esențiale ale umanității 
constituie o garanție că viața 
internațională poate lua un curs 
nou. pozitiv, constructiv, demn. 
Proiectul prezentat, a reliefat 
vorbitorul, are în vedere țelu
rile nobile ale Declarației si 
Planului de Acțiune pentru sta
bilirea unei noi ordini interna
ționale, adoptate la sesiunea 
din aprilie 1974 a Adunării Ge
nerale a O.N.U. si izvorăște din 
dorința de a se ajunge la un 
consens in cadrul forumului 
mondial de la București asu
pra necesității făuririi unei lumi 
mai drepte. întemeiată ne prin
cipiile deplinei egalități, ne res
pectul independentei si suvera
nității naționale. neamestecul 
în treburile interne, avantajul 
reciproc, dreptul fiecărui popor 
de a se dezvolta liber, cores
punzător năzuințelor sale.

Proiectul de rezoluție initial 
de România a suscitat un larg 
interes și a fost urmat de rodni
ce dezbateri. La acest important 
document s-au alăturat. în ca
litate de coautori, reprezentan
ții Algeriei. Columbiei, Ecuado-

TRIBUNA POPULAȚIEI
Agenda de lucru a Tribunei 

populației a programat, in 
cursul zilei de vineri, dezbateri 
cu privire la programele de a- 
sist.ență demografică, condiționa
rea socială a valorii umane, im
portanța copiilor pentru fami
lie. Discuțiile au relevat. între 
altele, că dezvoltarea economică 
Și socială a fiecărei țări repre
zintă o premisă esențială pentru 
soluționarea problemelor demo
grafice și că formula programe
lor de asistență acordate țări

• PETROLIȘTII ARGEȘENI s-au aflat cu toții, în ziua 
de 23 August, la locurile lor de muncă. Lucrătorii sectorului 
de foraj al Trustului petrolului din Pitești au săpat, peste 
planul zilei, 250 m liniari, iar cei de la sectorul extracție 
au livrat, suplimentar, 15 tone țiței, 200 000 mc gaze de sondă 
și 8 tone gazolină.

Tot in ziua marii sărbători a fost pusă in funcțiune sonda 
nr. 753 de la Vîlcele, care a și produs primele 80 tone de 
țiței.

• în timp ce milioanele de oameni ai muncii, militari, 
elevi și studenți își manifestau bucuria de a sărbători cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării, participînd cu entuziasm 
la demonstrațiile ce au avut loc in orașele patriei, SIDERL’R- 
GIȘTII DE LA GALAȚI au vegheat la focurile nestinse ale 
marilor agregate. La sfirșitul primului schimb, ei realizaseră 
peste plan 247 tone oțel lingou, cantitate ce reprezintă echi
valentul în greutate a circa 30 excavatoare hidraulice. Ei 
au adăugat această cantitate la cele 67 000 tone oțel rea
lizate peste plan de la începutul anului. La rindul lor. co
lectivele iaminoarelor au realizat, in primul schimb al zilei 
de 23 August, 363 tone sleburi și 150 tone laminate plate 
finite peste prevederile graficelor.

le de comandă, supraveghind 
focurile continue, oamenii com
binatului au adăugat in zile
le de 23 și 24 august, noi spo
ruri celor amintite așa incit 
acest harnic colectiv a reușit 
să-și depășească planul pe ce
le 8 luni la indicatorii pro
ducției marfă.

La loc de frunte se înscriu 
rezultatele obținute de tinerii 
chimiști ai combinatului a că
ror muncă patriotică efectuată 
in sprijinul producției se ci
frează la o valoare de peste 
80 000 lei, evidențiindu-se în 
mod deosebit Alexandru Cula- 
cov, Otto Kesler, Gavrilă En- 
ciu, Ion Greâvu și mulți alții. 
La Combinatul chimic din Fă
găraș în zilele de 23 și 24 au
gust, a dominat aceeași atmos
feră specifică de dăruire cu 
care oamenii cetății chimiei 
s-au obișnuit să sărbătorească 
prin muncă marile evenimente 
istorice din viața patriei. Ci
frelor raportate cu prilejul ani
versării, realizarea unei produc
ții marfă peste plan de 10 512 000 
lei, printre care 1 248 tone azo
tat de amoniu, 37 tone masă 
plastică, 282 tone anilină, uti
laje tehnologice in valoare de 
413 000 lei, le-au fost adăugate 

rului. Guineei, cei din Filipine 
și Sudan. Au sprijinit, de ase
menea. inițiativa românească, 
ce vizează problemele de fond 
ale dialogului international de 
la București. reprezentanții 
Franței. U.R.S.S.. Marii Britanii, 
Statelor Unite ale Americii. Re
publicii Federale Germania, 
Suediei. Ghanei.

Proiectul de rezoluție a fost 
adoptat, in unanimitate, de că
tre comitet care, în felul acesta, 
il recomandă plenului Conferin
ței mondiale.

★
Forumul internațional de la 

București — Conferința Mondia
lă a Populației — și-a conti
nuat simbătă lucrările intr-o at
mosferă prielnică unui schimb 
constructiv de vederi, într-un 
spirit de largă colaborare intre 
state, in vederea soluționării 
problemelor complexe ale popu
lației.

Relevîrid cunoscuta ospitalita
te românească, condițiile deo
sebite create pentru desfășura
rea cu succes a lucrărilor con
ferinței, in intervențiile lor de 
vineri, în ședința plenară, vor
bitorii au ținut să adreseze cu
vinte de caldă prietenie'poporu
lui român cu ocazia celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României — membră activă a 
comunității internaționale. ale 
cărei inițiative s-au bucurat de 
o largă apreciere.

Tabloul general al dezbateri
lor de vineri din ședința plena
ră a fost completat de interven
țiile reprezentanților Comisiei 
economice și sociale pentru Asia 
și Pacific, Irakului, din Fiji, Ma
rea Britanie, ai UNICEF-ului, 
Spaniei, Greciei, Comunității E- 
conomice Europene, Băncii de 
dezvoltare interamericană, Pa
kistanului. Noii Zeelande. Mon
goliei, Conferinței Națiunilor U- 

lor in curs de dezvoltare de or
ganismele internaționale. așa 
cum se practică in prezent, pre
zintă deficiențe care trebuie în
lăturate printr-o mai judicioasă 
repartizare a fondurilor și echi
pamentelor. printr-o mai bună 
cunoaștere a realităților din țările 
respective. Apreciindu-se nece
sitatea adoptării cuceririlor teh
nologiei moderne pentru pro
gresul națiunilor, o serie de vor
bitori au subliniat importanța 
păstrării coordonatelor spiritua- 

noi sporuri. Astfel, la anilină s-a 
obținut Zilnic o depășire de 12 
la sută, la îngrășăminte chimi
ce 4 la sută, fenoplast 10 la 
sută, aminoplast 7 la sută. La 
locurile de muncă cu focuri 
neîntrerupte, au fost prezenți 
tinerii ingineri Iosif Gorfy, Au
rel Ciupe. Savin Marian, Ovi- 
diu Parancea, operatorii chi
miști Elena Birsan, Gh. Răduleț, 
Gheorghe Greavu.

ADINĂ VELEA

Pe Șantierul național al 
tineretului Giurgiu — 

Râzmirești
ÎN SOARELE LUI

AUGUST, UN MARE

ENTUZIASM COLECTIV
„M-am gindit că cei care fac 

plinea și oțelul țării nu se opresc 
niciodată din lucru. Iar noi toc
mai asta și facem aici, la Giur
giu—Răzmirești : pline, cit mai 
multă piine. Construim canale 
și conducte pentru apa care va 
hrăni griul și porumbul ținutu

nite pentru Comerț și Dezvolta
re, R.S.S. Ucrainene, Republici' 
Democrate Germane. Algeriei, 
Turciei. Regatului Maroc, Gui
neei, Ghanei. Trinidad. Tobago, 
Egiptului, Vaticanului. Haiti-ului, 
Italiei, regimului de la Saigon.

în cadrul sesiunilor de lucru, 
delegațiile au prezentat in con
tinuare poziții realiste, au adus 
amendamente utile problemati
cii de fond puse în dezbatere. 
Din discuții s-a desprins con
sensul in privința relației intime 
care există intre dezvoltarea de
mografică și cea social-econo- 
mică, asupra principiului con
form căruia politica demografi
că este parte integrantă a poli
ticii de dezvoltare generală și, 
în consecință, atribut inalienabil 
al suveranității fiecărui stat.

De o audiență tot mai largă 
s-a bucurat teza potrivit căreia 
rezolvarea adecvată a acestor 
complexe probleme demografice 
este posibilă numai în condiții
le instaurării unor raporturi e- 
chitabile între state, a unei noi 
ordini economice internaționale 
care să contribuie la înlăturarea 
decalajului dintre țările dez
voltate și cele în curs de dez
voltare.

Luind cuvîntul în cel de-al 
treilea comitet de lucru, prof. 
Ioan Ceterchi. președintele Con
siliului Legislativ, s-a referit 
la evoluția familiei românești, 
la dimensiunile și funcțiile sale, 
punind accentul pe sprijinul a- 
cordat de către stat femeilor 
mame, familiilor cu copii. De
legatul român a propus, de ase
menea. un proiect de rezoluție 
cu privire la familia rurală, în 
care se subliniază necesitatea u- 
nor măsuri cu caracter social 
și economic, menite să ducă la 
evoluția armonioasă a familiei, 
la emanciparea femeii. In ace
lași comitet s-a mai sublinia* 
insuficiența cercetărilor în pro
blemele familiei și planificării 
familiale, propunîndu-se înfiin
țarea unui institut de cercetări 
în âcest scop.

(Agerpres)

le și culturale tradiționale și 
rezolvarea, in concordanță cu 
acestea, a diverselor aspecte de 
ordin demografic. Au fost expri
mate, in același timp, puncte de 
vedere asupra valorii de ordin 
moral, psihologic, social etc., pe 
care o. prezintă copiii pentru fa
milie.

Lucrările Tribunei vor fi re
luate in cursul zilei de luni.

(Agerpres)

lui. Astfel, azi dimineață am 
făcut lucrul cel mai bun pe 
care am crezut că trebuia să-l 
facem: am luat o lopată în mînă 
și am plecat pe canal. A fost 
poate cea mai emoționantă săr
bătorire a unei mari sărbători" 
(Ion Podeanu, student în anul 
IV la Institutul agronomic Cra
iova).

Tot în seara zilei de 23 Au
gust, cînd întreaga țară trăia 
marele eveniment al celor 30 de 
ani de la eliberare, elevul Flo
rin Benghe de la Liceul agricol 
Dragomirești-Vale (Ilfov) decla
ra emoționat, cu mîinile încă 
pline de pulberea cimentului : 
„A fost o zi plină. Atît eu, cît 
și colegii mei, am Sărbătorit ju
bileul la poligonul de dale 
Găujani. A fost o zi plină pen
tru că am realizat cea mai mare 
producție de pină acum : 6 dale 
de om".

Cu aceleași gînduri a plecat 
și s-a intors de la lucru și 
Gheorghe Smaranda, elev in 
anul III la Grupul școlar chi
mie Turnu Măgurele, coman
dantul brigăzii nr. 1 Teleorman, 
cel care a reparat o bună parte 
din roabele de la punctul de lu
cru Pietroșani. în seara acele
iași zile mi-a mărturisit că „este 
prima mare sărbătoare pe care, 
noi, cei 11 teleormăneni, am 
trăit-o prin muncă".

La punctul de lucru Pietrișu, 
studenții clujeni au mai finisat 
80 de metri la canalul de aduc- 
țiune. Au ajuns din urmă dragli- 
nele. ..A fost visul nostru, a 
spus Emil Moise. Iată că astăzi 
ne-am văzut dorința împlinită. 
N-a fost ușor, dar nici imposi
bil. A fost. însă, de ziua unei 
mari sărbători".

Studenții bucureșteni, clujeni, 
craioveni. ieșeni și timișoreni ; 
elevii celor 15 licee din aproape 
toate județele Cimpiei Dunării ; 
cadrele didactice din școlile și 
facultățile prezente pe șantier ; 
toți cei peste 20 de activiști ai 
comitetelor județene ale organi
zațiilor U.T.C. au trăit astfel 
marele jubileu al eliberării pa
triei. Cu lopata in mină, cu roa
ba plină cu beton, sub soarele 
înalt al Dunării, sub lumina 
unui mare entuziasm colectiv.

PAVEL PERFIL

ȘI TELEGRAME
DE FELICITARE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, au pri
mit, cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării patriei, 
mesaje și telegrame de felici
tări de la Todor Jivkov. prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, 
Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria; Kim 
Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, Kim Ir, premierul 
Consiliului Administrativ al Re
publicii Populare Democrate Co
reene ; Janos Kadar, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar. Pal Losonczi, președin
tele Consiliului Prezidențial al 
Republicii Populare Ungare, 
Jeno Fock. președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare ; Gustav Husak, 
secretar general ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. Lubomir 
Strougal, președintele Guvernu
lui Republicii Socialiste Ceho
slovace și în numele preșe
dintelui Republicii ; J. Țe- 
denbal, prim-secrețar al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, J. Batmunh, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Mongole ; Enver Hodja, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Alba
nia. Hadji Lleshi. președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Albania, 
Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Albania; Coman
dant șef Fidel Castro Ruz, prim-

EREN '74 vizitată de numeroase 
delegații și personalități 

de peste hotare
Expoziția Realizărilor Econo

miei Naționale a avut ca oas
peți. în cursul zilei de sîmbătă, 
numeroase delegații și persona
lități care au luat parte la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fas
cistă.

EREN ’74 a fost vizitată de 
delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Chineze, con
dusă de tovarășul Li Sien-nien, 
membru ăl Biroului Politic al 
C.'C. al P.C. ■ Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze. Delegația a fost 
însoțită de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului.

Tot simbătă, expoziția a fost 
vizitată de delegația guverna
mentală a Republicii Zambia, 
condusă de Mainza Mathias 
Chona, prim-ministru al Repu
blicii Zambia. Din partea ro
mână, delegația a fost însoțită 
de Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei.

EREN ’74 a avut, de asemenea, 
ca oaspeți delegațiile Republicii 
Populare Bangladesh. condusă 
de Sayed Nazrul Islam, loc
țiitor al primului ministru și 
ministru al industriilor ; Repu
blicii Zair, condusă de Ileo 
Songo Anba. comisar politic, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Mișcarea Populară a 
Revoluției ; Marocului, condusă 
de Ahmed Taibi Benhima, mi
nistru secretar de stat. însărci
nat cu probleme de informații ; 

In aceste zile de sărbătoare, în parcuri, stadi oane, pe estradele amenajate în aer liber, au 
avut loc ample manifestări cultural-artistice fi sportive.

secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului Re
voluționar al Republicii Cuba, 
Dr. Osvaldo Dorticos Torrado, 
președintele Republicii Cuba : 
Prințul Sufanuvong. președintele 
Comitetului Central al Frontu
lui Patriotic Laoțian.

V *
Cu prilejul celei dd-a 30-a 

aniversări a eliberării patriei, to
varășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost adresate mesaje și telegra
me de felicitări de către: Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, șahinșahul Iranului; Va
lery Giscard d'Estaing, președin
tele Republicii Franceze; Mo
hammed Anwar El Sadat, pre
ședintele Republicii Arabe Egipt; 
Luis Echeverria Alvarez, pre
ședintele Statelor Unite Mexi
cane ; Dr. Rudolf Kirchschlă- 
ger, președintele federal al Re
publicii Austria; Ahmed Hassan 
Al-Bakr, președintele Republi
cii Irak; pentru președintele Re
publicii Federale Germania dr. 
Helmut Kohl, președintele Bun- 
desratului; Jean Mare Duce de 
Luxemburg; Kristjan Eldjarn, 
președintele Islandei; . Gaafar 
Mohamed Nimeiri, președintele 
Republicii Democratice Sudan ; 
Suleiman Frangieh, președintele 
Republicii Liban; Regina Iulia- 
na și Prințul Bernhard ; Olav al 
V-lea. Regele Norvegiei ; Hiro
hito ; Consiliul Comandamentului 
Revoluției din Libia; Cari al 
XVI Gustaf, Regele Suediei ; 
General Phaidon Gyzikis, 
președintele Republicii Elene; 
Ernesto Geisel, președintele Re
publicii Federative a Braziliei ț 
Urho Kekkonen, președintele 
Republicii Finlanda; Ferdinand 
E. Marcos, președintele Republi
cii Filipine; Antonio de Spinola, 
președintele Republicii Portu
galia; Jomo Kenyatta, președin
tele Republicii Kenya; J. K. 
Nyerere, președintele Republicii 
Unite Tanzania ; General Guil
lermo Rodriguez Lara, președin
tele Republicii Ecuador; Oswal- 

delegația P.C. din Luxemburg, 
condusă de Dominique Urbany, 
președintele P.C. din Luxem
burg ; pe Ignacio Callego, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C. din Spania; 
delegația P.C. Portughez, con
dusă de Jose Rodriguez Vito- 
riano, membru al Comisiei Po
litice a C.C. al P.C. Portu
ghez ; pe reprezentantul Fron
tului de Eliberare din Mozam- 
bic, Alberto Cassimo. mem
bru al Comitetului Executiv al 
Frontului de Eliberare din Mo- 
zamblc ; delegația P.C. Francez, 
formată din Leo Figueres și 
Yanne Viens, membri ai Comi
tetului Central al P.C. Francez, 
reprezentantul P.S. Francez, 
Lionel Jospin, membru al Bi
roului Executiv, secretar na
țional al P.S. Francez ; delega
ția Partidului Socialist Francez 
din Departamentul Bouehes-du- 
Rhone, condusă de Lucien 
Weygand, membru al Comitetu
lui Director al P.S.F., secretar 
federal.

★
în aceeași zi. Expoziția Reali

zărilor Economiei Naționale a 
fost vizitată de delegația Aso
ciației de prietenie egiptea- 
no-română, condusă de Sayed 
Zaki, secretar al organizației 
Uniunii Socialiste Arabe a ora
șului Cairo, președintele Aso
ciației. Oaspeții au fost înso
țiți de Gheorghe Cioară, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., pre
ședinte al Asociației de prietenie 
româno-egipteană.

(Agerpres)

do Lopez Orellano, șeful statului 
Republica Honduras; Alfonso 
Lopez Michelsen, președintele 
Republicii Columbia ; Daniel 
Oduber. președintele Republicii 
Costa Rica; Carlos Andres Pe
rez, președintele Republicii Vene
zuela: Ernst Brugger, președin
tele Confederației Elvețiene; Al
bert-Bernard Bongo, președinte
le Republicii Gaboneze; Baudo- 
uin, regele Belgienilor; Colonel 
Ignatius Kutu Acheampong, șeful 
statului și președintele Consiliu
lui Redeșteptării Naționale al 
Ghanei ; Muhammadullah, pre
ședintele Republicii Populare 
Bangladesh: Ne Win. președin
tele Republicii Socialiste a U- 
niunii Birmane: General Su
harto, președintele Republicii In
donezia : Elisabeta, regina An
gliei ; Habib Bourguiba, preșe
dintele Republicii Tunisiene ; 
Sabah Al Salem' al Sabah, Emi
rul Kuweitului ; Mohammad 
Daud. președintele Republicii 
Afganistan; Dr. Benjamin Henri 
Sheares președintele Republicii 
Singapore ; Anthoni J. Mamo, 
guvernator general al Maltei ; 
Locotenent colonel Seyni Ko- 
untehe, președintele Consiliului 
Militar Suprem, șef al statului 
Niger ; Ephrain Katzir, președin
tele Israelului : Generalul Ya- 
kubu Gowon, Comandantul Su
prem al Forțelor armate. Șeful 
guvernului militar federal al 
Nigeriei ; N. Faddeev, secretarul 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc ; Dolores Ibarruri ; 
Gilberto Vieira, secretar general 
al Partidului Comunist din Co
lumbia ; S. A. Chedid, Națiunile 
Unite București.

★
Cu ocazia sărbătorii naționale, 

cea de a 30-a aniversare a 
Eliberării României, pe adre
sa Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român au sosit 
mesaje de salut de la Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Italian; Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Japo
nia.

PROGRAMUL I

8,30 Gimnastica pentru toți. 8.40 
Cravatele roșii. 9,35 Film serial 
pentru copil: DAKTARI. 10.00 
Viața satului. 11,15 Ce știm și ce 
nu știm despre... 11,45 Bucuriile 
muzicii (Intervizlune). Comori ale 
muzicii preclasice. 12.30 De strajă 
patriei. 13.00 Album duminical. 
10.00 Steaua fără nume — eml- 
siune-concurs pentru tineri inter
pret! de muzică ușoară. 17,00 Film 
serial pentru tineret. CEREȘARII. 
Episodul 3 — Semnale enigmatice. 
17,40 La porțile ctnteculul. Melo
dii preferate, interprețl îndrăgiți. 
18,00 Fotbal. Sportul Studențesc — 
Universitatea Craiova (Divizia A), 
Transmisiune directă de la Sta
dionul „33 August" — repriza a 
n-a. 18,45 Publicitate. 18.50 OM. 
OAMENI, OMENIRE. Emisiune de
dicată Conferinței mondiale a 
populației. 19,00 Lumea coplilbr: 
„Floarea albastră" (partea a Hl-a). 
19.30 Telejurnal. Săptămlna poli
tică internă și internațională In 
Imagini. 20,00 Fotbal. Dinamo — 
Steaua (Divizia A). Transmisiune 
directă de la Stadionul „23 August" 
(repriza a H-a). 20.45 rilm artistic. 
OMUL, ȘI ORAȘUL) (producție 
„MCA-Unlversal Studios" — 1974) 
— premieră pe țară, cu Antonny 
Quln. 22,15 Telejurnal. Sport t 
Campionatele Mondiale de box 
(«elecțiuni înregistrate de la 
Havana).
PROGRAMUL H

10,00—11,45 Matineu simfonie. 
Concert susținut de orchestra Fi
larmonicii de stat ..George Enes- 
ou". 20.00 Avanpremieră. 20,05 Po
vești pentru mici șl mari... 20,45 
Contemporanele noastre. 21.15 Că
lătorie In lumea operei italiene, 
21,45 Cartea Imaginilor. Din lirica 
universală. 22,10 Drum însorit ti
nereții noastre — Spectacol de 
balet.
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iNTÎLNIREA DINTRE PREȘEDINTELE Recepție oferită de C.C. al P.C.R., Consiliul de Stat
NICOLAE CEAUȘESCU

Șl PRINȚUL NORODOM SIANUK
(Urmare din pag. I)

cambodgian.
Nicolae Ceaușescu 
solidaritatea mili- 
de bravul popor

și constant acordat luptei juste 
a poporului

Tovarășul 
a reafirmat 
tantă față 
khmer, asigurindu-1 de tot spri
jinul Partidului Comunist Ro
mân, Republicii Socialiste Româ
nia și al poporului român în 
lupta sa dreaptă pentru elibe
rarea și independența patriei, 
pentru cucerirea dreptului sa
cru de a se dezvolta de sine stă
tător, în conformitate cu cerin
țele și aspirațiile sale.

Convorbirea dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu si prin
țul Norodom Sianuk a prilejuit 
un schimb de vederi în proble
me de interes comun. A fost

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Orientale a 
Urpguayului, JUAN MARIA BORDABERRY, următoarea tele
gramă :

Adresez Excelenței Voastre și poporului Uruguayan, in nu
mele poporului român, al guvernului și al meu personal, feli
citări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Orientale a Uru- 
guayului.

CONVORBIRI
Simbătă dimineața au început 

convorbirile oficiale dintre pri
mul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, 
Manea Mănescu. și primul mi
nistru al Republicii Zambia, 
Mainza Chona.

în cadrul convorbirii s-a evo
cat importanța întilnirilor dintre 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Zambia, 
Kenneth Kaunda, care au mar
cat o etapă nouă in evoluția ra
porturilor dintre cele două țări.

Primul ministru al Zambiei a 
făcut aprecieri elogioase la adre
sa cuvintării rostite de secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, la sesiu
nea jubiliară a Marii Adunări 
Naționale, a manifestărilor or
ganizate pentru sărbătorirea ce
lei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei noastre de sub 
dominația fascistă și a adus 
mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist 
Român, guvernului. poporului 
român pentru sprijinul acordat 
Zambiei in lupta sa pentru in
dependentă și dezvoltare social- 
economică. 

exprimată hotărî rea comună de 
a intensifica și adinei relațiile 
româno-cambodgiene în inte
resul țărilor și popoarelor noas
tre, al luptei popoarelor pentru 
eliberarea națională și socială, 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui,. pentru respectarea dreptu
lui imprescriptibil al fiecărei 
națiuni de a-și făuri singură 
destinele.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe prințul Norodom 
Sianuk să transmită eroicului 
popor 'khmer sentimentele de 
solidaritate ale poporului ro
mân, împreună cu urarea de a 
obține victoria deplină in lupta 
pe care o duce cu curai și 
abnegație, sub conducerea

Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. sl 
P.C.R., Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte Zouheir Mohsen, 
membru al Comandamentului 
Național al Partidului Baas 
Arab Socialist și Fahmi El- 
Youssfi. membru al Comanda
mentului Regional al Partidului 
Baas Arab Socialist, Mustafa 
Al-Aid, președintele Biroului 
Executiv al Uniunii Generale a 
Țăranilor din Republica Arabă 
Siria, și Fayssal Sammak, pre
ședintele Uniunii Tineretului 
Revoluționar din Republica 
Arabă Siria, membri ai delega
ției de partid și guvernamenta
le a Republicii Siria, precum ți 
Mohsen Sayadi, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Arabe Siria la București, și alți 
membri ai ambasadei.

Plecarea unor delegații de peste hotare FOTBAL:

F.U.N.C., pentru făurirea 
Cambodgii libere și 
dente.

unei 
indepen-

tovarășul 
tovarășa

După convorbire, 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu au reținut la 
dejun pe Altețele Lor Regale, 
prințul Norodom Sianuk și prin
țesa Monique Sianuk.

Au participat tovarășul Ma
nea Mănescu. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-ministru al guver
nului. cu soția.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă. de prietenie și înțelegere 
reciprocă. în spiritul bunelor 
relații existente între cele două 
țări și popoare.

ÎNTREVEDERE
Tovarășul Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, s-a întilnit. simbătă. cu 
Jean Paul Mokodopo, ministrul 
planului și cooperării interna
ționale. conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale din 
Republica Africa Centrală, pre 
cum și cu Ahmed Taibi Benhi- 

. ma, ministru de stat, însărcinat 
cu problemele de informații, 
conducătorul delegației guver 
namentale a Marocului, care au 
participat la manifestările pri 
leiuite de aniversarea României

în cadrul întilnirilor au fost 
abordate probleme privind re 
lațiile economice și de cooperare 
ale României cu cele două țări

CRONICA
U.T.C

ve-S-a înapoiat în Capitală 
nind de la Alger, delegația U- 
niunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, condu
să de tovarășul Stelian Motiu, 
secretar al Consiliului U.A.S.C.R, 
car, a participat la cel tle-al 
7-Iti Congres al Uniunii Gene
ral»- a Studenților Palestinieni 
(G U.P.S.).

(Urmare din pag. I)

ției de partid și guvernamentale 
a U.R.S.S. ; Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.C., vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. Chineze : Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, conducătorul delega
ției de partid și de stat a R. D. 
Germane ; prințul Norodom 
Sianuk. șeful statului cambod
gian, președintele Frontului Unit 
Național al ~ - - - -
Stambolici, 
Președinției _R.S.F.
membru al ~
U.C.I.,
de stat și de partid a R.S.F. 
Iugoslavia ; James Green, vice
președintele Republicii Liberia, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Liberia ; Mainz^i Chona. prim- 
ministru al Republicii Zambia, 
conducătorul delegației guverna
mentale a Republicii Zambia ; 
Abdullah Al Ahmar. secretar ge
neral adjunct al Partidului 
Baas Arab Socialist, conducăto
rul delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Arabe 
Siriene ; Jivko Jivkov. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B.. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria. conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Bulgaria : Josef Korcak. membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte al 
Guvernului R. S. Cehoslovace, 
președintele Guvernului R. S. 
Cehe, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a R. S. 
Cehoslovace : Kim long Giu, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepremier al Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Co
reene, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a 
R.P.D. Coreene ; Josef Tejchma. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. Polone ; Mamsarain 
Luvsanravdan. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Comisiei de control, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Mon
gole : Pedro Miret Prieto, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba, conducătorul 
delegației de partid și guverna-

Cambodgiei ; Petar 
vicepreședinte al 

- Iugoslavia,
Prezidiului C.C. al 

conducătorul delegației 
și de partid

și Guvernul Republicii Socialiste România
Cuba ; 

al C.C.
mentale a Republicii 
Gyorgy Lăzăr, membru 
al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, con
ducătorul delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Ungare ; 
Mamdouh Salem, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministru 
de interne, conducătorul dele
gației guvernamentale a Repu
blicii Arabe Egipt ; Sayed Naz- 
rul Islam, locțiitor al primului 
ministru și ministrul industriilor, 
conducătorul delegației guverna
mentale a Republicii Populare 
Bangladesh : Ileo Songo Anba, 
comisar politic, membru al Bi
roului Politic al Partidului Miș
carea Populară a Revoluției, 
conducătorul delegației de partid 
și de stat a Republicii Zair ; 
lie Ke Thanh. membru su
pleant al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
ministru, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. D. Vietnam; Mario 
Palencia. ministru 
terne.
guvernamentale din 
Unite ale Mexicului : Damen- 
tang Camara, membru al C.C. 
al Partidului Democrat din 
Guineea, secretar al Biroului 
Politic, ministru la Președinție, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Guineea ; Shaikh Mohamed 
Rashid, ministru lederal al să
nătății și bunăstării sociale, con
ducătorul delegației guverna
mentale a Republicii islamice 
Pakistan ; Nustrat Bhutto, ad
juncta șefului delegației guver
namentale a Republicii Islamice 
Pakistan ; Ahmed Taibi Benhi- 
ma. ministru secretar de stat, 
însărcinat cu probleme, de infor
mații, conducătorul delegației 
guvernamentale a Marocului ; 
Karan Singh, ministrul sănătății 
și al planificării familiei, con
ducătorul delegației guverna
mentale din India ; Sidi Ould 
Cheik Abdallahi. membru al 
Biroului Politic Național al C.C. 
al Partidului Poporului din Mau
ritania. ministru al planificării 
și dezvoltării industriale, condu
cătorul delegației de 
guvernamentale din 
Islamică Mauritania ;
Luu, ambasadorul 
Vietnamului de Sud 
rești, trimisul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud : general 
Enrique Falconi Mejia, secretar 
general al Președinției Consiliu
lui de Miniștri, reprezentantul 
Guvernului Republicii Peru; 

Moya 
de in-, 

conducătorul delegației 
Statele

partid și 
Republica 
Lam Van 
Republicii 
la Bucu-

Kamal Abdellah Khodja, secre
tar de stat pentru plan, membru 
al guvernului, conducătorul dele
gației guvernamentale din Re
publica Algeriană Democratică și 
Populară ; Jean Paul Mokodopo, 
ministrul planului și cooperării 
internaționale, conducătorul de
legației de partid și guverna
mentale din Republica Africa 
Centrală ; Fidelis Cabrai D’Al- 
meida, secretar de stat pentru 
justiție, reprezentantul Republi
cii Guineea-Bissau ; colonel 
Raul Maldonado, ministrul să
nătății. reprezentantul personal 
al președintelui Republicii Ecua
dor ; Amir Ghassem Moini, mi
nistrul muncii și al afacerilor 
sociale, conducătorul delegației 
guvernamentale din Iran ; loco- 
tenent-colonel R. J. A. Felii, 
membru al Consiliului Redeștep
tării Naționale, ministru al pla
nificării și economiei din Ghana, 
reprezentantul șefului statului și 
Guvernului Republicii Ghana ; 
Rashid Al-Rifaie, ministrul co
municațiilor. conducătorul dele
gației guvernamentale a Repu
blicii Irak : Abdel Majeed M. 
Algaod. ministru de stat pentru 
dezvoltarea agriculturii, condu
cătorul delegației guvernamen
tale a Republicii Arabe Libiene ; 
Gamal Mohamed Ahmed, minis
trut de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, conducătorul dele
gației guvernamentale din Repu
blica Democratică Sudan ; 
Hassan Rifai. ministrul planului, 
reprezentantul personal al Pre
ședintelui Libanului ; Omar Na- 
bulsi, ministrul economiei, con
ducătorul delegației guverna
mentale din Regatul Hașemit 
al Iordaniei ; Hasnu Makame, 
ministrul resurselor naturale și 
turismului, conducătorul dele
gației guvernamentale a Repu
blicii Unite Tanzania ; Moha
med M’Zali. ministrul sănătății, 
conducătorul delegației guver
namentale din Republica Tuni
siană ; Paka Antoinette, mem
bră a C.C. al P. Congolez al 
Muncii și a Comisiei Controlu
lui de Partid. conducătoarea 
delegației de partid și guver
namentale din Republica Ponu- 
lară Congo ; Juan Carlos Mar
celino Beltramino, ambasadorul 
Argentinei la București, repre
zentantul președintelui Repu
blicii Argentina ; Carlos Sanz 
de Santamaria, ambasador cu 
misiune specială, conducătorul 
delegației guvernamentale din 
Republica Columbia ; Francis 
Viquez Solorzano, ambasador 
cu misiune specială, reprezen
tanta Guvernului Republicii 
Costa Rica; Dominique Urba- 

ny, președintele P.C. din Lu
xemburg, conducătorul delega
ției P.C. din Luxemburg : Guy 
Daninthe, secretar general al 
P.C. din Guadelupa, conducăto
rul delegației P.C. din Guade
lupa ; Andre Cools, președinte
le Partidului Socialist Belgian ; 
Andre van der Louw, președin
tele Partidului Muncii din O- 
landa ; Oliver Tambo. președin
te interimar al Congresului Na
țional African (Africa de Sud) ; 
Olavi Hanninen, vicepreședinte
le P.C. Finlandez, conducătorul 
delegăției P.C. Finlandez ; Mis- 
hake Muyongo, vicepreședinte 
al Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (Namibia) 
— S.W.A.P.O. : Giancarlo Paiet- 
ta, membru al Biroului Politic 
al P.C. Italian ; Itaru Yoneha- 
ra, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Japonia, conducăto
rul delegației P.C. din Japonia ; 
Ignacio Gallego. membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C. din Spania ; Al
bert De Coninck. membru al 
Biroului Politic, secretar natio
nal al P.C. din Belgia ; Lionel 
Jospin, membru al Biroului E- 
xecutiv, secretar național al 
Partidului Socialist Francez ; 
Lamine Ba, secretarul Perma
nenței Uniunii Progresiste Se- 
negaleze : Gilberto Rincon Gal
lardo, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C. Mexican ; Luciano De 
Pascalis, membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian ; Jo
se Rodriguez Vitoriano, mem
bru al Comisiei Politice a C.C. 
al P.C. Portughez, conducătorul 
delegației P.C. Portughez : Jans- 
jorg Hofer, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Elvețian al Muncii, 
conducătorul delegației Parti
dului Elvețian al Muncii ; Bert 
Pearce, membru al Biroului Po
litic al P.C. din Marea Brita- 
nie ; Leo Figueres, membru al 
C.C. al P.C. Francez ; Samuel 
Abrigada, membru al Biroului 
Politic al Frontului Național 
de Eliberare din Angola, șeful 
Departamentului Sănătății, con
ducătorul delegației Frontului 
Național de Eliberare din An
gola : Alberto Cassimo. membru 
al Comitetului Executiv al 
Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic (FRELIMO) ; Faragi Aii 
Balha, secretar al Comitetului 
Uniunii Socialiste Arabe din 
Libia al Guvernoratului Damn, 
guvernator ; Julio Cesar Posa
da, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C. 
din Columbia ; Bernardo Zu
niga, membru al Biroului Poli

tic al C.C. al Partidului Avan
gărzii Populare din Costa Rica ; 
Gabriel Conzalo Villalba, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C. din Ecuador ; Ed
gard Nestoret, membru al Bi
roului Politic al P.C. din Mar- 
tihica. Gunnar Saether, mem
bru al Biroului Politic al P.C. 
din Norvegia ; Miguel Angel 
Soler, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.C. 
Paraguayan ; Jaime Figueroa 
Vasconez, membru al Comisiei 
Politice, secretar al C.C. al 
P.C. Peruan ; A. Vaidialingam, 
membru al Biroului Politic al 
P.C. din Sri Lanka : Kabonya 
Ibrahimi, șeful Departamentu
lui Organizații de masă al 
Frontului de Eliberare Națio
nală din Algeria ; Melwî Hafez, 
secretar adjunct al Secretaria
tului C.C. al Uniunii Socialiste 
Arabe din Renublica Arabă E- 
gipt ; Hafez Badawi, președin
tele Adunării Poporului, con
ducătorul delegației Adunării 
Poporului din Republica Arabă 
Egipt ; Pierre Christian Taittih- 
ger, vicepreședinte al Senatu
lui francez, președintele Gru
pului pentru relațiile de prie
tenie Franța-România.

Au luat parte, de asemenea, 
conducători ai delegațiilor par
ticipante la Conferința Mondia
lă a Pooulației, reprezentanți ai 
Secretariatului O.N.U. și alte 
personalități străine aflate in 
țara noastră cu acest prilej.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
in țara noastră, atașați militari, 
alți membri ai corpului diplo
matic. ziariști străini.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreținut 
prietenește cu conducătorii și 
membrii delegațiilor de partid 
și guvernamentale ale țărilor 
socialiste, ale altor state, cu 
delegațiile și reprezentanții 
partidelor comuniste, socialiste, 
social-democrate și ale mișcă
rilor de eliberare națională, cu 
reprezentanți ai Națiunilor U- 
nite și personalități ale vieții 
internaționale participante la 
Conferința Mondială a Populați
ei, cu membrii delegațiilor or
ganizațiilor de masă și obștești, 
asociațiilor de prietenie cu 
România din diferite țări ale 
lumii, cu alți oaspeți de peste 
hotare care au participat la 
sărbătorirea zilei de 23 August.

întreaga recepție s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

(Agerpres)

Cei doi prim-miniștri au exa
minat, cu acest prilej, stadiul 
dezvoltării relațiilor bilaterale 
de colaborare economică și co
operare industrială, relevindu-se 
cu satisfacție cursul lor ascen
dent.

La convorbiri au participat, 
din partea română: Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei. Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, Ion 
St. Ion, secretar general al Con
siliului de Miniștri. Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Florescu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale.

Din partea zambiană au luat 
parte: N. J. Kalinda, subsecretar 
de stat în Ministerul Comerțu
lui, W. Nkowani, șeful Departa
mentului Planificării din Minis
terul Comerțului, Rankin Titus 
Fikasula, ambasadorul Zambiei 
la București.

PRIMIRE
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a pri
mit. vineri după-amiază pe dr. 
Herbert Weiz. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane, 
ministru pentru știință și tehni
că. membru al delegației de 
partid și de stat a Republicii 
Democrate Germane, care parti
cipă la manifestările prilejuite 
de cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei de sub do
minația fascistă.

în timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială. prietenească, s-a analizat 
stadiul relațiilor de colaborare 
economică și tehnico-științifică 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană și s-au relevat posibi
litățile de extindere a schimbu
rilor economice și de dezvoltare 
a acțiunilor de specializare și 
cooperare în domenii industriale 
și tehnologice care prezintă in
teres pentru ambele țări.

COOPERARE

La sediul C.C. al P.C.R. a 
avut loc simbătă la amiază sem
narea Programului de cooperare 
pe anii 1974—1975 intre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist.

Din partea P.C.R. documentul 
a fost semnat de tovarășul Ilie 
Verdeț. membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. iar din partea Partidului 
Baas Arab Socialist de Abdallah 
Al-Ahmar, secretar general ad
junct al Partidului Baas Arab 
Socialist, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Arabe Siria, care a 
particiDat la festivitățile prile
juite de sărbătorirea Zilei de 23 
August.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, și Georges 
Saddikim, membru al Comanda
mentului Național al Partidului 
Baas Arab Socialist, ministrul 
informațiilor, au semnat apoi 
Acordul de cooperare în dome
niul informațiilor între Guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Ara
be Siria.

La ceremonia semnării docu
mentelor au participat tovarășii

participante la sărbătorirea Zilei de 23 August
DELEGAȚIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ 

A UNIUNII SOVIETICE.
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL ALEXEI KOSIGHIN 

A PĂRĂSIT CAPITALA
Delegația de partid și guver

namentală a Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul Alexei 
Ni-Jlaevici Kosighin. membru 
al Biroului Politic ai C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., care 
a participat la manifestările 
prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub dominația fas
cistă. a plecat simbătă dimi
neață.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii G. A. Aliev, membru 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secre- 
lar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Azerbaidjană. A. A. Epișev, ge
neral de armată, membru al 
C.C. al P.C.U.S.. șeful Direcției 
Politice Superioare a Armatei 
și Flotei Maritime Militare So
vietice, P. K. Lucinski, secretar 
al C.C. al P.C. din R.S.S. Moldo
venească. V. I. Drozdenko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., am
basadorul U.R.S.S. la București, 
alte persoane oficiale.

La aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Uniunii 
Sovietice.

La plecare, tovarășul A. N. 
Kosighin, ceilalți membri ai de
legației,- au fost salutați cu cal
dă cordialitate de tovarășul 
Manea Mănescu. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al

★
Delegația de stat și de partid 

din Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, condusă de 
tovarășul Petar Stambolici. vice
președinte al Președinției 
R.S.F. Iugoslavia, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., 
care a participat Ia festivi
tățile prilejuite de a XXX-a 
aniversare a eliberării României 
de sub dominația fascistă, a pă
răsit simbătă dimineața Capita
la.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Dragoiiub Stavres, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Vaio Skendjici, membru al 
Consiliului Executiv Federal, și 
Petar Dodik, ambasadorul Iugo
slaviei la București.

La aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați la plecare de 
tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Constantin 
Băbălău, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul energiei elec
trice, Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
alte persoane oficiale.

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

★
Simbătă dimineața a părăsit 

Capitala delegația de partid fi 

P.C.R., prim-ministru al guver
nului Republicii Socialiste 
România, de tovarășii Gheorghe 
Rădulescu și Ion Pățan, viee- 
prim-miniștri. Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R. Pe 
aeroportul Otopeni se aflau, de 
asemenea. Nicolae Agachi, loan 
Avram, Emilian Dobrescu. mi
niștri. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, general-locotenent Constan
tin Opriță. adjunct al ministru
lui apărării naționale, secretar 
al Consiliului Politic Superior 
al Armatei. Ion Șt. Ion. secre
tar general al Consiliului de 
Miniștri.

Comandantul gărzii militare 
aliniate pe aeroport prezintă 
onorul. Tovarășul Alexei Niko- 
laevici Kosighin și tovarășul 
Manea Mănescu trec în revistă 
garda de onoare.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice iși 
ia rămas bun de la persoanele 
oficiale române aflate pe aero
port și de la membrii ambasadei.

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

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

★
guvernamentală a Republicii So
cialiste Cehoslovace condusă de 
tovarășul Josef Korcak, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, vicepreședinte 
ai Guvernului Federal al R.S. 
Cehoslovace, președintele Gu
vernului R.S. Cehe, care a par
ticipat la manifestările prile
juite de sărbătorirea zilei de 23 
August.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Gejza Slapka. mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Slovacia, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Bratisla
va al P.C. din Slovacia, Miroslav 
Sulek, ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București, Frantisek 
Podola. secretar al Consiliului 
Central al Mișcării Sindicale 
Revoluționare. Marie Kabrhe- 
lova. președinta Uniunii Fe
meilor Cehoslovace. Josef Pitek, 
secretar al C.C. al Uniunii Tine
retului Socialist.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni. delegația a fost salutată 
de tovarășii Ion Pățan. membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. vicenrim- 
ministru al guvernului, Virgil 
Actarian. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte 
fi electrotehnicii, Paul Nagy, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Simbătă a părăsit Capitala de
legația de partid și guvernamen
tală a R. P. Bulgaria, condusă 
de tovarășul Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, care a participat 
la festivitățile prilejuite de săr
bătorirea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei.

Din delegație au făcut parte 
amiral Ivan Dobrev, membru al 
C.C. al P. C. Bulgar, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
Anghel Bobokov. membru su
pleant al C.C. al P. C. Bulgar, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Ruse al P. C. Bulgar, 
Ivan Ștefanov Abagiev. ambasa
dorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Leonte 
Răutu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședinte al comitetului de con
ducere. rector al Academiei Ște
fan Gheorghiu. Traian Dudaș, 
membru al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul transporturilor și teleco
municațiilor. general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale.

★
La 24 august a părăsit Capi

tala delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Polone, condusă de tovară
șul Jozef Tejchma. membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Po
lone, care a participat la mani
festările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei.

Din delegație au făcut par
te tovarășii : Kazimierz Roko- 
szewski, prim-secretar al Comi
tetului voievodal Varșovia al 
P.M.U.P., Witold Jarosinski. se
cretar al Comitetului Național 
al Frontului Unității Poporului. 
Zofia Gromkowa, secretar al 
Ligii femeilor, Bogdan Wali- 
gorski. președintele conducerii 
centrale a Uniunii Tineretului 
Socialist, Stanislaw Lewan
dowski, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor, Wla- 
dislaw Wojtasik. ambasadorul 
R. P. Polone la București.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost conduși de 
tovarășii Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R.P. Polone la Bucu
rești.

★
La 24 august a părăsit Capita

la delegația de partid și guver
namentală a R. P. Ungare, con
dusă de. tovarășul Lăzăr Gyorgy, 
membru al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, care a luat parte la 
sărbătorirea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării Românie:.

Din delegație au făcut parte 
Frank Ferenc, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Bekes al P.M.S.U., Martin Fe

renc, ambasadorul R. P. Ungare 
la București.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost condusă de 
tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al C C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului. E- 
milian Dobrescu. membru al C.C. 
al P.C.R.. ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al 
C.S.P.. Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

★
Reprezentantul Partidului Co

munist din Marea Britanie la 
festivitățile de la 23 August, 
Bert Pearcz. membru al Birou
lui Politic al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, a pă
răsit simbătă dimineața Capi
tala.

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

★
Simbătă dimineața a părăsit 

Capitala delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Liberia, condusă de James 
Greene, vicepreședintele Repu
blicii Liberia, care a participat 
la manifestările ocazionate de 
sărbătorirea zilei de 23 August.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni. delegația a fost condusă 
de Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

★
Hassa.n Rifai, ministrul pla

nului, reprezentantul personal 
al președintelui Libanului, care 
a asistat la festivitățile de la 
23 August, a părăsit simbătă 
Capitala.

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

★
Shaikh Mohamed Rashid, mi

nistrul federal al sănătăți și bu
năstării sociale, conducătorul 
delegației guvernamentale a Re
publicii Islamice Pakistan, care 
a participat la festivitățile de la 
23 August, a părăsit la 24 august 
Capitala.

★
Simbătă a părăsit Capitala 

delegația guvernamentală din 
India, condusă de Karan Singh, 
ministrul sănătății și al plani
ficării familiei, care a asistat 
la festivitățile prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei noastre.

Pe aeroportul Otopeni. dele
gația a fost salutată de Theo
dor Burghele, ministrul sănătă
ții, și Ion Ceterchi, președintele 
Consiliului Legislativ.

★
Delegația Frontului Patriei din 

R. P. Bulgaria, formată din An
ghel Șișkov, secretar al Consi
liului Național al Frontului Pa
triei, membru al Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, și Gheor
ghe Fakaliev, șeful Secției pen
tru relații internaționale a Con
siliului Național al Frontului 
Patriei, care a participat la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei noastre, a părăsit simbă- 
tă dimineața Capitala.

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

Învingător - imprevizibilul î
Marea surpriză a etapei 

trecute a fost, fără îndoială, 
înfrîngerea campioanei pe 
propriul teren. Ca la orice 
avancronică nu am pretenția 
anticipării rezultatelor, lu
cru aproape imposibil în fot
bal. Presupusa schimbare de 
aer a unor jucători fruntași 
nu s-a produs. Conducerea 
F.R.F. respectă prerogativele 
regulamentului creat împo
triva dorinței de pelerinaj a 
jucătorilor, speriată puțin de 
evenimentele neașteotate ale 
ultimelor .luni. Cred că in 
acest campionat echipele vor 
fi departajate de puncte și 
poziții in cîteva categorii va
lorice, distincte. în ultimul 
timp au apărut foarte pu
țini jucători tineri în care 
poți spera. Pașii prichindei
lor și ai adolescenților se în
dreaptă acum, din ce în ce 
mai mult, spre muzică, cine
matografe... în plus, întineri
rea forțată a eșaloanelor este 
argumentul preferat al an
trenorilor noștri. Astfel, re
zultatele sint aminate. se 
pot programa turnee și scuza 
infrîngerile.

Interesantă, Dină acum, 
evoluția noilor promovate, 
în șase partide au luat doar 
trei puncte, iar jocul lor 
pare destul de bizar. Etapa 
a treia le poate mări zestrea. 
Olimpia Satu Mare joacă la 
Galați. Se întîlnesc nu nu
mai echipele a două orașe 
depărtate, dar și două ma
niere diferite de a juca fot
bal. Muntenii sint firi aprige, 
elevii antrenorului Staieu 
avînd de partea lor avanla- 
jul tehnicii. Studenții clu
jeni pleacă la Km. Vilcea cu 
grija lipsei unui portar care

BOX
Campionatele mondiale de 

box de la Havana, au conti
nuat vineri cu meciuri pen
tru optimile de finală. în li
mitele categoriei mijlocie 
mică. Sandu Tîrîlă (România) 
l-a învins prin K.O. în re
priza a 2-a pe francezul 
Jean Angeletti. La categoria 
grea, Ion Alexe a fost învins 
prin K.O. în repriza a 3-a 
de vestgermanul Peter Mus
sing. în cadrul categoriei 
pană, nigerianul Eddie Ndu- 
kwu, campionul Africii. I-a 
întrecut la puncte pe pugi- 
listul român Gabriel Pomet- 
cu.

în cea de-a 7-a zi a cam
pionatelor mondiale de box 
amator, în optimile de fi
nală ale categoriei muscă, 
pugilistul român Constantin 
Gruieseu l-a întrecut la 
puncte pe Rene Sotero (Sal
vador).

în limitele categoriei semî- 
ușoară Simion Cuțov l-a în- 
tîlnit pe nigerianul Armaș. 
Pugilistul român a obținut 
o netă victorie Ia puncte. în 
sferturile de finală el il va 

să retină cel puțin mingile 
de la treizeci de metri. „Chi
mia" poate obține cele două 
puncte. La Arad un meci 
curat : U.T.A. — St. Roșu. 
Două echipe echilibrate și cu 
un debut destul de fructuos. 
Linia de mijloc a brașove
nilor poate fi un atu chiar 
și pentru victorie. C.F.R. 
Cluj — F.C. Argeș. Feroviarii 
nu-și pot permite luxul de a 
mai pierde puncte. în meciul 
susținut de noi la Cluj ra-am 
convins încă o dată eă Adam 
este un mare jucător și că

Etapa văzută

de CORNEL DINU

în ciuda anilor a rămas un 
atlet aproape perfect. Anga
jat în careu devine un pe
ricol real, fiind astfel în po
sesia armei de bază a ata
cantului. A.S.A. Tg. Mureș 
— F.C.M. Reșița. Mureșenii 
constituie o echipă în urcare. 
Echilibrul jucătorilor cu ex
periență și maturizarea ce
lor tineri este realizat. Vor 
fi în acest campionat greu 
de învins. Jiul — F.C. Con
stanța. După un 5—0, la al 
doilea joc acasă poate inter
veni cunoscuta relaxare a 
noastră. Stoker și Tonca sint 
mai puțin mareați de efort 
decit în finalul retururilor, 
iar apa și fumul nu inva
dează atît de des cîmpul de 
joc. „Poli" Timișoara — „Poli" 
Iași. Profesorul Ion Ioneseu 
a realizat lucruri foarte 
frumoase pină acum cu for

întîlni pe polonezul Riszard 
Tomczik care l-a eliminat pe 
nexicanul Garcia.

FOTBAL
Azi, se desfășoară cea de-a 

treia etapă a campionatului 
diviziei A de fotbal. în Ca
pitală, pe stadionul „23 Au
gust" vor avea loc in pro
gram cuplat, cu începere de 

la ora 17,09, partidele Spor
tul Studențesc — Universi
tatea Craiova și Dinamo — 
Steaua. în țară se vor dis
puta următoarele meciuri : 
Politehnica Timișoara — Po
litehnica Iași, Jiul Petroșani
— F.C. Constanța. A.S.A. Tg. 
Mureș — F.C.M. Reșița. F.C. 
Galați — Olimpia Satu Mare, 
U.T. Arad — Steagul Roșu 
Brașov, C.F.R. Cluj — F.C. 
Argeș, Chimia Rm. Vilcea
— Universitatea Cluj. 

mația timișoreană. Moldove
nii par mai ambițioși, dar 
numai atit este foarte puțin 
în deplasare. Cele mai inte
resante partide ale etapei 
sint programate în cuplaj pe 
stadionul „23 August". 1» 
deschidere, o nouă întîlnire 
între universitari : Sportul 
studențesc — „U“ Craiova. 
Echipa din Bănie are cele 
mai mari perspective ea 
după trei etape să rărnină 
cu un punct luat frățește 
la Cluj. Euforia imbricării 
tricourilor de campioni a 
făcut ea pregătirea viitorilor 
adversari ai lui Atvidaberg 
să fie precară. Eterna riva
litate dintre Diramo și 
Steaua aduee întotdeauna 
zeci de mii de spectatori și 
naște spectacole de mare ca
litate. Se întîlnesc, totuși, 
cei mai solicitați jucători ai 
țării. Va fi un joc de aș
teptare, cu riscuri puține 
la început. Dar este nevoie 
doar de o scinleie nentru ca 
toți să începem să ardem 
de la o poartă la alta. Tactic, 
fiecare echipă va prezenta 
cîteva surprize. Așa că... în
vingător — imprevizibilul !

La Braunscheweing. trico
lorii au demonstrat din nou 
că ceea ce am făcut în ulti
mul an și jumătate nu poate 
da speranțe in viitoarele in- 
iîlniri din grupa campiona
tului european. Se vor da. 
desigur, explicații. Pentru 
mine puțin plauzibile. Echi
pa nu știe, deocamdată, ce 
vrea. Angelo Niculescu avea 
mare dreptate cînd nu ex
plica ce și de ce face astfel 
— unei lumi nu întotdeauna 
pregătite să-I înțeleagă.

POLO
în cea de-a 5-a zi a tur

neului de polo pe apă din 
cadrul campionatelor euro
pene de la Viena, selecțio
nata României a reușit să 
termine la egalitate : 5—5
(0—1, 1—3, 2—0. 2—1) cu
reprezentativa U.R.S.S.

TENIS
Turneul internațional de 

tenis de la Chestnvuth Hill 
(in apropiere de Boston) a 
continuat cu partidele celui 
de-al treilea tur al probei 
de simplu bărbați. Jucătorul 
român Ilie Năstase l-a în
vins cu 2—6, 6—2, 6—4 pe 
Milan Holecek după două 
ore și jumătate de întrecere 
foarte dirză și întreruptă de 
cîteva ori din cauza ploii.

în proba de simplu femei 
a turneului internațional de 
tenis „Cupa Balaton", jucă- 
toarea româncă Florența Mi
hai a invins (in turul doi) 
cu 6—3, 6—3 pe Hublerova 
(Cehoslovacia).



în această dimineață poleită cu aurul soare
lui de august, cînd în Piața Aviatorilor tălăzuiesc 
nesfîrșitele coloane ale bucureștenilor într-o 
revărsare policromă, peste care plutește bucuria 
sărbătorii, interlocutori ne sînt oaspeți veniți de 
pe diferite continente, ii rugăm să ne împărtă
șească glodurile lor despre manifestarea la care 
asistă, impresiile despre România socialistă pe 
care au cunoscut-o în zilele festive ce au marcat 
30 de ani de la eliberare.

Manifestarea entuziastă a unui popor 
cure privește cu optimism ziua sa de miine

• AMIZHANOVA K1Z- 
JIBEC, secretar al C.C. al 
Comsomolului din R.S.S. 
Kazahă:

— Am venit in cadrul delega
ției organizațiilor obștești din 
U.R.S.S. pentru a participa la 
marea sărbătoare a poporului 
român. Am venit cu deosebită 
bucurie la această sărbătoare a 
dumneavoastră deoarece ea este, 
in același timp, si o sărbătoare 
a noastră — a popoarelor sovie
tice. a popoarelor din celelalte 
țări socialiste, a tuturor oame
nilor progresiști din lume. In 
republica noastră, ca in întrea
ga Uniune Sovietică, acest eve
niment a fost celebrat prin nu
meroase manifestări consacrate 
lui 23 August. Asemenea mani
festări au avut loc Ia Alma-Ata 
si în alte orașe. S-au deschis 
expoziții, s-au desfășurat zilele 
filmului românesc, au avut Ioc 
întilniri cu cei care au cunoscut 
România in anii războiului, lup- 
tind pe teritoriul ei, sau in anii 
din urmă — în cadrul delegații
lor sau al grupurilor de turiști. 
Asociația de prietenie sovieto- 
română desfășoară o intensă ac
tivitate.

— Din această tribună 
ați urmărit parada mili
tară fi demonstrația oame
nilor muncii. Ce impresii 
aveți despre ampla mani
festare de la București ?

— Asistăm cu multă satisfac
ție la această sărbătoare. Impre
sie esențială este aceea că in 
întreaga desfășurare a demon
strației se simte că poporul are 
multă încredere în prezentul si 
viitorul său. că încearcă un sen
timent dc mindrie pentru suc
cesele dobindite. Oamenii sint 
fericiți, bucuroși. Pancartele pe 
care demonstranții le poartă a- 
testă realizări importante si ho- 
tărirea de a îndeplini planul 
cincinal înainte de termen. Se 
vede clar că poporul român se 
pregătește foarte activ pentru 
Congresul al XI-Iea al P.C.R.

— Cum ați cunoscut ti
neretul României ?

— Mă bucură că am cunoscut 
harnicul tineret — viitorul 
României, tineret care împreună 
cu întregul popor participă la 
realizarea programului stabilit 
de partid. Este un tineret entu
ziast. conștient de menirea lui. 
Doresc ca in această zi sărbăto
rească să transmit utecistilor, 
tuturor tinerilor români, salutul 
frățesc al comsomoliștilor. al ti
neretului sovietic, urarea de a 
obține noi victorii pentru înflo
rirea patriei, pentru cauza socia

lismului. a păcii si Înțelegerii 
între popoare.

• Interlocutor ne este, 
apoi, PAK GE U, mem
bru al delegației Uniunii 
Tineretului Muncitoresc 
Socialist din R.P.D. Co
reeană.

— Sînt extrem de bucuros 
pentru prilejul de a participa 
la marea sărbătoare a poporului 
din România socialistă, cea de 
a 30-a aniversare a eliberării 
de sub dominația fascistă. Prin 
fata noastră au trecut zeci și 
zeci de mii de oameni, făuritori 
ai societății socialiste multilate-; 
ral dezvoltate în România. Ei 
si-au manifestat cu acest prilej 
hotărirea de a continua efortu
rile pentru materializarea pro
gramului istoric elaborat de 
Partidul Comunist Român. Suc
cesele dobindite oină acum in 
îndeplinirea planului cincinal 
înainte de termen sint chezășii 
ale victoriilor viitoare ale po
porului român. M-au impresio
nat in mod deosebit manifestă
rile de unitate ale întregului 
popor in jurul partidului, al to
varășului Nicolae Ceausescu. A- 
deziunea deplină Ia politica 
P.C.R., forța unită a tuturor, 
exprimă sentimentele de dra
goste ale ponorului pentru con
ducătorul iubit, hotărirea fermă 
de a păși mai viguros pentru a 
construi socialismul si comunis
mul. Ne bucurăm de toate suc
cesele poporului și tineretului 
român ca de nropriile noastre 
succese. Vă felicităm din inimă 
pentru realizările dobindite.

• TOPALOVICI MAT- 
CO, membru al Secreta
riatului Președinției U- 
niunii Tineretului Iugo
slav, subliniază:

— Sînt foarte emoționat si e- 
vident bucuros că am putut fi 
prezent la această grandioasă 
manifestare sărbătorească aici, 
la București, canitala României 
socialiste. Aceasta mi-a înlesnit 
cunoașterea unor noi succese ale 
construcției socialismului din 
România. Am urmărit coloanele 
de tineri care, purtindu-si cu 
mindrie înscrise rezultatele ac
tivității politice, economice, so
ciale si culturale, exprimau. în 
același timp, hotărirea de a se 
strădui si mai mult pentru a-si 
aduce patria spre noi culmi ale 
socialismului.

As dori cu acest prilej să evi
dențiez relațiile frătesti stator
nicite intre popoarele, partidele 
si organizațiile de tineret din 
Iugoslavia si România, continua 
dezvoltare a acestor raporturi 
traditionale in interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii și 

socialismului în lume. Convor
birile purtate cu prilejul vizitei 
delegației Uniunii Tineretului 
Iugoslav cu reprezentanți ai U- 
niunii Tineretului Comunist din 
România au confirmat existen
ta unor noi si largi posibilități 
de extindere a prieteniei si coo
perării pe linie de tineret si do
rința comună de a acționa în 
această direcție. Felicitîndu-vă 
călduros pentru munca si reali
zările dobindite vă urăm noi 
succese, dragi prieteni !

• Intîlnim în tribună un 
oaspete venit din insula 
libertății din Caraibi : 
Cuba. REINIRIZ PEREZ 
GARCIA este muncitor

în industria tutunului și 
reprezintă mișcarea sin
dicală cubaneză.

— Este o demonstrație extra
ordinară. Mă impresionează ve
selia si entuziasmul oamenilor, 
atașamentul lor fată de partid, 
unitatea in jurul partidului. 
Noi. cubanezii. participăm 
din toată inima la sărbătoa
rea poporului român, salujăm 
cu căldură succesele României 
socialiste.

• O cunoștință de la 
recenta Conferință inter
națională a tineretului pe 
problemele populației: tî- 
năra egipteană SHERIFA 
AHMED.

— Ce credeți despre 
această manifestare ?

— Mi se pare o demonstrație 
fantastică, prin numărul parti- 
cipanților și entuziasmul lor.

— Ce v-a plăcut cel 
mai mult ?

— Parada militară. A fost o 
mărturie a forței poporului ro
mân...

— Sînteți prima oară 
în România. Ați comparat 
cunoștințele dv. anterioa
re despre țara noastră cu 
realitățile pe care le-ați 
constatat nemijlocit ? La 
ce concluzii ați ajuns ?

— Că realitățile sînt incom
parabil superioare imaginilor 
pe care mi le formasem prin 
lectură. Aveți realizări însem
nate iar Bucureștiul este foarte 
frumos...

• ERICH POSTLER, 
secretar al Consiliului 
Central al Tineretului Li
ber German din R.D. Ger
mană, ne-a declarat:

— îmi place in mod deosebit 
entuziasmul demonstranților, al 
muncitorilor, al tinerilor. Este 
o expresie a dragostei față de 
cauza construirii socialismului 
în România. Știm că tineretul 
român desfășoară o intensă ac
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tivitate pentru îndeplinirea 
înainte de termen a cincinalu
lui. Demonstrația ne-a arătat 
unitatea tineretului în jurul 
partidului. Deosebit de intere
santă a fost parada militară. 
Mi-a produs plăcere să o pri
vesc. In acest moment sărbăto
resc vreau să vă transmit un 
salut internaționalist, de fră
țească solidaritate.

— Cum vă simțiți la 
București ?

— Capitala României este un 
oraș plin de frumusețe, un oraș 
prietenos, cu un ritm intens al 
vieții. îmi place acest oraș care 
trăiește intens marea sărbătoa
re. Am remarcat că sînt împo
dobite cu grijă nu numai insti
tuțiile, ci și multe din locuințe. 
Bucureștiul îmi sugerează chi
pul unei tinere frumoase de pe 
aceste meleaguri, îmbrăcată 
sărbătorește...

• Profesorul ALDIOU- 
MA SAR, secretar cu pro
bleme culturale al Confe
derației Naționale a Mun
citorilor din Senegal, re
marcă :

— Ne simțim excelent la 
București și sinfem fericiți că 
vizita noastră a coincis cu acest 
eveniment memorabil. Poporul 
român a făcut mari progrese 
in dezvoltarea țării sale. Aces
te progrese sînt rezultatul unui 
efort unanim, conștient.

— Ce v-a interesat In 
mod deosebit la această 
manifestare ?

— Prezența maselor. Poporul 
este vesel. Oamenii arată plini 
de vigoare, de mulțumire. Flu
viile acestea omenești care se 
scurg neîncetat prin piață sint 
impresionante...

• SEYDOU DIALLO, 
secretar general al Uniu
nii Naționale a Muncito
rilor din Mali, subliniază 
aceeași idee :

— Este impresionantă ampla 
participare populară la demon

strație. Este o dovadă a unită
ții dintre popor și partid pen
tru realizarea obiectivelor bine 
definite de partid. Poporul ro
mân urmează propria sa cale 
— calea cea bună, pe care și-a 
ales-o liber, suveran. Experien
ța lui este plină de învățămin
te. Ne-a impresionat puternic 
cuvintarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu care a analizat în 
profunzime situația internațio
nală și a exprimat exact baze
le unei cooperări reale între 
state. Acest mod de a privi 
problemele cooperării interna
ționale îl considerăm just. Ple
căm din România cu impresii 
puternice.

• Participanți la marele 
dialog mondial pe proble
mele populației pe care 
îl găzduiește Bucureștiul, 
fac semnificative remarci. 
SALAKO RAPHAEL MA
THIAS, vice-președinte al 
Consiliului Național al Ti
neretului din Dahomey, 
subliniază :

— Sînt pentru prima oară în 
România și pentru prima oa
ră într-o țară socialistă. In cei 
30 de ani de la eliberare po
porul român a făcut pași 
înainte de o însemnătate ex
cepțională. Aceste succese re
levă rolul poporului în realiza
rea dezvoltării. Fără energia 
poporului nu poate fi vorba de 
o veritabilă dezvoltare. A li
mita creșterea populației în
seamnă a limita șansele unei 

dezvoltărl pe măsura aspira
țiilor naționale. Problema nu 
este cea a numărului de locui
tori, ci a utilizării energiei lor, 
a potențialului creator pe care 
ei îl reprezintă. România ne 
oferă un bun exemplu. Ea nu 
cunoaște șomajul sau alte flage
le pentru că progresele Româ
niei se desfășoară pe o bază 
planificată. Despre demonstra
ția la care asist pot spune că 
este extraordinară. Toate gene
rațiile sint prezente în coloane 
— de Ia vîrstnici pînă la cei 
mai tineri cetățeni. Este o ma
nifestare minunată...

• PATRICK O JONG, 
secretar general adjunct al

Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat
(F.M.T.D.), reprezentant al 
tineretului din Sierra Leo
ne, ne răspunde, ca și în 
alte ocazii, cu amabilitate:

— In primul rînd sînt foarte 
impresionat de realizările po
porului român într-o perioadă 
de timp scurtă istoricește. Noi, 
cei din țările în curs de dez
voltare, vedem în România 
un model de ceea ce trebuie 
să realizăm. Urmărim cu multă 
atenție dezvoltarea economică 
planificată, ridicarea nivelului 
de trai al populației, spiritul 
socialist și conștiința națională 
cultivate cu perseverență. E- 
forturile pe plan economic sint 
corelate cu cele privind educa
rea maselor. Un mare accent 
este pus pe problemele tinere
tului. Prezența la București, 
cu ocazia Conferinței interna
ționale a tineretului pe pro
blemele populației, mi-a per
mis să cunosc noi aspecte ale 
vieții tinerei generații din Ro
mânia. Nu este intîmplător fap
tul că România a fost aleasă 
gazda manifestărilor prilejuite 
de Conferința Mondială a Popu
lației. Se reflectă în această 
alegere prestigiul pe care l-a 
dobindit în lume. Acum cîteva 
săptămini, președintele nostru, 
Siaka Stevens, a fost oaspetele 
României și păstrează cele mal 
bune și plăcute impresii despre 
minunata dumneavoastră țară. 
Creșterea rolului României pe 
plan internațional este strins 

legată de Înalta apreciere de 
care se bucură conducătorul po
porului român — președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cu ocazia 
sărbătorii naționale a poporului 
român, transmit un salut prie
tenesc și urări de noi victorii 
tineretului României socialiste.

• Doi oaspeți libanezi. 
Le consemnăm impresiile,

MURSIL MURSIL, secretar al 
Federației Naționale a Oameni
lor Muncii din Liban : Greu de 
găsit cuvintele pentru a expri
ma bucuria pe care o încercăm 
în aceste momente. Este minu
nată această sărbătoare a în
crederii poporului român în so
cialism, in partid, a hotăririi de 
a merge înainte spre noi rea
lizări.

HABIB ABU MARUN, pre
ședintele Consiliului reprezen
tanților al Sindicatului elec
tricității din Liban : Am ascul
tat cuvintarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și înțeleg 
acum mai clar, mai precis, mîn- 
dria poporului român pentru 
realizările obținute, dragostea 
față de conducătorul său. Ca 
libanez, am sentimente de caldă 
prietenie față de România și 
sînt bucuros să văd entuzias
mul cu care poporul român săr
bătorește acest moment decisiv 
al istoriei sale.

• Stăm de vorbă cu 
SHIRAJUL ISLAM, mem
bru al Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Studen
ților din Bangladesh.

— Poporul meu cunoaște ero
ismul poporului român, prețu
iește lupta sa pentru libertate, 
pentru construirea noii orîndu- 
iri socialiste. Asistînd Ia a- 
ceastă demonstrație am o nouă 
și convingătoare imagine a în
suflețirii cu care poporul ro
mân, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în frunte 
cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. înaintează pe dru
mul socialismului. Participant! 
la demonstrație sînt entuzi
aști. plini de vioiciune, deciși 
să obțină noi reușite în munca 
lor. împărtășesc bucuria poporu
lui român care ne este un 
exemplu încurajator în proprii
le noastre eforturi.

• ENRIQUE BANDE
RA, conducător al orga
nizației de copii „Caba
lleros Aztecas de Hacien
da" din Mexic, membru al 
Comitetului Executiv al 
Adunării Mondiale a Ti
neretului (W.A.Y.) ne 
spune ;

— Am fost martorul unei de
monstrații impresionante de a- 
tașament al poporului român, al 
tineretului și copiilor pentru 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
pentru politica pe care Româ
nia o promovează pe plan in
tern și extern. Am remarcat cu 
deosebit interes panourile și 
carele alegorice prezentînd e- 
forturile și realizările țării dv. 
în numeroase domenii de acti
vitate, dar in mod special in 
industrie. Atenția mc a s-a în
dreptat, cum era și firesc, spre 
micii cetățeni, spre pionieri. 
Mi-a făcut plăcere să le cunosc 
preocupările obișnuite pentru 
învățămînt, dar și cele pentru 
pregătirea pentru viată, pentru 
muncă. Mulțumindu-vă pentru 
invitația de a participa Ia a- 
ceastă mare sărbătoare a Româ
niei vă exprim felicitări și 
urări pentru noi succese.

• Transcriem de pe 
bloc-notes declarația făcu
tă de ELIZABETH BAR
TON, reprezentantă pe 
lingă Oficiul Națiunilor 
Unite din Geneva a Aso
ciației internaționale a ti-

' netelor ghizi și cercetașe.

— A fost o demonstrație ex
traordinară, cum pînă acum, 
n-am mai văzut. O adevăratăl 
explozie de încredere in viitor.**" 
După ce cunoscusem cite ceva 
despre România, despre Bucu
rești. acest oraș încintător, aici, 
in această piață, aveam să a* 
profundez și mai mult imaginea 
pe care mi-o formasem despre 
țara dv. : un stat in plină afir
mare, un popor harnic, animat 
de cele mai nobile idealuri, 
condus de un președinte care 
și-a ciștigat stima și respectul 
in întreaga lume.

• ANNE LUND, mem
bră a Consiliului Tinere
tului Danez (D.Y.C.), re
levă :

— Totul a fost foarte frumos 
și, în primul rînd, coloanele u- 
riașe de oameni ai muncii care, 
pentru realizările dobindite, me
ritau fiecare flori. A fost o ade
vărată sărbătoare populară, la 
care a luat parte un fluviu de 
oameni. Entuziasmul demons
tranților, veselia din coloane 
erau semne elocvente ale opti
mismului proprii unei națiuni 
care, treeîndu-și in revistă re
alizările din cei 30 de ani li
beri, pășește cu Îndreptățită 
speranță către ziua de miine.

Declarații consemnate de t
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Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României 
de suia dominația fascistă, la ambasadele țării noastre din 
străinătate au avut loc recepții.

La MOSCOVA au participat
D. Poleanski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul agriculturii al U.R.S.S., 
M. Solomentzev, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.F.S.R., 
V. Dolghih, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., K. Halilov, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., M. Gheorg- 
gadze, secretarul Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
I. Arhipov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. A. Șitikov, președin
tele Sovietului Uniunii al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., mi
niștri, conducători de instituții 
centrale, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai condu
cerilor centrale ale Uniunii aso
ciațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu străinăta
tea, Asociației de prietenie so- 
vieto-române, ai organizațiilor 
politice și obștești din Uniunea 
Sovietică, ziariști.

La BERLIN ap. participat 
Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Gerhard 
Griineberg și Werner Kroli- 
kowski, membri ai Biroului Po
litic, secretari ai C.C. al P.S.U.G., 
Giințer Mittag, membru al Bi
roului Politic. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., Werner Jarowinsky, 
membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Erich Mielke, membru 
supleant al Biroului Poli
tic, Horst Dohlus, secretar 
al C.C. al P.S.U.G. Au mai tost 
prezenți Hans Rietz, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Wolfgang Rauchfuss, RudotRh 
Schulze și Gerhard Weiss, vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai guvernului, 
Erhard Kachk, primarul gene
ral al Berlinului.

La VARȘOVIA au participat 
piotr Jaroszewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone,
E. Babiuch, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., J. Lukaszewicz și
J. PinkoWski, secretari ai C.C. 
al P.M.U.P., Z. Zandarowski, 
membru al secretariatului C.C. 
al P.M.U.P., S. Gucwa, mareșal 
al Seimului, J. Groszkowski, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, miniștri.

La BUDAPESTA au partici
pat Gaspar Sandor, membru al 

* Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Ovari Miklos, secre
tar al C.C. al P.M.S.U., Borban- 
di Janos, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Un
gare, Cseterki Lajos, secretarul 
Consiliului Prezidențial al R. P. 
ȚJițgare, miniștri, generali și ofi
țeri superiori.

La, PEKIN au participat Den 
Siao-pin, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
U De, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Chinez, 
președintele Comitetului revolu
ționar municipal Pekin, Ngapo 
Ngawang Jigme, vicepreședinte 
al Comitetului permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, Ci Pin- 
fei, ministrul afacerilor externe, 
Fan I, ministrul relațiilor eco
nomice cu străinătatea, miniștri, 
reprezentanți ai Armatei popu
lare de eliberare chineze, cadre 
cu munci de răspundere in or
ganismele și instituțiile centra
le, reprezentanți ai organizații
lor de masă și obștești, diplo- 
mați, ziariști.

A fost prezent Sarin Chhak, 
ministrul afacerilor externe al 
Cambodgiei.

La HANOI au participat Fam 
Van Dong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
primul ministru al R. D. Viet
nam, Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al Partidului, 
viceprim-ministru, Xuan Thuy, 
secretar al C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
Do Muoi. membru al C.C. al 
Partidului, viceprim-ministru. 
Hoang Quoc Viet, membru al 
Prezidiului C.C., numeroși mi
niștri, alte persoane oficiale, 
precum și reprezentantul Repu
blicii Vietnamului de Sud în 
R. D. Vietnam.

La HAVANA a avut loc o re
cepție la care au participat 
Osvaldo Dorticos Torrado, pre
ședintele Republicii Cuba. Isi
doro Maimierca, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C. din 
Cuba.

La SOFIA au luat parte 
Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, 
Aleksandar Lilov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.B., Kristiu Tricikov, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Dobri Djurov, membru 
supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., minis
trul apărării naționale, Pe- 
tăr Mladenov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., ministrul afacerilor ex
terne, Petăr Tancev, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri. secretarul Uniunii Popu
lare Agrare, Gheorghi Iordanov, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.C.B., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid 
Sofia, Konstantin Tellalov, se
cretar al C.C. al P.C.B., Ivan 
Iliev, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului, de stat al planifi

cării, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători ai organizațiilor de masă, 
miniștri, generali și ofițeri su
periori, diplomați, academicieni, 
ziariști.

La HELSINKI a avut loc o re
cepție la care au participat Urho 
Kekkonen, președintele Republi
cii Finlanda, Kalevi Sorsa, pri
mul ministru, Ahti Karjalainen, 
ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului, condu
cătorii unor partide politice, 
deputați, oameni de afaceri.

La DELHI au participat mi
nistrul afacerilor externe, Swa- 
ran Singh, președintele Came
rei Reprezentanților, G. S. Dhi
llon. alți membri ai guvernului 
și Parlamentului, reprezentanți 
ai firmelor care întrețin legă
turi de afaceri cu. întreprinderi 
românești de comerț exterior, 
ofițeri superiori ai armatei in
diene, oameni de cultură, zia
riști, diplomați.

La TIRANA
Xhafer Spahiu, 
al Consiliului

au participat 
vicepreședinte 
de Miniștri,

Shefquet Peci, vicepreședinte al
Prezidiului Adunării populare, 
Pirro Dodbiba, ministrul agri
culturii, Kico Ngjela, ministrul

Presa străină consacră spații ample 
aniversării eliberării României

Publicînd articolul „în zilele 
sărbătorii populare" — cores
pondență din București — ziarul 
..PRAVDA" relevă că „despre 
convingătoarele victorii ale so
cialismului pe pămîntul româ
nesc. care au devenit o cauză 
vitală a milioanelor de oameni, 
a vorbit secretarul general al 
P.C.R.. președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. in raportul prezentat 
la sesiunea jubiliară a Marii 
Adunări Naționale".

în articolul „Jubileul Româ
niei frățești", ziarul „TRVBUNA 
LUDU“ din 23 august, aprecia
ză drept un important eveni
ment in relațiile polono-române 
din ultima perioadă convorbiri
le pe care P. Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone le-a avut re
cent la București cu secretarul 
general al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu.

Cu ocazia celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei 
nețastre de. sub dominația fascis
tă. presa japoneză a dedicat pa
gini speciale sărbătorii naționale 
a României, conținind numeroa
se articole și comentarii. Astfel, 
„THE DAILY YOMIURI" a pu
blicat o pagină intitulată „Româ
nia sărbătorește astăzi a 30-a a- 
niversare a zilei sale naționale". 

comerțului, Alex Verii, ministru 
de finanțe. Reis Malile, ministru 
adjunct al afacerilor externe, 
reprezentanți diplomatici acre
ditați la Tirana. ,

La BELGRAD au luat parte 
Dobrivoie Vidici, secretar în 
Comitetul Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., George Lazici, 
secretar al Comitetului Central 
al U.C.I. din Serbia, general-co
lonel Stane Potocean, șeful Sta
tului Major al Armatei popu
lare iugoslave.

La WASHINGTON au partici
pat John Marsh, consilier al 
președintelui S.U.A., membru al 
cabinetului, Howard Callaway, 
ministrul trupelor de uscat. 
Jack Bennet, subsecretar al mi
nistrului de finanțe, John Ta
bor, subsecretar al comerțului, 
William Eberle, consilier al pre
ședintelui pentru problemele e- 
conomice internaționale, James 
Keokh. director al U.S.I.A., Fred 
Ikle, director al Agenției pen
tru controlul armamentelor și 
dezarmare al S.U.A., senatori 
și deputați, ambasadori, gene
rali din Ministerul apărării, oa
meni de artă și cultură, repre
zentanți ai cercurilor de afa
ceri și financiar-bancare, zia
riști.

în centrul paginii se află o fo
tografie a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Sub fotografie este 
redat textul jurămîntului pri
mului președinte al României.

Editorialul comun al ziarelor 
„JENMINJIBAO" și „GUAN- 
MINJIBAO", din 23 august — 
intitulat „Calde felicitări cu 
prilejul strălucitei aniversări a 
poporului român" — scrie:

„Poporul român este un popor 
harnic și curajos, cu glorioase 
tradiții revoluționare. Strins 
vait in jurul Partidului Comu
nist Român. în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
perseverind in politica revolu
ționată de ,a munci indepen
dent și dirz. cu spirit de ini
țiativă pentru înfăptuirea pros
perității in țara sa, poporul ro
mân a obținut mari realizări în 
construcția socialistă".

„în 1971, tovarășul Nicolae 
Peaușescu a condus o delegație 
de partid și de stat care a vi
zitat țara noastră, ceea ce a dat 
un puternic avint adîncirii prie
teniei. unității și cooperării 
între cele două partide și țări 
ale noastre.

Ziarul nord-vietnamez „NHAN 
DAN" transmite poporului ro
mân felicitări deosebit de căl
duroase din partea poporului 
vietnamez și îi urează ca, sub

La BONN au participat Anne- 
marie Renger. președinta Bun- 
destagului. Hermann Schmidt- 
Vockenhausen și Richard Jae- 
țger, vicepreședinți ai Bundesta- 
gului. Karl Ravens, ministru 
peptru problemele urbanismului, 
și Egon Franke, ministru pen
tru relații intergermane, Holger 
Borner, secretar general al 
Partidului social-democrat.

La recepția oferită de repre
zentantul permanent al Româ
niei pe lingă OFICIUL NAȚIU
NILOR UNITE la Geneva au 
participat Andre Chavannes, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat al Elveției, Pierre Raisin, 
primarul Genevei, consilieri de 
stat, reprezentanți ai conduceri
lor organizațiilor internaționale 
cu sediul la Geneva, șefii mi
siunilor diplomatice acreditați în 
Elveția, alți membri ai corpu
lui diplomatic, funcționari in
ternaționali.

Cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, Mi
siunea Română la O.N.U. a or
ganizat, în auditoriul „Dag 
Hammarskjold“ din incinta Na
țiunilor Unite din New York, o 
gală de filme românești. A a- 
sistat un numeros public din 
partea Secretariatului O.N.U., 
și a misiunilor străine acredi
tate la Națiunile Unite.

conducerea partidului comunist, 
în frunte cu secretarul general 
Nicolae Ceaușescu, să înregis
treze succese și mai mari în 
construcția socialistă".

Toate ziarele algeriene apă
rute vineri și sîmbătă consacră 
jubileului românesc numeroase 
articole. Cotidianul de cel mai 
mare tiraj „ACH-CHAAB", de 
limbă arabă, publică fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
însoțită de o amplă relatare 
privind aportul personal al se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
la marile înfăptuiri obținute de 
poporul român în edificarea 
unei societăți noi în făurirea 
unei economii puternice.

Ziarul „GRANMA" publică în 
numărul său de vineri un edi
torial intitulat „La cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
României" în care adresează 
din partea Partidului comunist 
și a Guvernului revoluționar al 
Republicii Cuba, „cele mai căl
duroase felicitări poporului ro
mân în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., președintele 
României".

• UN GRUP DE 18 ȚARI 
NEALINIATE a prezentat în 
cadrul Conferinței asupra drep
tului mării de la Caracas, un 
proiect de convenție stipulind că 
țările în curs de dezvoltare tre
buie să aibă acces la știința și 
tehnologia maritimă a țărilor in
dustriale. Propunerea cere state
lor „să participe activ la dezvol
tarea capacității științifice și 
tehnologice a țărilor in curs de 
dezvoltare in domeniul exploră
rii și exploatării resurselor vii 
sau minerale ale mării".

• PREȘEDINTELE Statelor 
Unite, Gerald Ford, a avut, vi
neri, o întrevedere cu ministrul 
sirian al afacerilor externe, Ab
del Halim Khaddam. în cadrul 
convorbirilor au fost abordate

Evoluția sondei spațiale 

„Marfaicr- IO"
Centrul de urmărire a evoluției sondei spațiale americane 

„Mariner 10“ — „Jet Propulsion Laboratory" — din Pasadena 
(California) a anunțat apariția unei defecțiuni la bordul navei. 
Este vorba de funcționarea defectuoasă a aparatului care 
înregistrează semnalele foto, ce urmează a fi transmise ulterior 
spre Pămint. Stația de la Pasadena a precizat însă că programul 
lui „Mariner 10", care se află, în prezent, pe o orbită circumso- 
lară, nu va fi afectat in mod serios de defecțiunea amintită. 
Astfel, a doua „întîlnire" cu planeta Mercur, stabilită pentru 
21 septembrie a.c„ urmează să aibă loc după cum s-a programat 
anterior.

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Intr-un interviu acordat 
revistei „Jeune Afrique", 
președintele Republicii Popu
lare Congo, Marien N'Gouabi 
a arătat că, in anii care au 
trecut de la revoluția din au
gust 1963, întregul popor s-a 
unit într-un larg front pa
triotic, sub conducerea Parti
dului Congolez al Muncii. 
Sprijinindu-se pe forțele 
progresiste din țară, partidul 
canalizează toate eforturile 
poporului pentru crearea u- 
nei economii naționale inde
pendente, atrăgind masele 
largi populare Ia conducerea 
statului. O atenție deosebită 
se acordă întăririi sectorului 
de stat. Au fost trecute deja 
sub controlul guvernului 
transporturile, producția de 
energie electrică și alte ra
muri industriale, a precizat 
președintele congolez.

DUPĂ APROAPE ZECE 
ANI de secetă, deasupra terito
riului Republicii Mali plouă 
de aproape zece zile. Ploile 
abundente au provocat inundații 
in capitala țării — Bamako — 
devastind mai multe cartiere ale 
orașului și distrugind o serie de 
clădiri și mai multe căi rutiere. 
Fluviul Rarako, care traversează 
capitala, a ieșit din albie contri
buind la creșterea nivelului ape
lor pe străzile capitalei.

probleme legate de relațiile a- 
mericano-siriene, precum și 
stadiul actual al negocierilor 
privind instaurarea păcii în O- 
rientul Apropiat.

Apropiate tratative indo* 
pakistaneze
• MINISTRUL DE EXTER

NE al Indiei, Svvaran Singh, a 
adresat un mesaj omologului 
său pakistanez, Aziz Ahmed, in 
care iși exprimă speranța că 
apropiatele tratative indo-paki- 
staneze privind restabilirea li
niilor de comunicații dintre cele 
două țări vor deschide calea 
pentru realizarea altor măsuri 
privind normalizarea relațiilor 
bilaterale.

Situația din Cipru
• Declarația guvernului sovietic
• Program de asistență grecesc pentru Cipru

ATENA — Primul ministru 
al Greciei, Constantin Cara- 
manlis, a prezidat, vineri seară, 
la Atena, o reuniune la care a 
luat parte și președintele in
terimar al Ciprului. Glafkos 
Clerides — informează agen
ția de presă ateniană A.N.A. 
Reuniunea a fost consacrată exa
minării situației actuale din Ci
pru. hotărîndu-se continuarea 
acțiunilor ..în vederea unei so
luționări juste a problemei ci
priote".

ATENA. — în urma con
tactelor la nivel înalt dintre Gre
cia și Cipru, care au avut loc 
vineri și simbătă, la Atena, gu
vernul grec a acordat Ciprului 
suma de 6.5 milioane lire ciprio
te, „ca primă contribuție pen
tru acoperirea necesităților ex
cepționale ale bugetului". în ca
drul convorbirilor din capitala 
Greciei, s-a definitivat un pro
gram de asistență pentru refu- 
giații din insulă și s-a hotărît, 
de asemenea, instituirea unei co
laborări permanente și sistema
tice între guvernele grec și ci
priot.

ATENA. — într-o declarație 
făcută presei la Atena, Glafkos

Zbor neobișnuit
• PENTRU SUMA DE 6 MI

LIOANE dolari, americanul 
Evel Knievel, cascador profe
sionist, s-a angajat să...zboare 
peste cei 800 de metri ce separă 
marginile unui canion din Ida
ho, adine de 200 metri. Nu este 
vorba de o figură de stil, în- 
trucît Knievel va zbura la mo
dul cel mai concret, cu ajutorul 
unei mașini propulsate de o ra- tv 
chetă. Nemaivăzuta construcție 
a fost realizată dintr-o rachetă 
montată pe două roți, asemă
nătoare întrucîtva celor utili
zate pentru mașinile de curse, 
și ar fi capabilă să atingă o vi
teză de 650 kilometri pe oră, 
Knievel a construit, de aseme
nea, o rampă de lansare de pe 
care urmează să fie catapultat 
la o altitudine de 700 metri, 
cînd pilotul va trebui să acțio
neze o parașută similară celor 
cu care sint dotate o serie 
de avioane cu reacție, pentru a 
ajunge, în zbor plan, de cea
laltă parte a canionului. 
Chiar înaintea aterizării, este 
prevăzută deschiderea unei'al
te parașute, destinată să a- 
mortizeze șocul impactului.

50 000 de curioși, înghesuiți 
pe malurile canionului, precum 
și 1,5 milioane spectatori de 
televiziune sînt gata să urmă
rească, la 8 septembrie, acest 
neobișnuit examen profesional.

Clerides, președintele interimar 
al Ciprului, a arătat că guver
nul țării sale nu poate participa 
la negocieri atita timp cit nu 
vor fi îndeplinite condițiile for
mulate : retragerea trupelor turce 
pe liniile pe care le ocupau la 
9 august și reîntoarcerea refu- 
giaților la casele lor.

MOSCOVA. — Agenția
T.A.S.S. a transmis o declarație 
a guvernului sovietic în care se 
evidențiază necesitatea adop
tării unor măsuri eficace pen
tru a proteja Republica Cipru 
față de amestecul din afară, 
pentru a asigura retragerea de 
pe teritoriul Ciprului a tuturor 
trupelor străine, pentru a oferi 
ciprioților posibilitatea de a-și 
rezolva singuri problemele pro
priului lor stat.

Guvernul sovietic apreciază 
ca oportună convocarea în ca
drul Organizației Națiunilor 
Unite a unei conferințe inter
naționale ■ cu participarea Cipru
lui, Greciei, Turciei și a tuturor 
statelor membre ale’ Consiliului 
de Securitate. La conferință ar 
putea participa, de asemenea, 
și alte state, și anume din rîn- 
dul țărilor nealiniate — arată 
declarația.
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