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INCHEKREA VIZITEI DE STAT 
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 

ÎMPREUNA CU TUUARASA ELENA CEAUSESCU, 
IN SUEDIA

Rezultatele fructuoase deschid noi perspective dezvoltării prieteniei 

și colaborării multilaterale romăno-suedeze, marchează o contribuție

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
de seamă la promovarea înțelegerii și destinderii în viața internațională

Șl TOVARAȘA ELENA CEAUȘESCU AU SOSIT
ÎNTR-O VIZITĂ DE STAT IN DANEMARCA

Primirea deosebit de cordială, manifestările’ de stimă și considerație față 
de solii poporului român pun în evidentă dorința comună de amplificare 
a relațiilor dintre cele două tari, în interesul reciproc, al securității și păcii

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a inceput, luni. 10 noiem
brie, vizita de stat in Danemarca, 
la invitația Maiestății Sale regina 
Margareta a II-a și a Alteței Sale 
Regale prințul Henrik.

Șeful statului român este însoțit in 
această vizită de tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, Valentin 
Ceaușescu, de alte persoane oficiale.

Această vizită se înscrie ca un 
moment de mare importanță, de deo
sebită semnificație in evoluția rela
țiilor romăno-daneze. adincite dd-a 
lungul timpului. Ea pune pregnant 
în lumină voința ambelor țări și 
popoare de a ridica i>e o treaptă su
perioară aceste tradiționale raporturi, 
de a deschide o nouă etapă, mai 
activă și mai fructuoasă, in colabo
rarea bilaterală. Dezvoltarea ascen
dentă și rodnică a conlucrării româ- 
no-daneze demonstrează cu puterea 
faptelor că deosebirile de orinduire 
socială nu constituie un impediment 
pe calea stabilirii unor legături de 
încredere și stimă, atunci cind se iau 
în considerație interesele popoarelor 
și ale păcii. Totodată, intilnirea ro- 
mâno-d^neză la nivel înalt relevă, 
o dată mai mult, hotărârea României 
și a Danemarcei de a contribui la 
eforturile consacrate instaurării unui 
climat de securitate, înțelegere și 
largă colaborare pe continentul eu
ropean.

Iată factorii care așază sub cele 
mai bune auspicii vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu in Danemarca, 
iată temeiurile' profunde pentru care 
șeful statului român a fost intimpi- 
nat cu cele mai calde sentimente de 
stimă și prețuire incă din primele 
clipe ale sosirii sale pe pămintul 
danez.

...Ora 11. Avionul prezidențial, la 
bordul căruia călătoresc distinșii soli

pe continent și în lume
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La sosirea pe aeroport, se trece în revistâ de onoarecompania
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Dineu oferit în onoarea
tovarășului Nicolae Ceausescu 

si a tovarășei Elena Ceausescu
Prima zi a vizitei s-a încheiat cu 

un dineu oferit in onoarea președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a 
tovarășei Elena Ceaușescu de Maies
tatea Sa regina Margareta a II-a și 
Alteța Sa Regală prințul Henrik.

La dineu, desfășurat în Salonul cu 
boltă al Palatului Frederiksborg, au 
participat membri ai familiei regale.

precum și personalități de seamă ale 
vieții politice daneze. între invitați 
se aflau Anker Joergensen. primul 
ministru al guvernului, K. B. Ander
sen, președintele parlamentului, 
membri ai guvernului, vicepreședinți 
ai parlamentului, precum și decanul 
corpului diplomatic.

Au luat parte
Oprea, Ștefan

tovarășii Gheorghe 
Andrei, Valentin

oficiale, 
de stat

ț
Ceaușescu, alte persoane

Au fost intonate Imnurile 
ale celor două tari.

In timpul dineului, care a decurs 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
regina Margareta a II-a și președin
tele Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi, care au fost transmise în 
direct de posturile daneze de radio 
și televiziune.

• Ceremonia confe
ririi unor înalte dis
tincții

• Primirea șefilor mi
siunilor diplomatice

• Vizitarea Muzeului 
de istorie națională

Toastul reginei 
Margareta a II-a

Domnule președinte,

Este un prilej de bucurie pentru prinț și pentru mine 
de a vă ura, domnule președinte și doamnă Ceaușescu, 
bun venit în această vizită oficială, prima pe care o face 
un șef de stat al României în Danemarca.

Pină la începutul acestui secol, istoria îndelungată și 
complicată a Europei nu a pus decit rareori în contact 
poporul român cu cel danez.

Noi însă, fiecare în parte, sîntem reprezentanții unor 
trăsături esențiale ala> culturii europene, iar agricultura 
a reprezentat pentru ambele noastre țări, încă din timpu
rile cele mai vechi, un factor de importanță primordială. 
Cercetările cele mai recente asupra existenței umane au 
dovedit că atît cultura folosirii pămîntului, cit și colecti
vitatea urbană au pătruns în partea noastră de lume prin 
regiunile din sud-est, regiuni in care s-a dezvoltat, intre 
timp, statul roman.

Vizita dumneavoastră, domnule președinte, care are loc 
la exact 101 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre țările noastre, este o dovadă grăitoare a comunică
rilor din ce in ce mai frecvente dintre națiunile noastre.

Pentru daiiezi, in vremurile trecute, România era o 
țară îndepărtată, spre care călătoreau doar cițiva. Dar 
marele nostru scriitor H. C. Andersen, care a străbătut 
Europa în lung și in lat, a ajuns și prin România, unde 
a făcut un popas la Constanța. Descrierea călătoriei saie 
din preajma anului 1840 reprezintă, de bună seamă, una 
dintre primele impresii ce au parvenit publicului danez 
despre această țară îndepărtată. Dar viața culturală româ
nească și știința românească sînt incă de mult bine 
cunoscute în afara 
Danemarca.

Este îmbucurător 
celor două țări ale 
România, odinioară 
obiectiv turistic cu 
fiecare an. Chiar dacă, în primă instanță, turistul poate că 
este atras mai mult de razele calde ale soarelui 
și de bucuriile vacanței petrecute pe frumosul litoral al 
Mării Negre, în același timp i se trezește și interesul față 
de cultura românească, față de viața cotidiană, de condițiile 
poporului român și ale societății românești. Și cu cit ne 
vom Cunoaște mai bine, cu atît ne vom putea înțelege mai 
bine unii pe alții.

Soțul meu a avut el însuși plăcerea de a cunoaște Româ
nia și de a fi oaspetele dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și pe calea aceasta am dobindit și eu o cunoaș
tere mai apropiată a țării dumneavoastră și a naturii și 
faunei ei grandioase.

Nici România și nici Danemarca nu mai sînt acum țări 
Îndepărtate, aflate fiecare în colțul său din Europa. In

hotarelor României, bineînțeles și
faptul că
noastre a

atît de
care mulți danezi fac cunoștință

cunoașterea reciprocă 
crescut în ultimii ani și 
îndepărtată, a devenit
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Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu

Maiestate,

Doresc să exprim satisfacția noastră de a vizita fru
moasa dumneavoastră țară, să vă mulțumesc cordial pen
tru ospitalitate și pentru urările de bun venit și să vă 
adresez, totodată, salutul nostru călduros și cele mai bune 
urări, iar poporului danez un mesaj de prietenie din partea 
poporului român.

Vizita noastră este o expresie a bunelor raporturi care 
se dezvoltă in prezent între țările și popoarele noastre, a 
dorinței lor de a se cunoaște mai bine, de a colabora tot 
mai strîns, atit pe plan bilateral, cit și pe arena mondială. 
România și Danemarca întrețin relații diplomatice de peste 
un secol — și trebuie să constatăm cu satisfacție că, în
deosebi in ultima perioadă, aceste relații au înregistrat 
progrese evidente. In acest context, doresc să evoc, cu 
plăcere, vizita făcută acum șase ani în România de Alteța 
Sa prințul Henrik, care s-a înscris ca un moment de seamă 
în dezvoltarea raporturilor româno-daneze. în ultimii ani 
au avut loc contacte și vizite reciproce la diferite niveluri, 
s-au încheiat acorduri si înțelegeri care au asigurat un 
cadru tot mai larg colaborării și conlucrării dintre țările 
noastre. întreprinderi românești și daneze cooperează 
astăzi tot mai fructuos într-o serie de domenii de interes 
comun, cum sînt construcția de echipamente pentru nave, 
realizarea de instalații pentru fabrici de Zahăr și altele. 
Apreciem însă, că .există posibilități mult mai mari de a 
dezvolta colaborarea și cooperarea româno-daneză — și 
dorim ca în cursul vizitei, al convorbirilor pe care le vom 
avea să găsim noi căi și mijloace pentru a pune și mai larg 
in valoare aceste posibilități, pentru a promova și mai sus
ținut conlucrarea dintre țările noastre, intr-un spirit de 
deplină egalitate și avantaj reciproc. Aceasta va fi, fără 
îndoială, în interesul și spre binele celor două țări și 
popoare ale noastre, cit și al cauzei destinderii, înțelegerii 
și păcii pe continent și în întreaga lume.

Deși sînt țări cu orînduiri social-politice diferite și apar
țin unor alianțe militare diferite, România și Danemarca 
au foarte multe interese comune. Ele sint deopotrivă in
teresate să conlucreze activ, pe arena mondială, pentru o 
politică de pace și i independentă, de colaborare si destin
dere — cu atit mai mult, cu cît astăzi, după Cum se știe, 
in viața internațională s-a produs o încordare extremă, au 
apărut și se mențin conflicte deosebit de grave, stări de 
tensiune și manifestări ale vechii politici de dominație și 
de forță, de consolidare și reîmpărțire a sferelor de influ
entă. ceea ce creează mari pericole pentru securitatea, pa
cea și independenta tuturor națiunilor. în aceste împreju
rări. este mai necesar ca oricind ca toate popoarele să-și 
unească forțele și să conclucreze cît mai strîns pentru opri
rea agravării situației internaționale, pentru afirmarea 
fermă a politicii de destindere, colaborare și pace. Condi-
(Continuare in pag. a IH-a)

Luni,-10 noiembrie, a luat sfîrșit 
vizita de stat in Siledia a președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu. efectuată la 
invitația Maiestății Sale Cari al 
XVI-lea Gustaf și reginei Silvia.

Ceremonia plecării a avut loc in 
cursul dimineții, la Palatul Regal, ea 
ilustrind incă o dată sentimentele de 
stimă și prietenie cu care inalții oas
peți români au fost înconjurați pe 
tot parcursul vizitei. Intr-o atmos
feră deosebit de cordială, președin
tele Nicolae Ceaușescu șj tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreținut cu 
Maiestatea Sa regele Cari al XVI-lea 
Gustaf și regina Silvia.

La această vizită de rămas bun a 
suveranului Suediei la reședința 
oficială rezervată șefului statului ro
mân au fost de față primul ministru 
Thorbjoern Faelldin, ministrul

• cerilor externe Ola Ullsten, alte 
soane oficiale.

Erau, de asemenea, prezente 
soanele oficiale române 
Însoțesc pe președintele 
Ceaușescu in această vizită.

Inalții oaspeți au fost conduși apoi 
la portalul principal al palatului, unde 
era aliniată o companie de onoare.

I.uindu-și rămas bun cu cordiali
tate, președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu

afa- 
per-

per- 
care îl 
Nicolae

și Maiestatea Sa regele Cari al 
XVI-lea Gustaf și regina Silvia și-au 
exprimat din nou satisfacția in le
gătură cu rezultatele dialogului ro- 
mâno-suedez, subliniind că așteaptă 
să se revadă cu plăcere, cu prilejul 
vizitei suveranului suedez in Româ
nia.

De la Palatul Regal, inalții oaspeți 
români au fost însoțiți pină 
portul Arenanda de primul 
al Suediei, de ministrul de 
de alte persoane oficiale.

La ora 10, ora locală, avionul pre
zidențial a decolat, plecind spre Co
penhaga.

la aero- 
ministru 
externe,

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu,

regele Cari al XVI-lea Gustaf și regina Silvia 
vor efectua o vizită oficială în țara noastră

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu ău 
invitat pe Maiestatea Sa regele Cari

al XVI-lea Gustaf și regina Silvia 
să efectueze o vizită oficială în 
România. Invitația a fost acceptată

cu plăcere. Data vizitei urmează să 
fie stabilită ulterior pe căi diplo
matice.

INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
cotidianului norvegian „Aftenposten66

IN PAGINA A IV-A

La Palatul Frederiksborg
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VIZITA DE STAT A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN SUEDIA

OASPEȚI
Duminică dimineața, președintele

Nirt.-iae Ceaușescu și tovarășa Elena 
\ Ceaușescu au fost oaspeții renumitei 
; universități dia Uppsala.
i Au luat parte tovarășii Ștefan 

Andrei. Valentin Ceaușescu, alte per
soane oficiale române.

Erau de față membri ai guvernu
lui suedez .și alte oficialități.

înainte de plecarea din Avesta, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. impreună cu 
alte persoane oficiale române, au foe.t 
invitați să viziteze rezervația de bi
zoni din localitate. Ghidul parcului 
a prezentai informații privind ame
najarea acestei rezervații, care are ca 
scop perpetuarea unor animale cîndva 
in mare număr in pădurile Scandi
navici. Primii bizoni au fost aduși 
aici in anul 1924. in momentul de 
față parcul. din Avesta numărind 28 
de exemplare. S-a remarcat că prin
tre puținele țări din lume in care 
aceste monumente ale naturii supra
viețuiesc și se bucură de o atenție 
specială este și România.

Coloana oficială de mașini ajunge 
la Uppsala. traversind un peisaj do
minat de pădurile nesfirșite de mes
teceni. peste care s-a așternut în 
această dimineață o ninsoare pornită 
pe neașteptate.

Uppsala, unul din cele mai de sea
mă orașe ale Suediei, este astăzi un 
important centru universitar, reședin
ță a numeroase fundații. Universita
tea a fost înființată in anul 1477. Lo
calitatea s-a dezvoltat paralel cu ex
tinderea centrului universitar și 
științific. In anul 1702, orașul a fost 
distrus de un incendiu și trei sfer
turi din el — transformat în cenușă. 
Mult timp după aceea, Uppsala a fost 
un oraș de 'provincie fără însemnă
tate. Dar el crește in importanță, 
odată cu dezvoltarea comerțului și 
industriei. Universitatea se mărește 
și ea, incorporind noi facultăți. în 
cadrul orașului se află Școala supe
rioară de agricultură și Institutul 
de stat pentru cercetări agricole. 
Se mai găsesc aici, printre altele, cel 
mai mare liceu din țară, școli de spe
cialitate pentru economie, liceul mi
litar. Este demn de reținut Domul, 
cea mai impunătoare din construc- 

, țiile gotice din Suedia și cel mai 
mare templu din Scandinavia, început 
in secolul XIII, inaugurat in 1433.

In intimpinarea distinșilor soli ai 
poporului român au venit, in fața 
intrării principale a universității, gu- 
vernatorul provinciei Uppsala, Inge- 

l mar Mundebo. profesor Martin Hen
riksson Holmdahl, rectorul Universi
tății Uppsala, cadre universitare. Stu- 
denți. purtind însemnele asociațiilor 
studențești, vor însoți, pas cu pas. 
pretutindeni, pe inalții oaspeți, în' 
timpul vizitării universității.

Invitind ui sala de onoare pe dis
tinșii oaspeți, rectorul adresează din 
inimă cuvinte de bun venit.

Sintem onorați că ați acceptat să 
cunoașteți această universitate, cea 
mai vțșdie dțn Suedia și Scandina
via, a spus ei. adresîndu-se preșe- 
dintelei Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.

Exprimindu-și admirația pentru 
marile înfăptuiri obținute de Româ
nia in ultimele decenii, in toate do
meniile. inclusiv în cel al educației 
și invățamintului. rectorul a infățișat 
în continuare o serie de aspecte re
feritoare la locul Universității din 
Uppsala in sistemul de instruire 
suedez. Aici Învață in prezent 20 000 
de studenti, din care o cincime sint 
studenți cercetători impărțiți pe 7 fa- 

1 cultăți. Galeria numelor ilustre ale 
Uppsalei — a menționat rectorul — 

. cuprinde personalități ca Olaus Rud- 
; 'beck, descoperitorul vaselor limfa- 
( tice, marele botanist Cari von Linne, 
I precum și Torbern. Bergman și 
I . Scheele, care au deschis șirul de mari 

savanți in domeniul chimiei, acel do
meniu in care dumneavoastră, doam
nă academician, ați adus atît de mari 
contribuții științifice originale. în a- 
cest domeniu, in timpurile moderne, 
ne-am bucurat sâ-i avem aici pe lau- 
reații premiului Nobel Svante Arrhe
nius, The Svedberg și Arne Tiselius, 
Manne Siegbahn.

Vă doresc o vizită plăcută la Upp- 
,)ala și mult succes în impresionanta 
dumneavoastră activitate pentru 
dezvoltarea in continuare a României 
fi a poporului său. cu tradiții atît de 
vechi și de mindre, a spus rectorul, 
care a încheiat : Vă rog ca in amin
tirea vizitei dumneavoastră aici să 
iprimiți o replica a celei mai renu- 
/mite comori a Universității din Upp
sala. lucrarea Codex Argentens, scri
să in secolul el 4-lea. Ediția faesi- 
milâ a fost făcută in 1927 eu ajuto
rul lui The Svedberg și al discipoli
lor săi. precum si al artei lor de fo
tografiere științifică.

Distinșii oaspeți sint informați că 
universitatea a fost fondată in 1477, 
fiind una dintre cele mai vechi uni
versități din lume.

! Clădirea universității a fost ridi
cată in urmă cu mai bine de o sută 
de ani. cu prilejul a patru secole de 
existență a acestui prestigios lăcaș 
de invățămint, știință și cultură. Edi
ficiul central al complexului este fo- 

) losit. in prezent, pentru expuneri, 
întruniri și ceremonii academice. Tot 
aici se află expusă o colecție de artă 
aparținind universității ce evocă, tot- 

. odată, momente importante din isto
ria universității.

Se vizitează biblioteca universității, 
amplasată in clădirea numită „Caro
lina Redivlva". într-un cadru special, 
dominat de stema Republicii Socia

Al UNIVERSITĂȚII DIN UPPSALA

liste România, de drapelele de stat 
.român și suedez, directorul bibliotecii 
arată inalților oaspeți că aceasta 
este cea mai veche bibliotecă de cer
cetare din Suedia. Construcția ei a 
fost termina’tă în 1841. Biblioteca con
ține cite un exemplar al fiecărei ti
părituri făcute în Suedia, precum și 
o largă colecție de literatură străină, 
în rafturile bibliotecii se află 35 de 
mii de manuscrise de mare valoare, 
peste 2 milioane de cărți suedeze și 
străine. Se menționează că bibliote
ca dispune de un important fond de 
cărți românești, unele dintre ele ex
puse in momentul de fața in stan
duri special amenajate. Cei prezenți 
iau cunoștință de faptul că Univer
sitatea Uppsala este onorată să poată 
pune la dispoziția cititorilor opere ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu aflate 
intr-un fond documentar special.

în context, s-a. relevat faptul că

Dejun oferit de rectorul Universității Uppsala
Duminică la amiază, în onoarea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, prof. Mar
tin Henriksson. rectorul Universității 
Uppsala, a oferit un dejun.

Au participat tovarășul Ștefan An
drei, alte persoane oficiale române.

Au luat parte membri ai corpului 
profesoral, personalități științifice, 
reprezentanți ai vieții publice a o- 
rașului și provinciei.

Âu fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul României la Stockholm 
și ambasadorul Suediei la București.

în timpul dejunului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
președintele Nicolae Ceaușescu șl 
prof. Martin Henriksson au rostit 
toasturi.

Subliniind că în discursul său de 
bun sosit la Universitate a relevat 
marele interes pe care președintele 
României și doamna Elena Ceaușescu

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule rector,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să exprim satisfacția noas

tră pentru faptul că. aflîndu-ne in 
Suedia, am avut prilejul de a vizita 
Universitatea dumneavoastră — 
Uppsala.

Ne-a făcut o deosebită plăcere să 
constatăm preocupările și rezultatele 
deosebite obținute de profesorii, de 
cercetătorii Universității in diferite 
domenii fundamentale ale științei. 
Desigur, Universitatea dumneavoas
tră este foarte veche ; ne-ați vorbit 
despre dezvoltarea pe care ea a cu
noscut-o după cel de-al doilea război 
mondial. Și învățămîntul superior 
universitar din România s-a dezvol
tat puternic după al doilea război 
mondial. Aș menționa, in acest sens, 
faptul că, astăzi, în cadrul Centrului 
universitar București învață mai 
mulți studenți decit in întreaga Româ
nie înainte de război. Am introdus 
invățămintul general obligatoriu de 

opt ani, apoi am generalizat învăță- 
mîntul de zece ani obligatoriu pentru 
întregul tineret, mai mult de 50 la 
sută fiind cuprinși în rețeaua liceelor 
de 12 ani.

Considerăm că progresul și bună
starea popoarelor nu se pot realiza 
decit pe baza celor mai noi cuceriri 

biblioteca Universității din Uppsala 
are legături eu 30 de instituții si
milare dip România, reliefindu-se in 
această ordine de idei locul deosebit 
pe care il ocupa schimburile cultu
rale in promovarea progresului, ac
tivității științifice și mai buna cu
noaștere dintre popoare.

Vitrinele, situate de-a lungul tra
seului străbătut in clădirea bibliote
cii. cuprind volume de ' literatură 
românească traduse in limba suedeză, 
precum și cărți de autori suedezi 
traduși in românește. Directorul bi
bliotecii amintește faptul că celebrul 
scriitor suedez Per Olof Ekstrom a 
scris un volum bine primit in Sue
dia : „Ceaușescu și România. Omul 
și patria sa“. ■ ’ ”

„Deși o căite voluminoasă, eu am 
citit-o intr-o singură noapte, atît de 
interesantă esfe"! a declarat el.

în continuarea vizitei la Centrul 

il au pentru invățămint și cercetare, 
rectorul universității a spus in toas
tul său :

La conferința dumneavoastră na
țională din iulie 1972 ‘ ați remarcat, 
domnule președinte, că ținind conț 
de dezvoltarea rapidă care are loc in 
domeniul științelor și al tehnicii era 
necesar ca viitorul plan cincinal să 
fie cincinalul revoluției tehnico- 
științifice' a României ; și așa a și 
fost. Admirăm aportul dumneavoas
tră, precum și marea credință pe 
care o aveți in progres. Dorim să a- 
veți dreptate în privința premiselor 
acestui optimism, și să sperăm că la 
O.N.U., în 1980. vom urma cu toții în
demnul dumneavoastră : intr-adevăr, 
trebuie să ne ridicăm glasul pentru 
a spune un hotărit NU războiului, 
cursei înarmării și armelor nucleare.

încerc o satisfacție deosebită să vă 

ale științei în toate domeniile, ale cu
noașterii umane in general. Trebuie 
să facem totul — și in ce ne privește 
depunem eforturi susținute — pentru 
ca știința și invățămintul să aducă o 
contribuție tot mai importantă la în
treaga dezvoltare a societății socia
liste românești. Avem rezultate bune, 
dar știm că mai avem încă multe de 
făcut. Dealtfel, dumneavoastră știți 
foarte bine că in știință, în învăță- 
mint — ca dealtfel în orice dome
niu — nu se poâte spune niciodată 
că s-a ajuns la un nivel de la care 
nu se mai poate merge înainte ; dim
potrivă, cu cit cunoști mai mult cu 
atît îți dai seama că mai sint multe, 
multe lucruri de cunoscut. Și învăță- 
mintul. și cercetarea au un rol im
portant în adincirea sferei cunoaș
terii universale, a tainelor naturii, 
pentru a le folosi în scopul asigură
rii bunăslării și fericirii omului.

Sintem bucuroși că între Universi
tatea dumneavoastră și institute de 
invățămint superior și universități 
din România există relații de colabo
rare. Dorim sâ extindem această co
laborare. In discuțiile din aceste zile 
cu guvernul țării dumneavoastră am 
vorbit mult despre colaborarea eco
nomică. Am realizat în această pri
vință și unele acorduri. Dar ne-am 
înțeles să pregătim în viitor și un a- 

biomedical al universității, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intilnit cu re- 
numiți profesori din Uppsala, care 
au fost bucuroși sâ Ie înfățișeze din 
preocupările lor științifice actuale in 
domenii de cea mai mare importan
ță. Apoi, distinșii oaspeți români au 
fost invitați să cunoască in detaliu 
citeva din laboratoarele acestui mo
dern centru științific.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au semnat 
in Cartea de onoare a universității.

La încheierea vizitei, rectorul, toți 
cei veniți in număr mare să 
salute, in renumita citadelă a edu
cației din Uppsala, pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășă 
Elena Ceaușescu, le-au mulțumit din 
nou, in cuvinte pline de afecțiune, 
pentru momentul sărbătorești inscris 
in viața universității și a orașului, 
prilejuit de vizita de azi.

săltat la acest dejun în clădirea Aso
ciației studenților din Goteborg. 
Acum trei ani, cu prilejul jubileului 
de 500 de ani al Universității, toc
mai studenții acestei asociații erau 
gazdele unor distinși oaspeți, printre 
care Și doctorul în medicină și doc-• 
tor honoris . causa al universității 
noastre, laureatul premiului Nobel, 
românul George Emil Palade.

Fie să se dezvolte bunele legături 
între oamenii de știință din cele două 
țări ale noastre și din toată lumea. !

Permiteți-mi să ridic paharul pen
tru dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și pentru dumneavoastră, 
doamnă Elena Ceaușescu. să vă 
mulțumesc pentru contribuția dum
neavoastră la propășirea invățămin- 
tului și Cercetării, precum și pentru 
vizita dumneavoastră la Universita
tea din Uppsala.

cord pentru dezvoltarea colaborării 
în domeniul învățămintului, cercetă
rii științifice și culturii, pentru că o 
bună colaborare economică trebuie să 
fie neapărat în strinsă legătură și cu 
o bună colaborare în domeniul invă- 
țămintului și științei.

Am constatat — și doresc să repet 
— cu multă bucurie preocupările și 
rezultatele obținute in Universitatea 
dumneavoastră în citeva domenii 
fundamentale. Ținind seama de preo
cupările care există astăzi pe plan 
mondial, trebuie să ne gindim ce tre
buie făcut pentru ca înarmările, 
cursa înarmărilor să nu devină un 
obstacol in calea progresului, a dez
voltării științei și culturii. Noi consi
derăm că oamenii de știință au o 
mare răspundere pentru că au creat 
bomba nucleară, au creat — cum spu
nea Goethe — mijlocul de distrugere 
a omenirii înseși. Considerăm că este 
timpul ca oamenii de știință să-și a- 
sume răspunderea de a pune capăt 
politicii de înarmare, de a nu mai 
lucra pentru înarmări,' ci pentru a 
asigura omenirii progresul, pacea, 
bunăstarea și fericirea. Noi am dori 
ca, in colaborarea dintre oamenii de 
știință români și suedezi, intre oa
menii de știință pe plan mondidl, 
lupta pentru pace, destindere, inde
pendentă națională să constituie o 
parte integrantă a luptei pentru 
progresul științei, pentru a asigura 
omenirii o viață fără grija că mîine 
va cădea victima bombelor distru
gătoare.

Deoarece aici ne aflăm într-o sală 
a unui grup de tineret, doresc să 
mai subliniez că trebuie să ne gin- 
dim să asigurăm tineretului, copiilor 
un viitor fără războie, un viitor de 
colaborare și prietenie între popoare. 
Desigur, arh în vedere ca însuși tine
retul să participe activ la realizarea 
acestui viitor, să fie — poate — ceva 
mai înțelept decit înaintașii săi și să 
facă totul pentru a nu mai admite 
continuarea cursei înarmărilor, creș
terea cheltuielilor militare.

Aș dori încă o dată să exprim sa
tisfacția noastră pentru faptul că hm 
putut vizita Universitatea dumnea
voastră — Uppsala — și să urez pro
fesorilor și studenților succese tot mai 
mari in activitatea de invățămint și 
cercetare. Urez o bună colaborare 
între profesorii și cercetătorii ro
mâni și suedezi, între studenții ro
mâni și suedezi. Această colaborare 
este în interesul popoarelor noastre, 
al tuturor națiunilor, al cauzei păcii 
și independenței naționale.

In sănătatea dumneavoastră, dom
nule rector,

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor 1 (Aplauze).

Imagini din timpul vizitei la Universitatea Uppsala

Dineu oferit de președintele Consiliului de administrație 
al Federației industriilor suedeze

în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost oferit, duminică, 
un dineu de către Nils Landqvist, 
președintele Consiliului de adminis
trație al Federației industriilor sue
deze, care a reunit, in Sala oglinzi
lor de la Grand Hotel, pe reprezen
tanții industriei și comerțului ce au 
participat la întilnirea cu șeful sta
tului român.

Au luat parte Thorbjoern Faelldin, 
primul ministru al guvernului suedez, 
Ola UUsten, viceprim-ministru, mi
nistrul afacerilor externe, alte per
sonalități ale vieții politice suedeze.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru, Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Pungan, ministru secre
tar de stat, celelalte persoane ofi
ciale care îl însoțesc în vizita sa 
pe șeful statului român.

în timpul dineului, președintele 
Consiliului de administrație al Fede
rației industriilor suedeze și pre-

SENTIMENTE DE ADMIRAȚIE ȘI RESPECT 
FATĂ DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Scrisori și telegrame adresate președintelui României

în zilele vizitei de stat pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au efectuat-o în Suedia, la invita
ția Maiestății Sale Regele Cari al 
XVI-lea Guștaf și reginei Silvia, 
pe adresa reședinței oficiale rezer
vate șefului statului român și a 
Ambasadei țării noastre la Stock
holm au sosit numeroase scrisori și 
telegrame adresate președintelui 
Republicii Socialiste România.

în fraze pline de afecțiune, mar
cate de emoție, in cuvinte încăr
cate de căldură sint exprimate sen
timente prietenești față de Româ
nia, admirația pentru politica ei 
Înțeleaptă, față de conducătorul 
său, președintele Nicolae Ceaușescu, 
luptător neobosit pentru pace, co
laborare și înțelegere între popoa
rele lumii.

Asociația de prietenie Suedia — 
România, care acționează pentru 
aprofundarea relațiilor sociale și 
culturale dintre poporul suedez și 
poporul român, dorește să vă adre
seze un călduros bun venit. Sin
tem convinși că vizita dumnea
voastră în Suedia va fi de mare 
folos și că va contribui la întărirea 
in continuare a cooperării și prie
teniei dintre ambele noastre po
poare, se menționează în scrisoarea 
semnată de președintele Asociației 
de prietenie Suedia — România. 
Ann-Mari Storck, și secretarul aces
teia, Sven Oesterberg.

Permiteți-ne să folosim această 
ocazie pentru a vă exprima, dom
nule președinte, admirația și res
pectul nostru pentru intensa acti
vitate pe care o depuneți în slujba 
păcii, securității și colaborării din
tre popoarele lumii.

Sintem deosebit de ineîntațf să 
știm că Excelența Voastră vizitează 
Suedia și dorim să vă urăm cu 
acest prilej un fierbinte „valkom- 
men“ !", (bine ați venit — în limba 
suedeză), scriu, în numele firmei 
„Transagro LTD AB“, directorul ge
neral, Gustav Kugelberg, și preșe
dintele Ake Hultberg. Noi credem 
că vizita dumneavoastră va con
tribui la dezvoltarea cu succes a 

ședințele Republicii Socialiste Româ
nia au rostit scurte toasturi.

în toastul său. Nils Landqvist a 
exprimat, încă o dată, satisfacția pen
tru această intilnire cu președintele 
României, pentru convorbirile purta
te cu acest prilej. El și-a manifestat 
convingerea că înțelegerile și acor
durile încheiate in timpul vizitei — 
între care Acordul comercial pe 
termen lung — vor deschide largi 
perspective de progres colaborării și 
cooperării economice româno-suede- 
ze. El a ținut, totodată, să sublinieze 
că expunerea pe care președintele 
României a făcut-o in cadrul întîl- 
nirii cu reprezentanții vieții econo
mice suedeze ii stimulează să caute 
noi soluții și posibilități de a con
tribui la promovarea relațiilor econo
mice romăno-suedeze. El a toastat 
pentru Republica Socialistă România, 
pentru președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, pentru 
bunăstarea și fericirea poporului 
român.

Mulțumind pentru urările adresate, 
președintele Nicolae Ceaușescu a ex- 

relațiilor dintre România și Suedia 
in beneficiul ambelor țări. Folosim 
acest prilej pentru a asigura pe 
Excelența Voastră de cea mai 
înaltă considerație.

Considerăm că prezența in Sue
dia a Domniei Voastre, cel mai iu
bit l'iu al poporului român, repre
zintă noi pași în bogata activitate 
ce o desfașurați pentru opera mă
reață a unității de nezdruncinat a 
poporului nostru, de fericire a 
României prospere, independente, 
mereu mai frumoasă și infloritoare, 
pentru colaborare și pace în lume, 
scrie preot Ioan’ F. Stănculescu, 
șeful parohiei din Gdteborg.

Familia Sommer din Stockholm 
scrie in telegrama trimisă : „Vizita 
Domniei Voastre și a mult stimatei 
dumneavoastră soții, ca soli ai po
porului român pe pămîntul Sue
diei, ne oferă fericitul prilej de a 
ne permite a vă adresa urări de 
bun venit și sănătate pentru înde
plinirea misiunii nobile ce v-ați 
asumat-o“.

„Sint bucuros și mîndru de a 
avea prilejul să fiți oaspetele nos
tru în Suedia, la invitația Maies
tății Sale regele Cari al XVI-lea 
Gustaf, scriu Petre Nistor și fami
lia sa din Goteborg. Opera dum
neavoastră politică și umanitară 
pusă in interesul păcii și colaboră
rii internaționale va constitui și în 
viitor un vast program de acțiune 
pentru întărirea continuă a priete
niei româno-suedeze“. ■

Transmițînd călduroase urări 
președintelui României și tovarășei 
Elena Ceaușescu, cetățeanul sue
dez de origine română Mircea 
Saulesco iși exprimă admirația 
față de activitatea desfășurată de 
șeful statului român, consacrată a- 
părării independenței poporului ro
mân, destinderii, idealului de pace 
și securitate în Europa și în în
treaga lume.

„Activitatea prodigioasă ce o des- 
fășurați pentru a face cunoscută 
România in lume, precum și pen
tru menținerea unui climat de des
tindere, cooperare și pace pe glob 
îmi umple inima de bucurie și mă 

primat satisfacția pentru întilnirea 
avută cu reprezentanții vieții econo
mice suedeze, pentru, discuțiile pur
tate eu aoesț prilej. Sper — a spus 
președintele României — că am 
reușit să ajungem la anumite înțe
legeri privind o mai bună colaborare 
in viitor, pe principiile eqhității și 
egalității în drepturi.

Aș dori să mulțumesc pentru acest 
dineu pe care ni ,1-ați oferit și — 
fiind oarecum la încheierea vizitei 
noastre în Suedia — să menționez 
încă o dată că apreciem vizita ca 
foarte bună, Am ajuns la bune în
țelegeri și avem impresii deosebit de 
plăcute despre Suedia, despre întîl- 
nirile pe care le-am avut. Sperăm 
că. realmente, vizita va impulsiona 
colaborarea economică, tehnico-știin- 
țifică, precum șt conlucrarea politi
că intre țările noastre,

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat o bună colaborare 
intre România și Suedia și a adresat 
tuturor celor prezenți la dineu urări 
de succes in activitatea lor.

face să fiu mîndru că vorbesc gra
iul românesc — scrie directorul fir
mei „Nordisk Import Export", Ște
fan Ristici.

Permiteți-mi să vă urez viață 
lungă pentru realizarea idealurilor 
de prosperitate și pace cărora v-ați 
consacrat spre .cinstea. tuturor ro
mânilor".

„Stimate domnule președinte, 
vă asigur de deplina mea admira
ție pentru întreaga dumneavoastră 
operă inspirată»ie nobilele idealuri 
de pace și destindere prin înțele
gere și colaborare, pe care le pro
movați cu puterea genialei dum
neavoastră personalități.

Sint mindru de a fi român pen
tru că dacă astăzi România este 
stimată și respectată în lume este 
numai datorită ințeleptei dumnea
voastră conduceri". Semnează Iile 
E. Munteanu, director al firmei 
„Montanu vesterbyragen".

Adresind o telegramă președinte
lui României în zilele premergă
toare sosirii în capitala Suediei, 
domnul Carl-Eric Malmstrom, 
expert financiar pe întreaga Sue- 
die. cu domiciliul in Văsteras, scrie: 
„Mă adresez dumneavoastră ca un 
prieten al României și al poporului 
român. Este o mare plăcere și o 
deosebită onoare pentru noi că do
riți să vizitați țara noastră. Chiar 
dacă veți găsi aici o vreme rece, 
chiar acum, noi sperăm că veți 
simți căldura și cordialitatea cu 
care vă primim. Dorim Excelenței 
Voastre bun venit în Suedia. Vă 
așteptam să sosiți la noi. Știm 
că vizita dumneavoastră va dez
volta relațiile de prietenie între ță
rile noastre, între România. Suedia 
și alte țări. Sintem convinși că vi
zita dumneavoastră va dezvolta, de 
asemenea, schimburile culturale și 
comerciale între cele două țări ale 
noastre. în inima mea. cultura ro
mânească iși are locul ei asigurat. 
Privesc vizita dumneavoastră în 
Suedia cu speranța că ea repre
zintă o posibilitate deosebită pen
tru contacte fructuoase între oame
nii din Suedia și România. Exce
lență, bun venit în țara noastră !“.
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN DANEMARCA

Moment din timpul dineului

Toastul reginei Margareta a Il-a
(Urmare din pag. I)
România a avut loc, in ultima sută 
de ani, o uriașă dezvoltare industrială 
și economico-socială și tot astfel și 
in Danemarca. Paralel cu această 
evoluție s-a dezvoltat o largă cola
borare între Danemarca și România 
în domeniul economic, științific și 
tehnic.

Este deosebit de îmbucurător fap
tul că această dezvoltare pozitivă are 
loc chiar in condițiile in care cele 
două societăți ale noastre se înteme
iază pe baze economice, ideologice și 
politice diferite. Relațiile prietenești 
dintre țările noastre servesc ca dova
dă că colaborarea dintre oameni și 
autoritate, indiferent de linia de de
marcație a Europei postbelice, nu 
numai că este posibilă, ci și reciproc 
utilă și rodnică. Din partea daneză 
noi dorim să promovăm o creștere 
continuă a colaborării danezo-româ- 
ne ; nu mai puțin, în condițiile care 
domină astăzi în economia interna
țională. este important ca atît Dane
marca, cit și România să găsească 
calea spre cea mai bună colaborare 
economică posibilă.

Bunele relații dintre Danemarca si 
România își găsesc expresia în nu
meroase alte domenii. în activitatea

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
ția fundamentală a păcii și destinderii 
în zilele noastre o constituie promo
varea hotărîtă, în relațiile internațio
nale. a principiilor deplinei egalități, 
respectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc, 
ale nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța.

Printr-o coincidență, această vizi
tă are lo<ț chiar în zilele cind, la 
Madrid, urmează să-și inceapă 
lucrările reuniunea pentru secu
ritate și colaborare in Europa. 
România acordă o mare însemnă
tate acestei reuniuni și este liotă- 
rită să facă totul pentru ca ea 
să răspundă pe deplin așteptărilor, 
să dea un puternic impuls colaborării 
și cooperării intereuropene și, in mod 
deosebit, să ducă la convocarea unei 
conferințe consacrate întăririi încre
derii și dezarmării pe continent. 
Uriașa concentrare de arme ultraper- 
fecționate — inclusiv nucleare — 
existente astăzi în Europa, nu poate 
asigura în nici un fel securitatea, ci. 
dimpotrivă, creează un grav pericol 
pentru existența tuturor popoarelor 
europene, deoarece ele pot lovi și 
distruge toate statele, in orice parte a 
continentului s-ar afla. Salutăm acor
dul de principiu dintre S.U.A. și 
Uniunea Sovietică de a începe nego-, 
cieri în domeniul rachetelor nu
cleare — și dorim să se ajungă cit 
mai curînd Ia înțelegeri care să ducă 
la oprirea amplasării și dezvoltării 
de noi rachete nucleare pe continent.

Ceremonia conferirii
La puțin timp de la sosire, un alt 

moment solemn a pus pregnant in 
lumină bunele relații statornicite în
tre țările și popoarele noastre.

Regina Margareta a Il-a a înmî- 
nat președintelui Nicolae Ceaușescu 
Ordinul „Elephantului“, cea mai 
veche decorație daneză, expresie a 
profundei considerații față de șeful 
statului român, precum și a priete
niei dintre popoarele danez și ro
mân.

Primirea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, luni după-amiază, la Pala
tul Frederiksborg, pe șefii misiunilor 
diplomatico acreditați la Copenhaga, 
Împreună cu soțiile.

La primire au fost de față tova
rășii Gheorgho Oprea, prim viceprim- 
mlnistru al guvernului, Ștefan An- 

de la Națiunile Unite, țările noastre 
împărtășesc dorința de a se acorda 
tuturor popoarelor posibilitatea de 
a-și exercita dreptul lor la autode
terminare pe baza egalității în fata 
legilor din cadrul ordinii juridice 
internaționale. Dorim, de asemenea, 
să contribuim la o evoluție econo
mică si socială a lumii care să dea 
posibilitatea tuturor popoarelor să 
trăiască în condiții demne din punct 
de vedere uman și național. Așa cum 
ați afirmat dumneavoastră însuși, 
domnule președinte, țările mici au o 
obligație de a contribui la crearea 
unei baze mai bune pentru înțelegere 
și colaborare pe planul relațiilor din
tre popoare și de a-și aduce un aport 
la solutionarea nevoilor și a sărăciei 
care se manifestă în lumea a treia. 
Este o obligație care revine tuturor 
țărilor industrializate, atit din Est. 
cît și din Vest. Merită. într-adevăr, 
să relevăm că. în pofida deosebirilor 
politice dintre Danemarca și Româ
nia, părerile noastre în multe pro
bleme de politică externă nu sînt 
mult deosebite.

Atît Danemarca, cît și România au 
fost foarte active în pregătirea Con
ferinței pentru securitate și colabora
re în Europa. Ambele noastre țări au 
făcut aceasta plecînd, de la premisa 
că Danemarca și. România au atît o

în regiunea în care se află — în 
Balcani — România militează activ 
pentru instaurarea unui climat de 
largă și multilaterală colaborare și în
țelegere. pentru transformarea aces
tei regiuni într-o zonă a păcii și bu
nei vecinătăți, lipsită de arme nucle
are.

Considerăm că o cerință primordia
lă a zilelor noastre este încetarea 
cursei înarmărilor — care apasă tot 
mai greu pe umerii tuturor popoarelor, 
sporind pericolul unor noi războaie — 
trecerea la măsuri reale, și eficiente 
de înfăptuire a dezarmării, și în pri
mul rind a dezarmării nucleare. Tre
buie făcut totul pentru ca minunatele 
cuceriri ale geniului uman să fie puse 
exclusiv in slujba păcii și progresu
lui — și nu a războiului și distruge
rii — pentru a apăra cel mai funda
mental drept al . omului, al popoare
lor — dreptul la pace, la liniște, la 
existență liberă !

în condițiile interdependentelor tot 
mai strinse ce caracterizează aceas
tă epocă, se impune să se facă to
tul pentru soluționarea numai pe 
calea tratativelor a problemelor li
tigioase dintre state. Este hecesar să 
se pună capăt confruntării militare 
dintre Iran și Irak și să se treacă la 
soluționarea, la masa tratativelor, a 
problemelor dintre aceste state, să se 
intensifice eforturile pentru soluțio
narea globală, pe cale politică, a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
precum și a celorlalte stări conflic- 
tuale existente in diferite regiuni ale 
lumii. Se impune să fie promovată cu 
fermitate o politică nouă, de deplină

unor înalte distincții daneze și românești
Totodată, tovarășei Elena Ceaușescu 

i-a fost înminată înalta distincție 
„Marea Cruce a Drapelului Dane
marcei".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
înminat • reginei Margareta a Il-a 
Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I, în semn de 
deosebită stimă, ca semnificativă 
mărturie a prieteniei strînse dintre 
poporul român și poporul danez.

șefilor misiunilor diplomatice
drei, ministrul afacerilor externe. 
Stana Drăgoi, ambasadorul Româ
niei în Danemarca, alte persoane ofi
ciale.
. Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut, cu acest prilej, într-o 
ambianță cordială, cu cei prezenți, 
fiind evocate cu deosebită satisfac
ție bunele relații existente intre 

răspundere, cît și un interes să în
tărească contactele și colaborarea 
dintre țările și oamenii Europei, pre
cum și să consolideze securitatea in 
partea noastră de lume, pe baza unor 
reglementări care să fie valabile pen
tru toate statele participante. Punctul 
culminant al acestor eforturi a fost, 
deocamdată. Actul final al Conferin
ței de la Helsinki din anul 1975. Sînt 
convinsă că atit Danemarca, cît și 
România fac tot ceea ce Ie stă în pu
tință pentru transpunere-' acestui do
cument în lumea realităților și că vor 
continua să facă acest lucru. în felul 
acesta, ne aducem contribuția la con
tinuarea acestui proces față de care 
— indiferent de toate contradicțiile 
interne — nu există o altă alternativă 
rezonabilă.

Prințul si cu mine vă urăm încă 
o dată, din toată inima, domnule 
președinte și doamnă Ceaușescu. un 
bine ați venit in această vizită, care 
sîntem convinși că va sluji unei 
dezvoltări mai largi și cimentării 
prieteniei și colaborării dintre țările 
și popoarele ' noastre : ridic paharul 
în onoarea dumneavoastră, domnule 
președinte, și a dumneavoastră, 
doamnă Ceaușescu, pentru România, 
pentru fericirea și prosperitatea po
porului român 1 

egalitate și respect al independenței 
popoarelor, de lichidare a marilor 
decalaje dintre țările sărace și bo
gate, de făurire a unei noi ordini 
economice internaționale, care să 
favorizeze progresul mai rapid al tu
turor țărilor, și îndeosebi al celor 
rămase in urmă.

Soluționarea justă și durabilă a 
tuturor acestor mari și complexe pro
bleme impune participarea activă la 
viața internațională, în condiții de 
egalitate, a tuturor statelor. Un rol 
deosebit au in această privință țările 
mici și mijlocii, care constituie marea 
majoritate a lumii și sint nemijlocit 
interesate într-o politică de egalitate 
și respect, de colaborare și de pace.

Doresc să remarc că, in multe pro
bleme ale vieții mondiale, România 
și Danemarca au conlucrat activ — 
la O.N.U. și în alte foruri interna
ționale — și îmi exprim speranța că 
această colaborare va deveni și mai 
strinsă.

Cu dorința ca vizita pe care o 
facem în țara dumneavoastră să mar
cheze un moment de seamă în dez
voltarea relațiilor româno-daneze, 
servind interesele de progres ale 
celor două popoare, cauzei destin
derii, păcii și 'independenței națio
nale, vă invit să toastăm :

în onoarea Maiestății Sale regina 
Margareta a Il-a a Danemarcei și a 
Alteței Sale prințul Henrik ; pentru 
prietenia și colaborarea 'dintre 
România și Danemarca ; pentru pro
gresul și prosperitatea poporului 
danez prieten. în sănătatea dumnea
voastră, a tuturor 1

De asemenea. Alteței Sale Regale 
prințul Henrik i-a fost înmînat Or
dinul „23 August" clasa I.

După ceremonia schimbului de 
decorații, Maiestatea Sa regina 
Margareta a Il-a și Alțeța Sa Re
gală prințul Henrik au oferit un 
dejun în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

România și țările respective, conlu
crarea lor pe arena internațională.

Aducind omagiul lor șefului sta
tului nostru, șefii misiunilor diplo
matice au ținut să releve înalta a- 
preciere de care se bucură in lume 
România, personalitatea și activitatea 
președintelui ei, închinată idealurilor 
nobile de pace, prietenie și colabo
rare între națiuni.

Sosirea 
la Copenhaga
(Urmare din pag. I)

ai poporului român, aterizează pe 
pista marelui aeroport internațional 
Kastrup, pavoazat sărbătorește. Sint 
arborate. în cinstea sosirii președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, drapelele de 
stat ale celor două țări.

în întîmpinarea inalților oaspeți au 
venit Maiestatea Sa regina Marga
reta a Il-a, împreună cu Alteța Sa 
Regală prințul Henrik, membri ai fa
miliei regale.

Sînt prezenți pe aeroport primul 
ministru danez, Anl$er Juergensen, 
ministrul de externe. Kjeld Olesen, 
membri ai guvernului, alte persona
lități' politice, civile și militare.

Sint de față ambasadorul Româ
niei la Copenhaga, Stana Drăgoi, și 
ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești, Axei Serup.

La coborirea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceausescu sint întîmpinați cu 
deosebită afecțiune de regina Mar
gareta â Il-a și de prințul Henrik. 
Cei doi șefi de stat își string mîi- 
nile cu cordialitate.

Regina Danemarcei și prințul Hen
rik adresează călduroase cuvinte de 
bun sosit tovarășei Elena Ceaușescu.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
României și Danemarcei.

Regina invită pe președintele 
Nicolae Ceaușescu să treacă in re
vistă compapia de onoare aliniată 
pe aeroport, un regiment de infan
terie al gărzii regale.

în continuare, președintele Româ
niei și Maiestatea Sa regina, urmați 
de tovarășa Elena Ceaușescu și Alte
ța Sa Regală prințul consort, per
soanele oficiale române, membrii fa
miliei regale se îndreaptă spre locul 
unde sînt prezentați demnitarii da
nezi aflați pe aeroport în așteptarea 
șefului statului român.

Coloana oficială a străbătut străzile 
frumos pavoazate ale orașului Fre
deriksborg, ridicat în jurul castelu
lui cu același nume, cunoscut și sub 
numele de „Castelul păcii" (Fre- 
densborg) — unul dintre cele mai 
vechi palate din această zonă.

Mașina prezidențială, precedată de 
garda motorizată și încadrată de es- 
cadroane de cavalerie în fastuoase 
costume de paradă, ajunge la Pala
tul Frederiksborg, reședința rezerva
tă inalților oaspeți pe timpul vizitei 
în Danemarca.

Orașul Frederiksborg a fost ridicat 
în jurul palatului, care, o lungă pe
rioadă de timp, a dominat modesta 
sa viață comercială. Astăzi, cînd lo
calitatea s-a mărit și este aproape o 
suburbie a capitalei. își păstrează 
încă atmosfera sa rurală și este un 
loc favorit de întilnire a locuitorilor 
orașului Copenhaga.

Imediat după sosirea la reședință, 
președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu s-au întreți
nut într-o atmosferă de cordialitate 
cu Maiestatea Sa regina Margareta 
a Il-a și prințul Henrik.

La Muzeul de istorie națională de la castelul
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
Maiestatea Sa regina Margareta a 
Il-a și prințul Henrik, au vizitat luni 
după-amiază Muzeul de istorie na
țională de la castelul Frederiksborg. 
Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei. Valentin 
Ceaușescu, alte persoane oficiale ro
mâne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt întîmpi- 
nați și salutați, la sosire, cu deose
bită considerație de Paul Eller, direc
torul muzeului.

Tovarășei Elena Ceaușescu si Ma
iestății Sale regina Margareta a Il-a 
le-au fost oferite frumoase buchete 
de flori.

Directorul acestui vestit centru mu
zeal prezintă cîteva date privind cas
telul și exponatele pe care le găz
duiește.

Plasat într-o zonă împădurită din 
apropierea localității Millerod. între 
Copenhaga și Elsinor. castelul este 
unul dintre cele mai frumoase mo
numente arhitectonice din Danemar

Sosirea la Palatul Frederiksborg

ca. El a fost numit astfel după re
gele Frederik al II-lea. deși cel care 
l-a construit, intre anii 1600 și 1620, 
in stilul renașterii olandeze, a fost 
fiul acestuia. Christian , al IV-lea. 
Pentru o perioadă îndelungată, caste
lul a fost reședința favorită a suvera
nilor Danemarcei, iar într-o anumită 
perioadă a găzduit și ceremoniile de 
încoronare.

în centrul curții interioare se află 
Fîntîna lui Neptun. înălțată în 1622 și 
ornată cu statui de bronz.

înalții oaspeți sînt informați că 
Muzeul de istorie națională este 
deschis publicului în acest castel de 
aproape un secol. Fondatorii săi au 
dorit să facă din Frederiksborg un 
Versailles al Danemarcei și l-au con
ceput ca pe o operă grandioasă. 
Muzeul conține astăzi o bogată 
și prețioasă colecție de portrete 
și alte picturi pe teme istorice, de 
sculpturi, piese de mobilă și diverse 
obiecte de artă oglindind aspecte 
memorabile ale istoriei daneze din 
ultimele secole.

Distinșii oaspeți parcurg splendi
dele săli și galerii ale castelului.

într-una din galerii se află expuse 
stemele oficiale ale unui mare număr 
de țări ai căror conducători au vizi
tat, de-a lungul anilor. palatul 
Frederiksborg. Aici își va găsi locul, 
de acum încolo, și stema Republicii 
Socialiste România. Tot aici, con
form tradiției, sînt expuse portretele 
marilor personalități care au primit 
înaltul ordin conferit astăzi președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Capela castelului, înzestrată cu o 
-orgă, este magnific decorată cu mo
tive policrome și ornamente aurite, 
cu statuete în alabastru, cu plăci de 
marmură neagră pe care sînt gra
vate versete latine cu caracterele 
aurite. Aici, oaspeții de onoare de 
astăzi au fost invitați să audieze un 
program muzical. Organistul danez Per 
Kynue Frandsen a interpretat o parti
tură de dansuri populare românești.

Sala de audiență, sau Sala de con
siliu, este realizată intr-un stil inspi-

Frederiksborg
rat din interioarele Palatului de Ia 
Versailles. Sînt contemplate picturile 
murale, cupola înaltă, bogat ornată 
cu stucaturi albe.

Sînt prezentate apoi, în celelalte 
săli vizitate, colecțiile de tablouri is
torice, ilustrative pentru diverse 
epoci, precum și somptuoasa Sală de 
onoare, denumită și Sala de dans, 
situată la etajul superior, bogat îm
podobită cu stucaturi și picturi 
murale.

Pe măsură ce vizitarea muzeului 
se anropie de sfîrșit, exponatele ne 
apropie de epoca modernă : distinșii 
oaspeți privesc portretele unor perso
nalități de frunte ale istoriei re
cente, ca marele povestitor Hans 
Christian Andersen, fizicianul Niels 
Bohr, muzicianul Carl Nielsen.

La sfîrșit. mulțumind călduros to
varășului Nicolae Ceausescu si tova
rășei Elena Ceaușescu pentru cinstea 
de a-i fi avut ca oaspeți, directorul 
muzeului le-a urat o activitate cit 
mai fructuoasă în timpul vizitei tn 
Danemarca.
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CC PRILEJUL VIZITEI DE STAT IN SUEDIA INTERVIUL ACORDAT
Întîlnirea

Nicolae
cu reprezentanți ai

președintelui 
Ceaușescu 
vieții economice suedeze

După cum s-a anunțat, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 29 octombrie 
ac.. pe Stein Savik, trimis special al cotidianului norvegian 
„Aftenposten", căruia i-a acordat următorul interviu :

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
cotidianului norvegian „Aftenposten“

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
tntilnit, duminică după-amiază, cu 
reprezentanți ai cercurilor economice 
și de afaceri din 'Suedia, conducători 
ai unor mari companii industriale, 
precum și ai unor instituții bancare.

La întilnire au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul Gheorghe 
Oprea, alte persoane oficiale care îl 
însoțesc pe șeful statului român în 
vizita sa.

A fost de față premierul suedez, 
Thorbjoern Faelldin.

Au participat conducători ai Fede
rației industriilor suedeze, Consiliului 
■național al exportului suedez, ai unor 
organizații și asociații economice, 
precum și hi Comitetului suedez pen
tru promovarea schimburilor comer
ciale cu România.

Adresînd un cordial bun venit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, Nils Land- 
qvist, președintele Consiliului de ad
ministrație al Federației industriilor 
suedeze, a exprimat satisfacția celor 
de față pentru faptul că șeful statu
lui român a acceptat invitația de 
a se întîlni cu reprezentanți ai econo
miei suedeze, ceea ce constituie o 
mare onoare.

Adresînd președintelui Nicolae 
Ceaușescu rugămintea să ia cuvintul. 
Nils Landqvist a subliniat interesul 
celor prezenți de a cunoaște opiniile 
șefului statului nostru cu privire la 
perspectivele și căile de dezvoltare 
ale relațiilor economice dintre cele 
două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat satisfacția pentru faptul că in 
cadrul vizitei pe care o face în Sue
dia are prilejul să se întilnească cu 
reprezentanții economiei suedeze, 
mulțumind, totodată, pentru cuvinte
le de bun venit și primirea cordială 
ce i-a fost rezervată.

Cred că mulți dintre cei prezenți, a 
menționat președintele Nicolae 
Ceaușescu, au relații cu România în 
diferite domenii. Intr-adevăr, rapor
turile de colaborare româno-suedeze 
au o îndelungată tradiție, cunoscînd 
în ultima vreme un progres simțitor, 
numai în cei patru ani interiori 
schimburile crescînd de aproximativ 
o dată și jumătate.

Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Maiestății Sale CARL AL XVI-LEA GUSTAF
Regele Suediei

STOCKHOLM
Părăsind teritoriul Suediei, doresc să exprim Maiestății 

Voastre și reginei Silvia, din partea mea și a soției, cele 
mai calde mulțumiri pentru primirea plină de ospitalitate 
de care ne-am bucurat în timpul vizitei noastre în 
frumoasa dumneavoastră țară.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile 
purtate și acordurile încheiate cu acest prilej se vor înscrie 
ca un moment important în întărirea prieteniei și

colaborării româno-suedeze, în dezvoltarea conlucrării 
dintre țările noastre, in interesul și spre binele celor două 
popoare; al cauzei generale a destinderii, securității și păcii 
pe continentul european și in intreaga lume.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă adresa, odată 
cu salutul nostru de rămas bun, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de progres, prosperitate și pace pentru 
poporul suedez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a relevat că vizita și 
schimburile de opinii avute au evi
dențiat direcții multiple de promo
vare a colaborării economice. în con
text, s-a subliniat că în timpul întîl- 
nirilor de la A.S.E.A. și „Avesta" au 
fost discutate numeroase aspecte ale 
conlucrării. Am constatat că sînt 
multe posibilități să lărgim coopera
rea în diferite domenii. In timpul 
convorbirilor cu primul ministru am 
ajuns la acorduri care constituie ca
drul favorabil pentru dezvoltarea 
acestor relații in viitor. Am conve
nit să depunem eforturi ca in urmă
torii 4—5 ani, pînă în 1985. să dublăm 
volumul schimburilor noastre comer
ciale, ceea ce, desigur, presupune să 
găsim forme noi, să trecem la o 
cooperare mai intensă, atît in plan 
bilateral, cit și pe terțe piețe. Cred 
că dacă vom aborda problema in 
acest spirit, atunci vom găsi posibili
tăți să asigurăm o dezvoltare cores
punzătoare a schimburilor noastre.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat apoi că economia românească, 
potențialul său în continuă creștere 
oferă o bună bază pentru o astfel de 
intensificare a relațiilor economice 
dintre cele două țări.

Mulți dintre dumneavoastră ați 
vizitat România și cunoașteți schim
bările care s-au produs in țara noas
tră — a spus președintele Nicolae 
Ceaușescu. Avem realizări importante 
în dezvoltarea economică, precum și 
în alte domenii. Este bine să amin
tim și cu acest prilej că în ultimii 
zece ani România a realizat un ritm 
anual de dezvoltare a industriei de 
10 la sută. Am străbătut un drum 
lung de la stadiul de țară în curs de 
dezvoltare și ne propunem ca in ur
mătorii 4—5 ani să ajungem în rindul 
țărilor cu dezvoltare medie. Am făcut 
eforturi mari și am alocat pentru 
fondul de dezvoltare circa o treime 
din venitul național al țării. Am făcut 
aceasta fiind conștienți că numai 
prin eforturi susținute vom crea o 
economie puternică, care să asigure 
ridicarea continuă a bunăstării 
poporului.

România — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu — a făcut eforturi 

și și-a asumat în mod conștient o 
serie de restricții pentrti a se putea 
dezvolta. Trebuie să vă mărturisesc 
că am făcut toate acestea pentru a 
asigura creșterea an de an a venitu
rilor și a nivelului de trai al poporu
lui. Numai in ultimii cinci ani, veni
turile reale ale populației au crescut 
cu 30 la sută. Menționez aceasta do
rind a arăta că eforturile făcute pen
tru dezvoltare au avut ca scop per
manent ridicarea bunăstării poporului.

Revenind la problematica relațiilor 
economice româno-suedeze, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
aceasta trebuie să servească jambelor 
părți, să contribuie la creșterea avu
ției naționale și a bunăstării popoare
lor respective.

In acest spirit, președintele Româ
niei a evidențiat o serie de căi con
crete, care să albă Ia bază ideea com
pensării, asigurindu-se astfel uh 
echilibru al schimburilor comerciale, 
o promovare tot mai intensă a conlu
crării economice reciproc avantajoase. 
Astfel de relații economice nu pot 
decit să contribuie la dezvoltarea ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre, a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu.

România își propune și în viitor un 
program de dezvoltare intensă a eco
nomiei, ceea ce creează posibilități 
de a extinde relațiile economic^, 
schimburile comerciale dintre Româ
nia și Suedia.

Dezvoltarea schimburilor economice 
și a cooperării dintre România și 
Suedia — a spus președintele Nicolae 
Ceaușescu — nu poate decit să con
tribuie la întărirea prieteniei dintre 
ambele țări,' a conlucrării lor in 
direcția făuririi unei lumi a păcii, 
care să favorizeze schimburile econo
mice, colaborarea între națiuni, afir
marea politicii de independență na
țională, progresul fiecărui popor.

In încheiere, șeful statului toman a 
răspuns la o serie de întrebări puse 
de participanții la această intilnire, 
dialogul care a avut loc desfășurin- 
du-se sub semnul stimei și prieteniei, 
al dorinței reciproce de amplificare a 
colaborării economice, a raporturilor 
româno-suedeze pe multiple planuri.

ÎNTREBARE : Avind in vede
re faptul că apropiata dumnea
voastră vizită de stat va cu
prinde și un schimb de păreri in 
legătură cu problemele interna
ționale, ați putea menționa do
meniile în care România și 
Norvegia — care sini membre 
a două pacte militare diferite — 
au interese comune, precum 
și posibilități de a avea puncte 
de vedere identice ?

RĂSPUNS : Aș dori, in primul rind, 
să menționez că aștept cu mult inte
res vizita in Norvegia. Doresc ca ea 
să contribuie la o mai bună cunoaș
tere intre popoarele noastre, la dez
voltarea colaborării româno-norve- 
giene — atit pe plan bilateral, cit și 
pe arena internațională. Fără în
doială că, în cadrul vizitei, pe lingă 
discutarea problemelor - bilaterale, se 
va realiza și un schimb de păreri a- 
supra problemelor — foarte comple
xe — ale vieții internaționale. Și pină 
acum România și Norvegia au 
conlucrat activ in multe imprejurări, 
pentru soluționarea unor probleme 
aie vieții internaționale in mod demo
cratic, în interesul politicii de des
tindere, independență națională și 
pace.

Intr-adevăr, România și Norvegia 
fac parte din două pacte militare di
ferite. Cu toate acestea, interesele 
ambelor țări și popoare au determi
nat — după cum am menționat — o 
colaborare activă in multe impre
jurări. în mod deosebit, cred că 
România și Norvegia sînt interesate 
în înfăptuirea securității și cooperă
rii in Europa. Ele sînt, de asemenea, 
interesate să se ajungă la oprirea 
amplasării și dezvoltării de noi ra
chete nucleare in Europa, care nu 
fac decit să sporească pericolul unui 
război nuclear, să mărească gradul 
de insecuritate a tuturor națiunilor 
de pe continent. Ele sînt, deopotrivă, 
interesate intr-o politică generală de 
destindere, de soluționare a proble
melor litigioase dintre state numai pe 
calea tratativelor. Pe această bază, 
consider că și in viitor țările noas
tre pot conlucra activ pentru reali
zarea obiectivelor care corespund in
tereselor celor două popoare, precum 
și cauzei generale a promovării po
liticii de pace și respect al indepen
denței naționale a tuturor popoare
lor.

INTREBARE : De mai mulți 
ani. România a încercat, prin 
puncte de vedere politice -și ini
țiative proprii, să ducă o poli
tică'externă care este apreciată 
in cercuri largi ca o expresie a 
unei Unii independente. Care 
este obiectivul acestei politici ? 
Ce rezultate esențiale a înregis
trat și cum se împacă aceasta cu 
apartenența României la Trata
tul de fa Varșovia ?

RĂSPUNS : în politica sa interna
țională, România a pornit și pornește 
de la faptul că, fiind o țară socia
listă. trebuie să dezvolte larg rela
țiile cu toate țările socialiste. în a- 
celași timp, ea a acționat pentru dez
voltarea largă a relațiilor cu toate ță
rile in curs. de dezvoltare, înscriind 
aceasta in cadrul politicii sale ge
nerale împotriva vechii politici im
perialiste și colonialiste, de dominație 
și dictat, in cadrul politicii de fău
rire a noii ordini economice interna
ționale. Totodată, iii spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, România 
a promovat și promovează activ 
extinderea relațiilor sale cu ță
rile capitaliste dezvoltate, eu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. La baza 
relațiilor noastre internaționale 
situăm ferm principiile egalității, res
pectului independenței și suverani
tății, neamestecului în treburile inter
ne, renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța. Obiectivul general al 
politicii noastre este de a contribui 
la destindere, la pace, la independen
ță națională. Considerăm că numai in 
asemenea condiții România iși poate 
realiza obiectivele sale de dezvoltare 
eeonomico-socială, ca — dealtfel — 
toate popoarele care doresc să înain
teze pe calea progresului economic 
și social, să fie independente.

într-adevâr, România este membră 
a Tratatului de la Varșovia. Dar, de 
la început, în statutul acestei organi
zații a fost înscrisă necesitatea de a 
se face totul pentru desființarea con
comitentă a celor două pacte militare 
— atît a N.A.T.O., cît și a Tratatu
lui de la Varșovia. De aceea, aparte
nența la acest tratat presupune toc

mai de a acționa cit mai consecvent 
și ferm in direcția politicii de destin
dere, de dezarmare, și în primul 
rind de dezarmare nucleară, de des
ființare a pactelor militare, de reali
zare a unor relații de încredere și 
colaborare între toate statele din Eu
ropa și din intreaga lume.

ÎNTREBARE : In ciuda diferi
telor deosebiri dintre cele două 
țări ale noastre. România și 
Norvegia ^u aceeași poziție față 
de staționarea trupelor străine 
pe alte teritorii. Ați dori, domnu
le președinte, să explicați pozi
ția României cu privire la sta
ționarea trupelor străine in afara 
granițelor lor, ca o problemă ge
nerală în relațiile dintre Est ?> 
Vest ?

RĂSPUNS: Realizarea unei poli
tici bazate pe egalitate, pe respectul 
independentei și neamestecul în tre
burile interne presupune renunțarea 
la staționarea trupelor străine pe te
ritoriile altor state. De aceea, Româ
nia s-a pronunțat șl se pronunță ferm 
pentru retragerea trupelor străine de 
pe teritoriul altor state, pentru des
ființarea bazelor militare — ca una 
din condițiile primordiale pentru o 
politică de destindere, de trecere la 
dezarmare, și in primul rînd la 
dezarmarea nucleară. Fără îndoială 
că retragerea trupelor străine și des
ființarea bazelor militare de pe te
ritoriul altor state ar avea o mare 
însemnătate pentru cauza destinde
rii, pentru întărirea încrederii între 
Est și Vest, pentru promovarea fer
mă a unei politici de pace și inde
pendență națională.

ÎNTREBARE: Se știe ci
România a adoptat, față de 
principalele conflicte interna
ționale, o atitudine care a per
mis guvernului dumneavoastră 
să joace un rol important ca 
mediator. Ar putea România să 
joace un rol de mediator și in 
actualele conflicte, ca, de exem
plu, în războiul dintre Irak și 
Iran sau in conflictul din Afga
nistan? Care sînt, după opinia 
dumneavoastră, posibilitățile de 
soluționare a conflictului din 
Afganistan?

RĂSPUNS: Intr-adevăr, România 
s-a pronunțat și se pronunță pen
tru soluționarea tuturor probleme
lor litigioase dintre state numai pe 
calea tratativelor. Considerăm că 
este în interesul tuturor popoarelor, 
cit și al cauzei păcii în general, să 
se renunțe la forță, la calea militară 
pentru soluționarea diferitelor pro
bleme. Dealtfel, viața, evenimentele 
demonstrează că orice înfruntare mi
litară nu a făcut decît să compli.ee 
lucrurile, că soluționarea conflicte
lor nu se poate asigura decît pe ca
lea unor negocieri, prin tratative 
între părțile interesate.

în ce privește războiul dintre Irak 
și Iran, noi considerăm că trebuie 
făcut totul pentru încetarea cît mai 
grabnică a ăcestuia, pentru începe
rea^ negocierilor și soluționarea pro
blemelor dintre cele două state pe 
calea tratativelor, restabilindu-.se 
prietenia și colaborarea dintre cele 
două țări și popoare.

în legătură- cu problemele din Af
ganistan, considerăm că trebuie făcut 
totul pențru o soluție pe calea trata
tivelor politice, care să ducă la înce
tarea oricărui sprijin din afară pen
tru forțele antiguvernamentale și, 
totodată, la retragerea trupelor so
vietice din Afganistan. Este necesar 
să se asigure respectarea indepen
denței și a dreptului poporului afgan 
de a-și organiza viata în mod inde
pendent. România nu și-a propus și 
nu își propune să joace un rol de 
mediator în acest conflict Consider 
însă că atîțf țara noastră, cît și alte 
țări trebuie să facă tot ce este po
sibil pentru a contribui Ia soluționa
rea pe calea tratativelor a acestor 
probleme.

ÎNTREBARE : Intr-un apel 
adoptat de Marea Adunare Na
țională a României, cu prilejul 
celei de-a V-a aniversări a Ac
tului final al Conferinței de la 
Helsinki, se spune, printre al
tele, că „trebuie construită o 
Europă unită în afara diferențe
lor de sisteme sociale". Ați pu
tea, domnule președinte, să ne 
spuneți in termeni mai preciși 
ce fel de unitate se are in vede
re ? Care sint posibilitățile exis

tente pentru realizarea acestei 
unități, ținînd seama de actua
lele condiții dintre Est și Vest ?

RĂSPUNS : Aș dori, în primul 
rînd. să menționez că România este 
deosebit de preocupată de situația 
din Europa, de faptul că pe conti
nent s-au acumulat mijloace puter
nice de distrugere. inclusiv arma
ment nuclear. De aceea, considerăm 
că trebuie să se facă totul, de către 
toate statele și popoarele europene, 
pentru realizarea documentelor sem
nate la Helsinki, pentru înfăptuirea 
unei 'politici de destindere, de secu
ritate și cooperare. Dorim ca apro
piata reuniune de la Madrid să dea 
un nou impuls realizării acestor 
obiective și să ducă, totodată, la or
ganizarea unei conferințe de dezar
mare și dezangajare militară in 
Europa.

Cind am vorbit de necesitatea unei 
„Europe unite in afara diferențelor 
de sisteme sociale", am avut in ve
dere că in Europa conviețuiesc țări 
cu sisteme sociale diferite; dar, tot
odată, că popoarele europene au 
vechi tradiții de colaborare, de bune 
relații între ele. Intr-o măsură mai 
mare sau mai mică, dezvoltarea 
fiecărei țări s-a realizat intr-o 
strinsă interdependență cu alte țări 
de pe acest continent. Or, indiferent 
de deosebirile de orânduiri sociale, 
trebuie să dezvoltăm această inter
dependență, să realizăm o unitate a 
națiunilor europene independente, în 
vederea realizării politicii de destin
dere și pace, de progres economic 
și social. Nu ne-am gindit și nu 
avem in vedere nici o formă orga
nizatorică in acest sens, dar consi
derăm că, mai presus decit formele 
organizatorice, stă interesul de a nu 
diviza Europa, ci de a o păstra uni
tă, de a acționa împreună, toate sta
tele, în strînsă colaborare, pentru 
realizarea obiectivelor de progres, de 
pace, de independentă națională.

ÎNTREBARE : In apelul men
ționat se spune că factorul hotă- 
ritor pentru realizarea securită
ții reale în Europa constă in 
respectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a se dezvolta 
liber și independent, de a-și a- 
lege propriul sistem politic și 
economic, fără nici un fel de 
amestec din afară. Considerați că 
principiile enunțate mai sus, 
printre care neamestecul din 
afară, ar trebui să fie aplicate și 
în soluționarea problemelor ac
tuale din Polonia ?

RĂSPUNS : Am menționat deja că 
România se pronunță ferm pentru 
relații bazate pe deplina egalitate, 
pe respectul independenței fiecărui 
popor, pe neamestecul în treburile 
interne și, desigur, pe o colaborare 
reciproc avantajoasă. Este evident 
câ aceste principii trebuie să se 
realizeze în relațiile dintre toate sta
tele și în toate împrejurările. în ce 
privește Polonia — problemele 

, din această tară sînt de ordin strict 
intern, ele aparțin poporului polonez 
și trebuie soluționate de către for
țele politice interne, de către poporul 
polonez însuși.'

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
domnule președinte, evenimen
tele care au loc in Polonia ?

RĂSPUNS : Am menționat că pro
blemele din Polonia sînt de ordin 
strict intern și că ele trebuie soluțio
nate de forțele politice, de poporul 
polonez însuși, fără amestec din a- 
fară — și, de aceea, nici eu nu do
resc să mă amestec in aceste pro
bleme. Cred insă că în unele comen
tarii din străinătate s-a încercat să 
se denatureze aceste probleme, să li 
se dea un alt caracter — ceea ce 
constituie de fapt un amestec in tre
burile Polonie’i. Noi avem convin
gerea că poporul polonez, clasa mun
citoare, guvernul și Partidul Munci
toresc Unit Polonez iși vor soluționa 
In mod corespunzător problemele, 
asigurînd dezvoltarea socialistă a 
Poloniei și, totodată, posibilitatea ca 
această tară să-și îndeplinească rolul 
important pe care îl are în Europa 
și în lume, în realizarea politicii de 
destindere, de independentă și pace.

ÎNTREBARE: Republica Popu
lară Chineză se numără printre 
țările cu care România întreține 
— în ciuda contradicțiilor dintre 
conducătorii chinezi și alte state 
socialiste — relații prietenești. 
Care este baza acestor relații și 
ce importanță acordați rolului 
actual și viitor al Chinei in po
litica mondială ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, România 
întreține relații de prietenie și co

laborare cu Republica Populară Chi
neză, ca dealtfel — așa cum am men
ționat — eu toate țările socialiste. 
Considerăm că divergențele actuale 
dintre unele țâri socialiste vor 
fi depășite — și acționăm prin 
toate căile posibile pentru întărirea 
colaborării și solidarității dintre 

- aceste țări. Ca țară socialistă, 
practic ca cea mai mare țară, 
din punct de vedere al popu
lației, de pe glob, apreciem că 
China are și va avea un rol tot 
mai important in realizarea unei 
politici de egalitate, destindere, 
pace și respect al independenței 
naționale.

ÎNTREBARE : România a mi
litat foarte mult pentru înfăp
tuirea documentelor de la Hel
sinki, dar, in același timp, a fost 
criticată pentru neindeplinirea 
unor părți ale Actului final care 
se refereau la drepturile omului. 
Care este atitudinea dumnea
voastră față de aceste critici ?

RĂSPUNS : într-adevăr, România a 
militat și militează cu toată hotărirea 
pentru înfăptuirea documentelor sem
nate la Helsinki. Considerăm că tre
buie tăcut totul pentru ca aceste do
cumente — care pornesc de la nece
sitatea unei largi colaborări econo
mice, tehnico-științifice și culturale — 
să fie înfăptuite.

Vă referiți la faptul că România a 
fost criticată de unele cercuri pentru 
anumite aspecte legate de drepturile 
omului. Aș dori să menționez și de 
data aceasta că aș fi deosebit de satis
făcut dacă în toate țările semnatare 
ale documentelor de la Helsinki 
drepturile omului ar fi respectate așa 
cum sint respectate in România. Mă 
refer, desigur, în primul rînd, la 
dreptul popoarelor și al oamenilor de 
a trăi în pace, la dreptul lor la viață 
— drepturi care sînt puse în pericol 
și nesocotite în multe țări — la asi
gurarea dreptului la muncă, la învă
țătură, la accesul liber la cultură și 
la alte asemenea drepturi, determi
nante pentru dezvoltarea personalită
ții fiecărui om, a popoarelor.

Se insistă, de către anumite cercuri, 
asupra așa-zisei libertăți de emigrare. 
Ce înseamnă în fond acest lucru ? 
înseamnă încercarea unor cercuri 
de a atrage pe anumiți oameni care 
mai pot fi amăgiți cu promisiuni că 
vor avea posibilități materiale mai 
bune, dar care, pînă la urmă, devin 
instrumentul exploatării și asupririi 
de către cercurile respective. Eu, ca 
revoluționar, m-am pronunțat întot
deauna pentru ca cetățenii fiecărei 
țări să nu caute un loc mal bun — 
sau mai călduț, cum se spune — în 
altă parte, ci să acționeze pentru a-și 
■realiza acest loc mai bun in tara in 
care s-au născut, in care au trăit 
părinții și strămoșii lor. Nimeni nu 
poate avea un viitor mai bun decît 
in propria-i țară ! De aceea, n-am 
încurajat tendința unora de a se lăsa 
pradă unor promisiuni amăgitoare. 
Considerăm că tocmai o asemenea 
poziție exprimă caracterul umanitar 
al politicii noastre — specifică, de
altfel. poporului român — de apărare 
a dreptului omului de a fi cu adevă
rat liber, de’ a-și făuri o viață feri
cită acolo unde s-a născut.

Ne-am preocupat și ne preocupăm 
să creăm un cadru democratic, larg, 
de participare a cetățenilor, a între
gului popor la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate. La începu
tul acestui an. am creat o organizație 
democratică largă, care cuprinde pe 
cetățenii ce nu sînt membri ai parti
dului comunist, pentru a le da posi
bilitatea să partfcipe în mod organi
zat și activ la viata politică. Am 
realizat o dezbatere publică perma
nentă in cadrul „Tribunei democra
ției", in care cetățenii pot discuta ori
ce probleme. Dealtfel, nu există lege 
pe care să nu o punem în dezbatere 
publică. Creăm deci condiții ca omul 
să se simtă cu adevărat liber, să fie 
participant conștient la realizarea 
viitorului său. In ultimii 15 ani. ni
meni în România nu a fost și nu este 
pedepsit pentru poziția sa. pentru 
părerile sale. Nimeni în România nu 
este arestat pentru că apără dreptu
rile omului, pentru că primul și cel 
mai puternic apărător al drepturilor 
omului este însuși președintele 
României ! Desigur, cine încalcă le
gile și normele de conviețuire socia
lă 'rage — ca oriunde — consecin
țele respective. Dar noi facem o deo
sebire netă Intre încălcarea legilor, a 
normelor de conviețuire socială și 
participarea liberă și activă la viața 
politică si socială, la conducerea în
tregii societăți.

în încheiere, doresc să adresez, 
prin intermediul ziarului dumnea
voastră. un salut călduros și cele 
mai bune urări de progres, prosperi
tate și pace poporului norvegian 
prieten.

Mai sînt 50 de zile pînă la sfîrșitul anului
SĂ FOLOSIM FIECARE ZI LA MAXIMUM PENTRU 

INDEPLINIREA CU SUCCES A PLANULUI!
BIHOR:

Acțiuni susținute pentru recuperarea 
ramînerilor în urma

în continuarea anchetei-sondaj a „Scînteii" în legătură cu preocupă
rile colectivelor de oameni ai muncii, ale organelor și organizațiilor de 
partid pentru realizarea integrală a planului in ultimul trimestru al 
anului, ne oprim astăzi in județul Bihor.

1. CARE ESTE STADIUL REALIZĂRII PLANULUI PE 1980 IN 
INDUSTRIA JUDEȚULUI ?

t. CU CE PROBLEME MAI IMPORTANTE SE CONFRUNTA UNI
TĂȚILE INDUSTRIALE ÎN ACEASTA PERIOADA ?

3. CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU SOLUȚIONAREA LOR?
Răspunde tovarășa Eva FEDER, secretar al Comitetului județean 

Bihor al P.C.R.

1 Menționez mai Intîi că, în 
cele zece luni care au trecut
din acest an, industria jude

țului Bihor a înregistrat, pe an
samblu, importante depășiri de 
plan : peste 17 000 tone alumină, 
aproape 11000 tone argilă refrac

tară, mașini-unelte pentru așeniere 
în valoare de 12 milioane lei, pro
duse ale industriei de mecanică fină 
de 9.3 milioane lei, 398 000 mp plăci 
de azbociment, mobilier din lemn de 
12.2 milioane lei. 305 000 mp țesături 
de bumbac, 240 000 tricotaje, 1 187 

tone zahăr și multe alte produse. 
In acest bilanț se regăsesc, cu o 
pondere importantă, realizările su
plimentare din luna octombrie la 
alumină, argilă refractară, mașini- 
unelte, mobilier din lemn, țesături 
din bumbac, tricotaje ș.a.

Avem totuși de recuperat impor
tante cantități de țiței, lacuri și 
vopsele, prefabricate pentru con
strucții, confecții textile. încălță
minte, restante mai mări avind 
Schela petrolieră din Suplacu de 
Barcău, întreprinderea chimică 
„Sinteza" și întreprinderea de mate
riale de construcții din Oradea. In 
această privință aș menționa efor
turile colectivului de mineri de la 
Voivozi, care, prin hărnicie și bună 
organizare, recuperează zi cu zi res
tantele acumulate la extracția de 
lignit.

2 Neajunsurile cu care ne 
confruntăm. în afara unor 
cauze de ordin organizatoric, 

se datoresc în general anumitor de

ficiente în exploatarea utilajelor, 
neaprovizionării ritmice cu unele 
materii prime de către diverși fur
nizori, unor încălcări ale disciplinei 
de producție. Sint neajunsuri și 
greutăți ce s-au resimțit îndeosebi 
în activitatea întreprinderilor „Sin
teza", „Solidaritatea" și „Industria 
laptelui", De aceea, comitetul jude
țean de partid a hotărît să acorde 
un sprijin direct unităților care se 
confruntă cu greutăți deosebite. 
Avem in vedere și unele obiective 
de investiții mai urgente, cum sînt 
cele de la fabrica de brichetare a 
cărbunelui de la Voivozi și de la 
întreprinderea minieră Oradea, 
unde, în urma unor demersuri in
sistente la furnizorii de utilaje res- 
tanțieri, lucrările au avansat in ul
timul timp, chiar dacă nu încă în 
ritmul așteptat.

3 Apreciem că înlăturarea ne
ajunsurilor din producție stă, 
in primul rind, în puterea 

oamenilor muncii din unitățile in

dustriale respective. Tocmai de 
aceea, acțiunile întreprinse de comi
tetul județean de partid au în cen
trul atenției mobilizarea colectivelor 
de oameni ai muncii la înfăptuirea 
sarcinilor economice. Biroul comi
tetului județean de partid a între
prins nu o dată analize la fața lo
cului, în unități — cum a fost ca
zul la întreprinderea mecanică Ora
dea și la întreprinderea minieră 
Voivozi — pentru cunoașterea 
reală, nemijlocită a situației. La 
aceste analize au participat factorii 
de conducere și activul de partid 
din unitățile respective și s-au 
adoptat măsuri eficiente. Totodată, 
activiștii noștri sînt repartizați, cu 
răspunderi concrete, pe unități in
dustriale, urmărind Îndeaproape și 
permanent mersul producției. Tre
buie să spunem, de asemenea, că, 
mai ales In ultimul timp, unitățile 
industriale bihorene primesc un 
sprijin susținut din partea ministe
relor, ai căror delegați șint nu nu
mai prezenți adeseori In colectivele 
de oameni ai muncii, dar se ocupă 
efectiv de soluționarea problemelor 
activității economice. Menționez că, 
odată cu eforturile pe care le de
punem pentru a încheia cu rezul
tate cît mai bune ultimul an al cin
cinalului, ne preocupăm intens de 
buna pregătire a producției anului 
viitor.

VEȘTI DIN ÎNTREPRINDERI 
Z ȘI DE PE ȘANTIERE

VALEA JIULUI

Minerii din Bărbăteni au 
extras in plus 26 000 tone 

cărbune
Harnici și pricepuți, cum îi știm 

de multă vreme, in acest an 
minerii din Bărbăteni au depășit în 
fiecare lună sarcinile de plan, ocu- 
pind in prezent locul intii in între
cerea pe bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. In luna octombrie, de pildă, 
ei au obținut in plus față de plan 
peste 1 700 tone de cărbune, iaț de 
la începutul anului și pînă în pre
zent minerii din Bărbăteni au li
vrat suplimentar economiei națio
nale mai mult de 26 000 tone căr
bune cocsificabil.

Secretul succeselor obținute este 
la îndemîna tuturor unităților mi
niere : perfecționarea organizării 
muncii in abataje, folosirea cit mai 
completă a timpului de lucru, a 
mașinilor și instalațiilor, specializa
rea și policalificarea minerilor și a 
electromecanicilor, trecerea exploa
tării cărbunelui din abataje-cameră 
în abataje frontale, îmbunătățirea 
transportului cărbunelui din subte
ran la suprafață, întărirea ordinii 
și a disciplinei lă toate locurile de 
muncă. •

— întregul colectiv de muncă al 

minei este hotărît să încheie cu re
zultate cit mai valoroase și să pre
gătească in condiții bune producția 
de cărbune a anului viitor, ne spu
ne ing. Ovidiu Avrainescu, direc
torul întreprinderii miniere din 
Bărbăteni. Avind in vedere că, în 
prezent, depășim randamentul în a- 
bataje cu 800 kg cărbune pe post, 
că indicatorii de folosire a utilaje
lor miniere se află în creștere, 
ne angajăm ca pină la sfîrși
tul anului să extragem suplimentar 
30 000 tane cărbune cocsificabil. 
(Sabin Cerbu).

MEHEDINȚI

Cît mai multe locuințe 
predate „la cheie"

In acest ultim an al cincinalului, 
constructorii de locuințe din Mehe
dinți au înregistrat lună de lună 
rezultate tot mai bune in activitatea 
lor. Pină la această dată. în locali
tățile Drobeta-Tumu Severin, Stre- 
haia. Orșova. Baia de Aramă. Vînju 
Mare și Bala s-au predat „la cheie" 
1 540 de apartamente. In această 
perioadă, constructorii iși amplifi
că eforturile pentru ca, pină la în
cheierea anului, să mai realizeze 
pentru oamenii muncii din județ 
alte cîteva sute de apartamente. 
(Virgiliu Tătaru).

compli.ee
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă exprim profundă recunoștință pentru felicitările călduroase și urările 
cordiale adresate de dumneavoastră cu prilejul realegerii mele in funcția de 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
precum și pentru caldele felicitări și salutul tovărășesc pe care Comitetul 
Central al partidului dumneavoastră, in numele dumneavoastră, al partidului 
și poporului țării dumneavoastră, Ie-a transmis Comitetului Central al 
partidului nostru, partlcipanților la congresul partidului, comuniștilor șl 
poporului coreean, cu ocazia celui de-al VI-lea congres al partidului nostru 
și a celei de-a 35-a aniversări a Partidului Muncii din Coreea.

Folosesc acest prilej pentru a-ml exprima încrederea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre cele două partide și popoare ale țărilor noastre 
se vor extinde și dezvolta și mai mult in viitor, pe baza principiilor deplinei 
egalități și independenței și vă doresc din toată inima multă sănătate, fericire 
și succese și mai mari in activitatea dumneavoastră de răspundere consacrată 
transpunerii in viață a hotătîrilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și Înfloririi Republicii Socialiste România.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

Cronica zilei TELEGRAME SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolînd din nou spațiul aerian al Republicii Socialiste România, doresc 
să folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, iar prin dum
neavoastră poporului frate român, cele mai calde salutări.

Cu cea mai înaltă considerație,
MENGISTU HAILE MARIAM

Președintele Consiliului Militar
Administrativ Provizoriu, 

Președinte al Comisiei de organizare 
a Partidului celor ce muncesc din Etiopia 

și Comandant suprem 
al Armatei revoluționare a Etiopiei Socialiste

In Capitală, au început, luni dimi
neața, lucrările celei de-a doua Con
ferințe româno-americane de biome- 
dicină, organizată de Ministerul Să'1 
nătății și Academia de științe me
dicale, in colaborare ,cu Centrul in
ternațional pentru studii in știin
țele medicale ..John E. Fogarty" din 
Washington — S.U.A.

La festivitate au participat repre
zentanți ai forurilor organizatoare, 
specialiști români și americani In 
imunologie, cadre didactice universi
tare. cercetători de specialitate.

Au fost, de asemenea, prezenți 
O. Rudolph Aggrei, ambasadorul 
S.U.A. la București, membri si am
basadei.

Reuniunea a fost deschisă de prof, 
dr. Ion Morarii, președintele părții 
române la conferință. în continuare, 
au rostit alocuțiuni Inaugurale am
basadorul S.U.A. la București. Mihail 
Aldea. adjunct al ministrului sănătă
ții, prof. dr. Radu Păun, vicepre
ședinte al Academiei de științe me
dicale, și prof, dr R. B. Herberman. 
de la Institutul național de cancer 
din Washington, președintele părții 
americane la conferință.

Programul reuniunii va dura 
zile.

17 țâri ale lumii și reprezentanți al 
unor organizații internaționale de 
profil vor efectua un schimb de 
opinii privihd legătura dintre cerce
tare și practica pedagogică și mo
dernizarea continuă a acestora.

Au rostit alocuțiuni Audun Ofjord, 
directorul C.E.P.E.S.. reprezentantul 
directorului general al UNESCO, Io
sif Tripșa, secretar de stat la Mi
nisterul Educației și învățămintului, 
Etienne Brunswic, șeful secției de 
metode, materiale și tehnici de edu
cație din cadrul Secretariatului 
UNESCO.

Au participat Jean Livescu, pre
ședintele Comisiei naționale a Re
publicii Socialiste România pentru 
UNESCO, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

Au fost de față Abdel Salam Da- 
janl, directorul Centrului de infor
mare al Organizației Națiunilor Unite 
de la București, reprezentantul 
P.N.U.D. la București, Marcel Fabri, 
directorul Centrului de demografie 
O.N.U. — România Cedor.

(Agerpres)

Tovarășul Ilie Verdeț, pj-im-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
lista România, a primit o telegramă 
din partea tovarășului Lubomir 
Strougal, președintele Guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace, in 
care se spune : Survolînd teritoriul 
Republicii Socialiste România, vă 
transmit salutări și urări de multe 
succese în îndeplinirea sarcinilor edi
ficării societății socialiste în țara 
dumneavoastră.

★
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minls- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
din partea lui Chafic Wazzan, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Libanului, prin care mulțumește 
călduros pentru felicitările adresate 
cu ocazia numirii sale ca președin
te al Consiliului de Miniștri. în te
legramă se exprimă cele mai bune 
urări de fericire personală și de 
sucoes și prosperitate pentru po
porul român.

A REPUBLICII POPULARE ANGOLA

Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii 
Președintele Republicii Populare Angola

Cu prilejul celei de-a V-a aniversări a proclamării Republicii Populare 
Angola ca stat liber și independent, vă adresez, in numele Partidului Comunist 
Român, Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu personal, dumneavoastră, M.P.L.A. — Partidul Muncii, Guvernului 
Republicii Populare Angola și poporului angolez un cald salut prietenesc, 
sincere felicitări și cele mai bune urări de succes, progres și prosperitate.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate militantă și 
strîr.să colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor extinde 
și adinei continuu, in conformitate cu înțelegerile româno-angoleze convenite 
la Luanda in aprilie 1979, spre binele popoarelor român și angolez, al politicii 
de pace, destindere, independență și colaborare internațională, al edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

★
Luni dimineață, au Început la 

Centrul european al UNESCO pentru 
Invățămintul superior cu sediul la 
București lucrările colocviului inter
național cu tema „Rolul cercetării și 
al practicii In îmbunătățirea Invăță- 
mintului general'1.

Timp de șase zile, specialiștii din

RECOLTAREA r .

Condițiile de lucru sînt grele,
dar forțele sînt mari

In circumscripțiile electorale nr. 1 
Baia Mare-nord, județul Maramureș, 
și nr- 5 Drăcșenei, județul Teleorman, 
au avut loc In ziua de 0 noiembrie 
1980 alegeri parțiale pentru doi depu- 
tați in Marea Adunare Națională.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările comisiilor electorale 
de circumscripție și ale comișiilor 
secțiilor de votare și a constatat că 
alegerile s-au desfășurat in confor
mitate cu prevederile Legii electorale 
a Republicii Socialiste România.

In circumscripția electorală nr. 1 
Baia Mare-nord, județul Maramureș, 
din totalu) de 37232 alegători Înscriși 
In listele electorale, s-au prezentat 
la vot 37 218, reprezentînd 99,96 la 
sută. Pentru candidatul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste au vo-

tat 36 058 alegători, adică 96,88 la sută. 
A fost ales deputat in Marea Aduna
re Națională Dezideriu Szilagyi, re- 
dactor-șef al ziarului „EIBre".

în circumscripția electorală nr. 5 
Drăcșenei. județul Teleorman, din to
talul de 43 107 alegători înscriși in 
listele electorale s-au prezentat la vot 
43 105, reprezentind 99.99 la sută. 
Pentru candidatul Frontului Demo
crație! și Unității Socialiste au votat 
42 899 alegători, adică 99,52 la sută. 
A fost ales deputat In Marea Adunare 
Națională Ion Lăncrănjan, scriitor, 
membru al Uniunii scriitorilor.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale, pentru a fi 
transmise Comisiei de validare a Ma
rii Adunări Naționale.

Se cer pretutindeni TIMIȘOARA

muncă fără preget, organizare bună!

DOU

oraș
Mii de oameni de la 
-in sprijinul sătenilor

Din nordul județului Dolj și pinâ 
la Dunăre sint la lucru, in cimp, la 
transportul porumbului, la stringe- 
rea sfeclei de zahăr si legumelor, 
mii de cooperatori, mecanizatori, e- 
levi, oameni ai muncii din unități 
economice, instituții. De menționat 
că alături de cooperatori și meca
nizatori participă la recoltarea și 
transportul producției peste 12 000 
de oameni din municipiul Craiova, 
alte citeva mii din celelalte orașe 
ale județului. S-au organizat echipe 
speciale pentru încărcarea mijloa
celor de transport, pentru scoate
rea acestora atunci cind se afundă 
in noroi. De asemenea, citeva sute 
de echipe de cooperatori 
lucrează ia depănusarea și 
știulețllor, la depozitarea 
a celor cu un grad ftiare 
ditate. Se culeg ultimele 
de legume. Peste o mie de oameni ai 
muncii din Calafat recoltau legume 
în fermele I.P.I.L.F. în cursul 
zilei de duminică au fost recol
tate și transportate 10 000 tone de 
porumb, sfeclă de zahăr și legume. 
Se remarcă acțiunile de întrajuto
rare cu forță de muncă Si mijloa
ce de transport între unități agri
cole învecinate. Ampla participare 
a cooperatorilor și mecanizatorilor 
la muncă a permis să se mențină 
un ritm constant de livrare a pro
duselor la fondul de stat. Unitățile 
din consiliul agroindustrial Bîrca 
au incheiat livrarea porumbului la 
fondul de stat.

și elevi 
sortarea 
separată 
de umi- 
eantități

tic toți locuitorii satului, Inclusiv 
elevii de ia școala generală din 
comună, care ău format echipe 
proprii aflate in aprigă între
cere la culesul și transportul 
știuleților. Pe 229 rinduri de po
rumb culeg știuleții tot atîția elevi 
veniți de la grupul școlar „Electro- 
putere" din Craiova, tn urma lor, 
pe terenul îmbibat de apă, unde șe 
afundau camioanele, rămăseseră 
sute de grămăjoare de știuleți. Pre
ședintele cooperativei agricole. Ște
fan Marinoiu, a transmis din om in 
om chemarea de a veni cei ce au 
atelaje. S-a format o coloană de 42 
de atelaje care încarcă porumbul 
din cimp și-l descarcă in camioane. 
Folosind căruțele, tractoarele cu 
remorci și camioanele, cooperatorii 
din Castranova au transportat > 
la baza de recepție ultimele 200 tone 
de știuleți, cantitatea totală livrată 
la fondul de stat ajungind la 2 400 
tone. Președintele ne arată, nu de
parte, un foc zdravăn peste 
care tronează un cazan, „cel mai 
mare pe care l-am găsit tn sat. in 
care fierbem lapte pentru elevii ce 
ne ajută la porumb".

Corespondenții 
„Scânteii" transmit;

CLUJ . Duminică, mii de oa
meni ai muncii din unitățile in
dustriale, institute de invățămint,' 
ștudenți. elevi și ostași din mu
nicipiile și orașele județului Cluj 
au participat la stringerea recoltei, 
împreună cu cooperatorii, ei au 
cules peste 800 hectare cu porumb, 
In aceeași zi s-au transportat din 
cimp 2 430 tone de 
care 
stat, 
tone 
tone

porumb, din 
la fondul de 
de zahăr, 190 
fructe și 120

Mureșul),

Festival al dramaturgiei românești 
actuale

UNDE E PRIMARUL? „UNDE 
SA FIE, LA CÎMP". Pe ulițele co
munei Cioroiași nici țipenie. Pe 
cimp, sute de oameni încarcă știu
leții in mijloacele de transport. între 
ei, primarul Ion Ionele, în mijlocul 
cooperatorilor, cu miinile pline de 
noroi, stringe știuleții, cocenii. Ală
turi de cooperatori lucrau 400 de 
angajați de la uzina de tractoare și 
mașini agricole, în frunte cu secre
tarul comitetului de partid. Virgil 
Predoaica. împreună cu cițiva 
muncitori, el a adus din Întreprin
dere trei utilaje de încărcat care 
iau în cupă 150—200 kg de știuleți 
din grămezile aflate la marginea 
tarlalelor și in mai puțin de un 
minut ii descarcă în camioane. E un 
test reușit al acestor utilaje, test 
făcut de cei ce le-au fabricat. Pen
tru a nu se risipi nimic, știuleții 
rămași pe pămint sînt adunați de 
echipe de cooperatori. Bilanțul zilei 
de ieri : s-au transportat la baza de 
recepție și la baza volantă 500 tone 
știuleți — mai mult decit in zilele 
cu timp frumos.

SE AFUNDA CAMIOANELE, 
FOLOSIM ATELAJELE. Ferma 
nr. 2 cimp a cooperativei agricole 
Castranova e un furnicar de oameni, 
în lanul de porumb lucrau prac-

CEI CE CULEG... PE ULIȚE. în 
timp ce sute de cooperatori, me
canizatori și elevi din comuna Leu, 
între care 500 de elevi de la Liceul 
nr. 4 auto din Craiova, participau la 
stringerda recoltei, intilnim nu
meroși „culegători pe ulițe". îndeo
sebi pe șoseaua asfaltată din centru. 
Unii stau prin fata caselor, alții in 
stația de autobuz, ctțiva se invirt 
fără rost pe lingă primărie. O că
ruță încărcată cu saci și trei oa
meni zdraveni pleacă la moară. 
Foarte bine,, numai că Înaintea lor 
mai plecaseră cu autobuzul alți 10 
cu aceeași destinație. O treabă care 
putea fi făcută de unul sau doi inși 
a angrenat 13 brațe de muncă. Alți 
aproape 20 de oameni, cu sau fără 
treburi, ii intilnim pe șoseaua as
faltată.

Pierdeau timpul alți 15 oameni in 
fața fermei zootehnice a cooperati
vei agricqle Puțuri. „Așteptăm de 
dimineață, din zori, să vină cei ce 
ne-au chemat să aducem animalele 
contractate". Era ora 12, deci oame
nii au pierdut aproape o jumătate 
de zi de muncă din cauză că nimeni 
nu s-a îngrijit să preia operativ a- 
nimalele. A intervenit, ce-i drept, 
reprezentantul direcției agricole 
pentru a rezolva problema, dar 
după ce timpul s-a pierdut si nu 
din vina oamenilor. Chiar dacă sint 
cazuri izolate, ele pun în lumină 
necesitatea intensificării eforturilor 
organelor agricole, ale consiliilor 
populare pentru a asigura partici
parea la muncă a tuturor locuitori
lor satelor.

peste 2 000 tone 
2 765 tone sfeclă 
legume. 75 tone 
struguri. (Alex.

MUREȘ : în județul Mureș, 
deși a plouat fără intrerupere, du
minică s-a lucrat intens la cimp. Ca 
urmare, porumbul a fost cules de 
pe mai mult de 90 la șută din su
prafața cultivată, iar recoltarea 
sfeclei de zahăr se desfășoară no 
ultimele 300 hectare. S-a incheiat 
și recoltarea fructelor de pe 7 000 
hectare livezi, precum și’ a strugu
rilor de pe întreaga suprafață de 
3150 hectare. (Gheorghe Giurgiu).

ILFOV : în județul Ilfov 
s-a lucrat Intens și in cursul zilei 
de duminică. întrucit pămintul este 
moale, porumbul se recoltează ma
nual. în săptâmina care a trecut a 
fost strinsă recolta de pe aproape 
5 000 hectare. Mai sint de cules 9 800 
hectare eu porumb. Se acționează cu 
forțe sporite pentru scoaterea din 
cimp a celor 34 000 tone da porumb 
care mai există pe cimp. (Lucian 
Ciubotaru).

SUCEAVA • In ciuda vre
mii nefavorabile, duminică pe ogoa
rele unităților agricole din județul 
Suceava s-a muncit cu forțe sporite. 
Alături de. cooperatorii prezenți la 
muncă, la acțiunea de recoltare și 
adăpostire a producției au participat 
12 000 oameni ai muncii din Între
prinderi și instituții, elevi din școli 
de la sate și orașe, Ca urmare s-au 
desfăcat 3 200 tone porumb, s-au 
recoltat 6 500 tone sfeclă de zahăr 
și 7 400 tone gulii furajere, Insilo- 
zîndu-se, totodată, 2 000 tone pro
duse vegetale ; au fost livrata baze
lor de recepție 4 767 tone sfedă de 
zahăr. (Gheorghe 1‘arascan).

La Timișoara s-a deschis, dumini
că. 9 noiembrie, prima ediție a Festi
valului dramaturgiei românești ac
tuale, organizat de Consiliu) Culturii 
și Educației Socialiste, Asociația oa
menilor da artă dip instituțiile tea
trale și muzicale — A.T.M., Comite
tul pentru cultură și educație socia
listă al județului Timiș și teatrul 
național din localitate. Participă co
lective artistice de la Teatrul Mic, 
Teatrul „Giulești" și Teatrâl de Co
medie din Capitală, teatrele națio
nale din Craiova, Tg. Mureș și Timi
șoara și teatrele de_stat " ~ '
Mare, Petroșani și 
vitatea inaugurală 
țiuni Dina Cocea, 
președinta A.T.M., 

. mărul municipiului 
univ. Ion Zamfirescu, 
juriului, Lucia Zamfir,
Teatrului National Timișoara, șl Au-

Anca, președinta Comitetului 
cultură și educație socialistă al

C. BORDEIANU

VRANCEA: Duminică și 
luni, in județul Vrancea au fost or
ganizate ample acțiuni de muncă in 
vederea recoltării porumbului și 
transportului acestuia la bazele de 
recepție. Ca urmare a eforturilor de
puse, cu toate că In cursul zilei de 
ieri condițiile de lucru au fost mult 
îngreunate datorită ploii, Ia căderea 
serii se aduna porumbul de pe ulti
mele suprafețe din cele 39 268 hec
tare ocupate cu această cultură. 
(Dan Drăgulescu).

t Știri sportive

din Baia 
tjeșița. La festi- 
au rostit alocu- 
artistă emerită. 

Radu Bălan, ori- 
Timișoara, prof, 

președintele 
directoarea

A apărut
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nr. 11/1980

gusta 
pentru 
județului Timiș. Primul spectacol din 
cadrul festivalului a fost prezentat 
de Teatrul Mic din București cu pie
sa „Un pahar de sifon" de Paul 
Everac. Au Interpretat Leopoldina 
Bălănuță și Nicolae Dinică (Regia ; 
Cristian Hadjiculea, scenografia Vir
gil Luscov). Luni, spectatorii timișo
reni au vizionat piesa „Jocul vieții șl 
aJ morții in deșertul de ctfnușS" de 
Horia Lovinescu în interpretarea ac
torilor Teatrului Național din Tg. 
Mureș — secția maghiară (Regia 
Kineses Emeric ; scenografia : Kele- 
men Tamas Anna). în aceeași zi, 
participanțU la festival ș-au întîlnit 
cu oamenii muncii de la întreprinde
rile de aparate electrice de măsurat 
și „Electrotimiș" și cu artiști ama
tori de la întreprinderile „Electro
motor" șl „Industria linii" din Timi
șoara.

'în programul festivalului, care sa 
va Încheia duminică, 16 noiembrie, 
maJ figurează intîlniri cu oameni ai 
muncii din unități agricole, cu cadre 
didactice șl ștudenți, dezbateri profe
sionale, precum șl un simpozipn cu 
tema „Funcția militantă a dramatur
giei de actualitate". (Cezar Ioana).

Poporul angolez sărbătorește as
tăzi împlinirea a cinci ani de la 
proclamarea independenței națio
nale — act istoric prin care și-n 
găsit încununarea lupta îndelungată 
dusă, sub conducerea Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Ango
lei, împotriva dominației coloniale. 
Cucerirea independenței de către 
poporul angolez a constituit o nouă 
și elocventă confirmare a invinci
bilității cauzei rfbpoarelor care 
luptă pentru afirmarea dreptului 
sacru de a fi pe deplin stăpine pe 
propriile destine.

în perioada care s-a scurs de 
atunci, poporul angolez, sub condu
cerea M.P.L.A., și-a mobilizat for
țele pentru reconstrucția țării, 
ceastă activitate pașnică a 
insă întreruptă, 
de intervenția militară a 
regimului rasist sud-african, 
urmărea 
străine, 
in acest 
berare", .
pârilor conducerii de stat angoleze 
s-a impus mobilizarea largă a ma
selor pentru depășirea grabnică a 
moștenirii îndelungatei dominații 
coloniale, pentru valorificarea în
semnatelor bogății ale țării.

Naționalizarea băncilor, a între
prinderilor industriale, reforma 
monetară, crearea de noi ramuri 
economice, mișcarea de cooperati
vizare de la sate — toate acestea 
au pus baze solide independenței 
economice a R.P. Angola. în ace
lași sens s-au înscris măsurile 
privind gratuitatea asistenței sani
tare pentru populație, construirea 
de școli și locuințe ș.a. Primul 
Congres a! M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, din decembrie 1977, «-

★
Cu prilejul sărbătoririi Zilei na

ționale a Republicii Populare Angola 
— cea de-a 5-a aniversare a procla
mării independenței naționale, luni 
după-amiază a avut Ioc in Capitală 
o manifestare culturală organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, in cadrul 
căreia scriitorul Ioan Grigorescu a 
împărtășit impresii de călătorie din

A- 
fost 

așa cum se știe, 
torțelor 

fare 
«instaurarea dominației' 

După victoria obținută și 
„al doilea război de cli

pe primul plan al preocu»

prezentînd un moment de <? deose
bită însemnătate in viața politică a 
țării, a fixat ca obiectiv strategic 
dezvoltarea Angolei in direcția 
socialismului. O atenție permanen
tă este acordată instituționalizării 
și întăririi puterii populare, dez
voltării economiei naționale — ba
za creșterii nivelului de trai al po
porului — sarcini cu atit mai com
plexe cu cit forțele reacțiunii, regi
mul rasist sud-african iți continuă 
provocările, acțiunile de subminare, 

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu 
popoarele africane, țara noastră ur
mărește cu profundă simpatie efor
turile poporului angolez pe calea 
consolidării independenței, a fău
ririi unei vieți noi. România so- 

. cialistă, care s-a aflat mereu ală
turi de poporul angolez pe par
cursul anilor de luptă pentru ne- 
atîrnarc. acordindu-i întregul spri
jin politic, moral și material. a 
salutat cu căldură victoria Angolei, 
a recunoscut imediat guvernul creat 
de M.P.L.A. și a stabilit relații di
plomatice cu noul stat independent.

O contribuție determinantă la 
întărirea relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate militantă 
româno-angoleze a adus-o vi
zita efectuată anul trecut in 
Angola de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Convorbirile la nivel 
înalt, documentele semnate eu 
acel prilej, în primul rînd Tra
tatul de prietenie șl cooperare, au 
asigurat o bază si mai trainică pen
tru dezvoltarea in continuare a 
conlucrării prietenești dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, în 
avantajul reciproc, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

★
Angola și a fost prezentat un pro
gram de filme documentare.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. șl Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, tineri angolezi care 
studiază in tara noastră, un nu
meros public. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 șl 14 noiembrie, tn țară : Vreme In 
genera: umedă șl rece, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi mai 
mult noros Vor cădea precipitații atit 
sub tormâ de ploaie, cit și sub formă

de lapovită șl ninsoare. In București : 
Vreme in general umedă șl In răcire. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații atit sub formă de ploaie, 
cit și sub formă de lapovită șt ninsoare, 
Vint moderat cu
toare. Temperaturile 
cuprinse intre minus 
iar cele maxime vor
5 grade. (Margareta 
log de serviciu).

intensificări trecă- 
minime vor fi 

1 și plus I grad, 
oscila între 3 și 
Struțu, meteoro-

O invitație atrâgâtoare:

POIANA BRAȘOV
• Noi complexe turistice fi posibilități sporita pentru odihnă, sport și agre
ment • Creșă-cămin pentru familiile care vin eu copil hiicl • Dezvoltarea 
. ----------£um p01 asigura locuri de cazarebazei materiale in cincinalul viilor •

PROGRAMUL 1
t.M) Teleșooalâ 

18,00 Sint in grupa mare i
10.15 Film serial : „Suspendat! <ta un 

fir". Reluarea episodului 3
11,05 Dosarele istoriei. Cum .ieluiau mo

nopolurile imperialiste bogățiile 
României (I)

11.40 Telex
18,05 Școala la școala noii oalitătl. Ro- 

portaj-anchetâ
15.30 Curs de limba engleză
16,50 Din țările socialiste
17.15 Clubul tineretului
18,(io Almanah ploniereeo
10.25 Tribuna TV
1B.50 1<K)1 de seri 
19.00 Telejurnal
19.30 Actualitatea economică
19.40 Ancheta TV ; „Civilizația străzii" 
36.20 Plaiurile Gorjului in clntecuț Măriei

Lătărețu
*0,40 Teatru TV : ..Castelul din Carpați" 

de Anda Boldur. după Julea Verne. 
Premieră pe tară

22,05 Telejurnal
PROGRAMUL 2
Telejurnal
Moștenire pentru viitor
Buletin rutier — informații pentru 
conducătorii auto
Viata economică a Capitalei
““ componistice

• Selecționata de rugby a Româ
niei a debutat in noua ediție a cam
pionatului european — „Cupa 
F.I.R.A." — cu o victorie categorică 
în fata reprezentativei Poloniei, pe 
care a învins-o cu scorul de 33—0 
(25—0), în meciul disputat pe sta
dionul din Sochaczew.

• în etapa a 14-a, din campiona
tul divizionar „A" s-au înregistrat 
următoarele rezultate : „U“ Cluj-
Napoca — F.C.M. Brașov 2—1 ; 
Jiul — Steaua 2—0 ; S.C, Bacău —

cinema

19,00
19.20
20,00

20.15
•0.45 Profiluri ---- „----------
21.45 Sculptori ai lemnului — șlefuitori 

ai versului,
12,05 Telejurnal

• Ancheta : SCALA — 9: 11,15; 
13,30: 16,40: 18: 20,13, EXCELSIOR 
— 9: 11,15: 13.30: 15.46: 181 2045. 
MELODIA — 9: 1.145: 13.30: 16,45; 
18; 9045.
• Moscova nu orede tn lacrimi 1 
CAPITOL - 9,30: 12,30; 15.45; 18.15.
• Vizită Ia domiciliu : SALA PA
LATULUI (sala mică) — 1745, PA
TRIA — 9: 11,15: 13.30; 15.45: 18: 
2045. FAVORIT - 9: 1145: 13,3»’ 
15.45; 18; 2045. CULTURAL — 9: 
1145: 13.30: 15,45; 18: 20.13.
• încă o dată la Veneția ; BUCU-

1—1 ; Progresul Vul- 
Tg. Mureș 3—1 ; F.C. 
Corvinul 3—1 ; Dina- 
— ..Poli" Timișoara 

Politeh-

Univ. Craiova 
can — A.S.A. 
Baia Mare — 
mo București
2—0 ; Chimia Rm. Vilcea
nica Iași 2—1 ; F.C. Olt — F.C. Ar
geș 2—1 ; F.C.M. Galați — Sportul 
studențesc 3—0. în clasament — pe 
primele trei locuri.: Dinamo (21 p.), 
Univ. Craiova (19 p.), Corvinul (17 
p.); pe ultimele trei — F.C. Bala 
Mare (11 p.), ’„Poli" Timișoara (10 
p.), F.C.M. Galați (10 p.).

Privită de pe terasa modernului ho
tel „Alpin" sau din telecabina care, 
urcă in numai citeva minute oină 
aproape de virful masivului „Postă
varul", stațiunea Poiana Brașov se in- 
fățișează privirilor in toată splen
doarea și farmecul ei de „Perlă a 
Carpaților". care cucerește din primul 
moment pe cei ce poposesc aici și al 
căror număr este in creștere de la un 
an la altul. La forța de atracție a Po
ienii Brașov contribuie, deopotrivă, 
cadrul natural deosebit de pitoresc și 
variat, ca și factorii climaterici care 
oferă excelente condiții de odihnă, 
binefăcătoare pentru sistemul nervos 
central și funcțiile vitale ale organis
mului uman.

La creșterea popularității și a bu
nului renume de care se bucură Po
iana Brașov atit in țară, cit și peste 
hotare a contribuit și contribuie în- 
tr-o măsură hotăritoare peisajul me
reu înnoitor al stațiunii, baza sa ma
terială in continuă dezvoltare și mo
dernizare și, implicit, confortul sporit 
pe care-1 asigură și care fac din Po
iana Brașov una dintre stațiunile 
montane cela mai renumite și mai 
solicitate.

In legătură cu ultimele noutăți din 
Poiană, tovarășul Loghin Jucan, di
rectorul O.N.T. „Carpați" Brașov, 
ne-a oferit citeva noi argumente :

— Ca noutăți în domeniu! lărgirii 
și modernizării bazei materiale aș 
aminti faptul că hotelurilor și vilelor 
mai vechi și celor construite în 
primii ani al actualului cincinal, cum 
sint complexele turistice „Alpin", 
„Ciucaș" și „Șoimul", li s-au alăturat 
in ultima perioadă două noi și la fel 
de moderne complexe turistica — 
„Caraimanul" și „Piatra Mare" — 
amplasate într-o zonă cu o largă des
chidere spre masivele ..Postăvarul" și 
„Bucegi". Cu acestea, numărul locu
rilor de cazare ale Poienii se ridică

acum la 3 000. Noutăți oferim celor 
ce vin pentru a-și petrece citeva zile 
in Poiană și in domeniul agrementu
lui. Pe lingă faptul că principalele 
complexe dispun de unele condiții 
proprii de agrement, in vara acestui 
an Poienii i s-a oferit un dar de preț: 
o frumoasă piscină, amplasată pe 
malul lacului de agrement. Ea dispu
ne de două bazine — unul pentru ma
turi și altul pentru copii — și o sală 
pentru practicarea gimnasticii medi
cale. Lacul a fost și el reamenajat și 
dotat cu hidrobiciclete și bărci. La 
citi va Pași s-a deschis o cofetărie, iar 
restaurantul „Poiana ursului" a fost, 
la rîndul lui, reamenajat si transfor
mat intr-o unitate cu specific româ
nesc, unde se organizează pentru cei 
sosiți aici spectacole folclorice. Dar 
posibilitățile de petrecere a timpului 
în mod plăcut și util pentru cei je 
vin să-și petreacă concediul in Po
iană sint mult mat largi și ele diferă 
Intr-o oarecare măsură de la ano
timp la anotimp. Dat fiind faptul că 
aici sezonul alb începe de obicei pe 
la mijlocul lunii noiembrie și durea
ză pină Ia sflrșitul lunii aprilie, se 
înțelege că pe prim plan se situ
ează practicarea sporturilor de iarnă, 
în acest domeniu există dealtfel și 
baza tehnico-materială cea mai largă 
și bine pusă la punct. De asemenea, 
pentru cei ce doresc să învețe schiul, 
O.N.T. „Carpați" organizează în fie
care sezon o școală de schi, unde 
monitori bine pregătiți inițiază pe în
cepători in practicarea acestui sport. 
Celor care iubesc patinajul le stă la 
dispoziția încă de pe acum un fru
mos patinoar artificial. Mal trebuie 
amintit faptul că pe lingă complexele 
turistice funcționează centre de închi
riat materiale sportive, O.N.T. 
păți" vine și in intîmpinarea 
care sosesc în Poiană cu copii mici, 
organizînd in timpul sezonului de

„Car- 
celor

9,16; 11,18; 13,38: 15,45:REȘTI - 
ta: 2045.
• Divina Ema : CENTRAL — 0,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30: 19.36.
• Bobby Deerfield : STUDIO — 
10; 12,30: 15: 17,30: 19.45.
• Fiica adoptivă : TIMPURI NOI
— 9.30: 11.30; 18.30: 15.30: 17,30; 
19,30.
• Program de desene animate — 
9: 10.30: 12.13: Bilet de întoarcere
— 14; io; îs: w : doina.
• O lacrimă de fată : FEROVIAR
— 9: 11,13: 13.30: 15,45: 18: 2043,
GLORIA - 9: 1145: 13.30: 15.43: 
18; 2045, victoria — 10: 12: 14: 
16; 18: 20.
• Labirintul : GIULEȘTI — 9;
11; 13.13: 15.30: 17.45: 20. MIORIȚA
— 9; 1145; 13,30: 15,45; 18: 20.

• Ultimul revallon : GRIVITA — 
0; 14,16: 13.30; 13,45; 18: 2045.
• Burebista ; DACIA — 9: 121 
16; 19.
• Colombo ta Londra ; EFORIE
— 9: 11: 13: 15,15; 17,30: 19,30.
• De moartea mea s-o acuzați pe
Klava K : COTROCENI - 15: 17,15; 
19.30. VOLGA - »; 11.15: 13.80:
15,45: 18: 20.
• Șaua de argint : FLOREASCA
— 9: 11: 13: 15.30: 17,4?: 20, Tomis
— 9: 1143: 13.30: 16.45: 18: 2645.
• Uimitorul căpitan Nemo : BU» 
ZESTI — 16.30: 17.45; 20.
• ...Am fost șaisprezece : FLA» 
cAra — 15,30: 17.30: L».3O.
• Cascadorul Hooper : LIRA — 
13.30: 18: 20.
• Elvis : AURORA — 9: U45;

13,36: 15.46; IB; 26. FLAMURA — 
l: n: 13,15: 15,30: t7,4»; 20.
• Toate fetele mele : DRUMUL 
SĂRII - 15.30; ta; 20.
• Infernul din zgirie-norl : LU
CEAFĂRUL - »; 12; 18: 19,
• Privighetoarea ; PACEA — 18.30; 
17,30; 19,30.
• Micuța MO t ARTA »l 1»| 

Dumbrava minunată : COSMOS
15,30; 17.30; 19,30,
Casa dintre cimpuri l MUNCA
18: 18: 20.
Pierdut și qegâsit t POPULAR
15,36; 17,30; 19.30.
Bariera s PROGRESUL — w:•

18; 20.
• Micuța floare Hua : VIITORUL 
— 15,30; 17,30; 19.30.

unde aceștia potschi o creșă-cămin 
fi lăsați sub o atentă Îngrijire și su
praveghere.

Celor spuse de tovarășul director 
adăugăm că Poiana oferă multe alte 
posibilități de agrement cu un carac
ter permanent : plimbări cu căruța 
(iarna cu sania) sau excursii cu auto
carele. Nu de mult, la dispoziția oas
peților a fost Pus un teren de cură 
montană lung de trei kilometri — un 
adevărat izvor de sănătate și destin
dere. Turiștii mai pot participa la se
rile distractive organizate la restau
rantul „Capra neagră" sau la unită
țile cu specific „Sura dacilor". „Ca
bana haiducilor" sau la „Poiana ursu
lui".

— Cum va arăta Poiana Brașov în 
viitor ? — l-am întrebat pe interlo
cutor, care ne-a răspuns :

— în viitorul cincinal se vor con
strui două noi complexe turistice, 
care nu slnt insă de natură să aglo
mereze actualul perimetru al sta
țiunii. Ca obiective mai importante 
cu care va ti dotată Poiana incă în 
1981, un loc important ii ocupă cen
trul multifuncțional aflat in plină 
execuție ei care va cuprinde un com
plex de amenajări pentru agrement, 
cum sjnt o sală polivalentă ce va fi 
folosită atit pentru spectacole, cit șl 
ca cinematograf, săli de jocuri, un 
restaurant. Alături se înalță con
strucția noului local de poștă și te
lefoane. Creșterea circulației turistice 
a impus construirea unui nou mijloc

de transport pe cablu, care să lege 
Poiana de Cristianul Mare. Această 
necesitate este în curs de materiali-, 
zare prin execuția unei noi telecabi- 
ne cu o capacitate de 64 persoane, 
care va fi dată în exploatare in cursul 
anului ce vine. Se prevede, de ase
menea. construirea la o altitudine de 
circa 1 800 m, aproape de virful Cris
tianul Mare — intr-o zonă cu piftii 
de schi — a unui restaurant. De 
asemenea, programul de amcriajare 
și dezvoltare a Poienii Brașov preve
de și alte lucrări menite să ridice gra
dul de funcționalitate al stațiunii și 
al întregii zone. Se prevăd, de ase
menea, lucrări de amenajare și în
frumusețare a cadrului natural al Po
ienii. protecția mediului inconjurător. 
Toate aceste măsuri au menirea să 
creeze tuturor celor ce poposesc aici 
— fie pentru o perioadă mai lungă, 
fie și pentru clteva zile — condiții 
să se bucure din plin de marile po
sibilități pe care le oferă Poiana și 
cadrul ei natural pentru o odihnă 
activă, pentru destindere și refacerea 
forțelor — .......
sesc nici 
anotimpuri.
va locuri 
ale oficiilor 
adresa chiar direct dispeceratului de 
cazare al Poienii: telefon 1 52 50.

posibilități care nu lip- 
unuia dintre
Cei interesați
prin agențiile

județene,

cele patru 
pot rezer- 
de turism 
putindu-se

N. MOCANU
corespondentul „Scinteii*

• Noi aventuri pe vasul Posei
don I FERENTARI — 15.30'5 17.30; 
19,30.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) ; 
Cavoul de familie — 19.3(1: (sala 
Atelier) ; Elegie — 10.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) ; Pagini de an
tologie din literatura violinei. Pro
gramul VI - „M0ZART“. Orches
tra „Camerata- (Constanta). Di
rijor : Paul Stalcu. Soliști ; Maria 
Masalici-Madru, Victoria Basta,

Bturdza Bu- 
Mâgureanu) : 
- 19.30: (sala 

Infidelitate

George Popovicl, Vsrujan Cosi- 
ghian — 19,30.
• Opera Română : Trubadurul 
— 19.
■ Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — )9,3O.
• Teatrul „Lucia 
tandra" (sala Schitu 
O scrisoare pierdută 
Grădina icoanei) : 
conjugală — 19.30.
• Teatral Mic : Evul mediu In» 
timplâtor — 10,30.
• Teatrul Foarte Mic ; Copiii Iul 
Kennedy — 20
• Teatrul de comedie ; Concurs 
de frumusețe — 19,30.
• Teatrul Ciulești (sala Maies- 
tic) : Noaptea pe asfalt — 19.30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma-

ghera) ; Sfîntul Mitici Blajinul —
19.30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal ..C, Tâ- 
nase" (Sala Savoy) ; De la Cără
buș la Savoy — 19.30; (sala Victo
ria) : Idolul femeilor — 19.30.
• Teatral „Ion Vasllescu" : De ce 
nu cade soarele — 19,30.
• Ansamblul artistic „Ransodia 
română" ; La ftotina dorului —
119.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici — to: 
Un tlnftr printre alții — 19.
• Teatrul ..Țăndărică" : Jocuri de 
poeți, jocuri de copii — 17; (sala 
ștr. Doamnei 1),: Nocturn — Fru
moasele pasiuni electrice — 20.15.
• Circul București : Circul Mare 
din Budapesta — 19.30.



Expresie a interesului deosebit pentru gtndirea

și acțiunea politică a șefului statului român

în Danemarca a apărut: 
O AMPLĂ SELECȚIE DIN CUVlNTĂRIlE 

Șl INTERVIURILE PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

în Danemarca a ieșit de sub tipar volumul „Cuvin
tările lui Ceaușescu", consacrat gindirii și perso
nalității președintelui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Lucrarea — apărută in 
editura „Samleren" din 
Copenhaga, în condiții 
grafice deosebite — cu
prinde pe spațiul a 250 de 
pagini ilustrate cu nume
roase fotografii, infățișînd 
momente ale activității 
președintelui Nicolae
Ceaușescu, o selecție din 
cuvintările și interviurile 
șefului statului român 
consacrate politicii de fău
rire a vieții noi, socialiste, 
a poporului român, pozi
ției României în principa
lele probleme ale vieții in
ternaționale.

în prima parte a lucră
rii. în. cadrul unui cu
prinzător „Cuvint intro
ductiv", semnat de Kristen 
Helvcg Petersen, cunoscut 
om politic danez, fost mi
nistru, se relevă: „Atunci 
cînd m-am decis să scriu 
introducerea la selecția 
din cuvintările și interviu
rile președintelui Nicolae 
Ceaușescu m-am gîndit 
bine. Șl mărturisesc că e 
greu să înmănunchezi toa
te aspectele care să 
concure la prezentarea u- 
nui asemenea om de stat, 
a operei sale și a tuturor 
principiilor ce stau la 
baza activității lui". „Ceea 
ce impresionează atunci 
cînd dorești să-ți faci o 
imagine despre România 
— arată autorul — este 
faptul că poporul român, 
in ciuda vicisitudinilor și 
greutăților cu care a fost 
confruntat — și acestea au 
fost enorm de multe — a 
reușit să-și păstreze iden
titatea. iar pentru activita
tea lui Nicolae Ceaușescu 
este deosebit de caracte
ristic că el acționează in 
permanență pentru întări
rea și dezvoltarea acestei 
identități. Pentru el, inte
resele națiunii sînt prin
cipii călăuzitoare, este vi
tal ca România să dezvol
te eolaborarea cu toate 
țările lumii".

Evidențiind proeminenta 
personalitate a președinte
lui Nicolae Ceaușescu. de 
om de stat, de militant 
ferm și consecvent pentru 
propășirea continuă a 
României. K. H. Petersen 
scrie că nici un alt șef de 
stat nu a cunoscut atîtea 
țări sau a avut contacte cu 
atiția șefi de stat. Iar pen
tru cel care au convorbiri 
cu el este evidentă dorin
ța sa de a dezvolta o lar
gă colaborare internațio
nală cu toate statele, fără 
deosebire de orînduirea 
lor social-economică și po
litică, pe baza respectării 
principiilor independenței 
și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile 
interne, renunțării la folo
sirea forței și la amenin

țarea cu forța. Abordînd 
apoi contribuția șefului 
statului român la politica 
de destindere și dezarma
re, autorul „Cuvîntului in
troductiv" scrie: „Ori de 
cite ori se ivește prilejul, 
se fac propuneri româ
nești de stopare a înar
mărilor și începere a pro

neobișnuită, legată Indi
solubil de istoria nouă a 
României pe care o întru
chipează în mod hotărî- 
tor". „Prin multiplele sale 
contacte cu reprezentanții 
altor state — continuă au
torul introducerii — 
președintele Nicolae 
Ceaușescu a dobîndit o 
solidă cunoaștere a carac
teristicilor altor națiuni 
și a modului de a rezol
va propriile probleme. 
Pentru el, nu încape nici

cesului de dezarmare, vi- 
zînd, in perspectivă, des
ființarea celor două pacte 
militare — N.A.T.O. și cel 
de la Varșovia. Iar Nicolae 
Ceaușescu este activ și a- 
colo unde este vorba de 
contacte politice între Păr
țile in conflict, acționind 
pentru destindere și solu
ții pașnice".

Apreciind că nu este 
deloc ușor să prezinți a- 
totcuprinzătorul rol și 
contribuția deosebită la 
făurirea României noi și 
înălțarea propriului său 
popor adusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu din 
fragedă tinerețe și pînă 
azi, cînd conduce desti
nele României socialiste, 
K. H. Petersen notează : 
„Prin structura sa, prin 
calitățile și puterea sa de 
voință, prin curajul său, 
Nicolae Ceaușescu și-a 
dobîndit in țară un Ioc de 
mare conducător". „Este 
vorba de o personalitate

o îndoială, România tre
buie să rămînă un stat 
socialist, un stat socialist 
in plină dezvoltare". 
„România și-a dobindit 
o poziție și un prestigiu 
care-i asigură o poziție 
măreață".

Volumul „Cuvintările 
lui Ceaușescu" prezintă, 
în continuare, ample mo
mente definitorii din via
ța și activitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
care ilustrează convingă
tor concepția unitară, ști
ințifică ce stă la baza gin
dirii politice și activității 
șefului statului român. Ci
titorul danez are astfel 
posibilitatea să cunoască 
spiritul revoluționar, de 
luptă, ce caracterizează 
întreaga viață și activita
te a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. rolul său fun
damental în dezvoltarea 
multilaterală, rapidă a 
României, în făurirea vie
ții noi, socialiste, a po
porului român.

Utilizînd numeroase da
te, autorul introducerii 
tace o prezentare gene
rală a României și po
porului nostru, a luptei 
pentru apărarea ființei 
sale naționale, ilustrează 
dezvoltarea țării in dome
niile industriei, agricul
turii, transporturilor și te
lecomunicațiilor, ăl comer
țului, învățămîntului, ști
inței și culturii, al litera
turii și artei. Concluzia 
sa este aceea că poporul 
rtomân a înregistrat con
stante progrese remarca
bile și că pășește mereu 
inainte in dezvoltarea și 
bunăstarea sa.

în partea a doua a vo
lumului, capitole impor
tante sint consacrate con
cepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la evoluția vieții po
litice internaționale, noua 
ordine economică inter
națională, principiile po
liticii externe românești, 
relațiile de prietenie și 
colaborare ale României 
qu toate țările lumii, în
făptuirea securității și 
păcii pe continentul euro
pean, necesitatea lichidă
rii exclusiv pe calea 
tratativelor a tuturor con
flictelor și stărilor con- 
flictuale, dezarmarea ge
nerală și dezarmarea nu
cleară. rolul O.N.U. și 
participarea tuturor ță
rilor la soluționarea pro
blemelor lumii de azi.

Scoțind în evidență deo
sebit de bogata activitate 
în acest domeniu a șefu
lui statului român, auto
rul subliniază : „Este vor
ba de contacte cu toate 
statele lumii, cu țările in 
curs de dezvoltare din 
Americă de Sud, Africa și 
Asia, cu țările din Est și 
din Vest. Convorbirile se 
referă la destindere și 
dezarmare ; legăturile co
merciale și creșterea co
merțului bilateral sînt, de 
asemenea, o temă a dis
cuțiilor, dar hotărîtoare 
este problema războiului 
și păcii... Ceaușescu pune 
accentul principal pe mă
surile de creștere a în
crederii, pe măsuri pro- 
priu-zise de dezarjnare, pe 
colaborare în toate dome
niile". ,,O temă ce reți
ne atenția în discursurile 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu — continuă K. 
H. Petersen — este aceea 
ca națiunile să se abțină 
de la amestecul în trebu
rile altor țări".

Apariția în Danemarca 
a volumului „Cuvintările 
lui Ceaușescu" — lucrare 
ce se integrează într-o 
largă suită de acțiuni edi
toriale similare ce au avut 
Ioc in ultimii ani in nu
meroase țări ale lumii — 
ilustrează in mod grăitor 
prestigiul înalt de care se 
bucură în întreaga lume 
politica României socia
liste. personalitatea pre
ședintelui ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

NAȚIUNILE UNITE
A

Proiect de rezoluție propus de România 
adoptat prin consens

privind „Anul internațional al tineretului: 
Participare — Dezvoltare — Pace"

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— Comitetul pentru probleme sociale, 
umanitare și culturale al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat, prin con
sens, un proiect de rezoluție propus 
de România. „Anul internațional al 
tineretului : Participare — Dezvol
tare — Pace". Reflectînd marele in
teres șl larga adeziune față de pro
blemele tineretului. 75 de state, din 
toate zonele geografice ale lumii, s-au 
asociat tn calitate de coautori la acest 
proiect.

O continuare a cunoscutei inițiative 
românești privind proclamarea anului 
1985 drept An internațional al tine
retului, proiectul adoptat subliniază 
însemnătatea profundă a participării 
directe a tinerei generații la mode
larea viitorului umanității, precum și 
contribuția sa valoroasă la statorni
cirea noii ordini economice interna
ționale întemeiate pe echitate și jus
tiție. El relevă, totodată, necesitatea 
imperativă a canalizării energiilor, 
entuziasmului și capacității creatoare 
a tineretului tn direcția înfăptuirii . 
sarcinilor de consolidare a ființei na
ționale, de luptă pentru autodetermi
nare și independența națională. împo
triva dominației și ocupației străine, 
pentru menținerea păcii și promo
varea cooperării și înțelegerii inter
naționale. Prin documentul adoptat, 
Adunarea Generală' iși exprimă in-

crederea că Anul internațional al ti
neretului va servi la mobilizarea 
eforturilor la scară locală, națională, 
regională și internațională în ve
derea promovării celor mai bune con
diții de educație, formare profesio
nală și viață, pentru asigurarea parti
cipării active a tinerei generații la 
dezvoltarea globală a societății și 
pentru încurajarea pregătirii unor 
programe naționale și locale in con
formitate cu experiența, condițiile și 
prioritățile fiecărei țări. Pregătirea 
marcării Anului internațional al ti
neretului a fost încredințată unui 
comitet consultativ al O.N.U. compus 
din 24 de state, printre care și 
România. Adunarea Generală a tra
sat acestui organ sarcina de a elabo
ra un program concret de măsuri și 
activități ce urmează să fie întreprin
se în perioada ce precede Anul in
ternațional al tineretului, precum și 
pe parcursul acestuia. Adoptarea piin 
consens a proiectului de rezoluție pro
pus de țara noastră constituie o con
vingătoare recunoaștere a concepției 
profund umaniste a României în ceea 
ce privește rolul de astăzi și de mîine 
al tinerei generații, precum și în legă
tură cu contribuția pe care tineretul 
din întreaga lume o poate aduce Ia 
soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității.

Dezvoltarea relațiilor româno-italiene 
în domeniul agriculturii

ROMA 10 (Agerpres). — Giuseppe 
Bartolomei, ministrul italian al agri
culturii și pădurilor, l-a primit pe 
Ion Ceaușescu, adjunct al ministru
lui agriculturii și industriei alimen
tare. Cu acest prilej au fost 
discutate probleme referitoare la 
dezvoltarea in continuare a rela
țiilor româno-italiene in domeniul 
agriculturii. De asemenea, ministrul 
român a avut o intilnire cu Gaetano 
Sțammati, președintele Academiei 
internaționale de horticultura și

floricultură. Ales, recent, vicepre
ședinte al acestui prestigios for in
ternațional, tovarășul Ion Ceaușescu 
a discutat cu conducerea academiei 
aspecte legate de rolul și contribu
ția acesteia la promovarea unei ac
țiuni de cooperare științifică cu aca
demiile naționale și oamenii de 
știință..

La întîlniri a participat Ion Măr- 
gineanu, ambasadorul țării noastre 
la Roma.

Deziderate majore ale popoarelor 
in fața reuniunii de la Madrid 

consacrate securității europene

Noul lider 
al Partidului Laburist 

din Marea Britanie
LONDRA 10 (Agerpres). — Mem

brii grupului parlamentar al Partidu
lui Laburist din Marea Britanie, în
truniți, luni, la Londra, l-au ales pe 
Michael Foot în funcția de lider al 
partidului. aEl îl înlocuiește în acest 
post pe James Callaghan, care și-a 
prezentat demisia la 15 octombrie 
a.c. Fost ministru al muncii, Michael 
Foot este in virstă de 67 de ani. El 
deținea postul de lider adjunct al 
partidului din anul 1976.

Reuniunea miniștrilor 
agriculturii din țările 
membre ale C.E.E.
BRUXELLES 10 (Agerpres). — 

Miniștrii agriculturii din țările 
membre ale C.E.E. au început, luni, 
la Bruxelles, o reuniune de două zile. 
Ei urmează să se pronunțe asupra 
unui ansamblu de măsuri structura
le menite să amelioreze situația unei 
părți a agricultorilor celor mai defa
vorizați, îndeosebi din Italia, unele 
regiuni ale Franței și Irlapda de 
Nord. Dezbaterile în acest sens se 
anunță a fi dure, avîndu-se în ve
dere că Republica Federală Germa
nia a blocat deja aceste măsuri în 
luna iulie, invocind rațiuni bugetare 
— informează agenția France Presse.

Potrivit hotărîrii adoptate de 
cele 35 de state • semnatare ale 
Actului final de la Helsinki, 
la Palatul Congreselor din Madrid 
urmează să înceapă astăzi lucră
rile reuniunii general-europene, 
menită să asigure continuitatea 
eforturilor pentru înfăptuirea unei 
securități trainice pe continent. 

.Așa cum se știe, reuniunea a fost 
precedată de o intilnire pregătitoare, 
în cadrul căreia reprezentanții sta
telor participante trebuiau să con
vină asupra ordinii de zi. a duratei 
și modalităților de desfășurare a 
lucrărilor. Pînă Ia ora tipăririi zia
rului, intîlnirea pregătitoare nu 
și-a încheiat lucrările. Continuă să 
se depună eforturi pentru ca, totuși, 
reuniunea propriu-zisă să poată în
cepe astăzi, în bune condiții.

Este cunoscut că vreme îndelun
gată lucrările intîlnirii pregătitoare 
au fost blocate prin artificii de pro
cedură, ceea ce a stîrnit, pe bună 
dreptate, insatisfacția opiniei pu
blice, a popoarelor continentului. In 
intervențiile majorității delegaților 
statelor participante și-a găsit ex
presie voința popoarelor ca, mai ales 
In condițiile sporirii încordării in
ternaționale, să se intensifice efor
turile pentru înfăptuirea securității 
europene, ca una din premisele 
fundamentale ale asigurării păcii și 
securității in întreaga lume.

După ce timp de două luni lu
crările întilnirii pregătitoare s-au 
cantonat in discuții sterile, în ul
timele zile ele au cunoscut un ritm 
intens, instaur'indu-se o atmosferă 
de lucru, de căutări îndreptate spre 
rezolvarea prin consens a proble
melor aflate' in ‘dezbatere. Dealt
fel, se poate spune că în desfășu
rarea negocierilor a reieșit preg
nant, o dată mai mult, rolul impor
tant ăl țărilor mici și mijlocii, voin
ța lor, manifestată pe tot parcursul 
întilnirii, de a orienta lucrările într-o 
direcție constructivă. în acest cadru 
se cuvine relevată activitatea depu
să de delegația României, care, 
acționind pentru înfăptuirea orien
tărilor de principiu ale partidului 
și statului nostru, a depus eforturi 
perseverente, a avansat propuneri 
judicioase, larg apreciate, menite 
să permită îndeplinirea mandatului 

. încredințat intîlnirii.
Dînd glas .poziției consecvente a 

României socialiste în problemele 
securității europene, preocupării le
gitime a poporului român, ca și a 
tuturor popoarelor continentului, în 
legătură cu soarta reuniunii de la 
Madrid, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia, chiar in aceste zile, în 
timpul conferinței de presă orga
nizate la Stockholm, cu prilejul vi
zitei întreprinse in Suedia : 
„Oricit de importante sint pro
blemele de procedură, ele nu trebuie 
să împiedice începerea la timp a 
reuniunii. Sint puse in discuție in

i' săși dezvoltarea relațiilor din Eu
ropa, viitorul popoarelor europene 
— și aceasta trebuie să predomine, 
să stea mai presus de orice".

într-adevăr, probleAiele ce'urmea- 
ză a fi dezbătute — măsurile de di
minuare a factorilor de insecuritate, 
de dezvoltare a cooperării în di

verse domenii de activitate, de 
extindere a conlucrării pentru so
luționarea unor probleme care pre
ocupă toate statele participante — 
sint de importantă vitală, ele pri- 

*vesc înseși destinele națiunilor con
tinentului, ale păcii, nu numai în 
Europa, ci și în întreaga lume. Iată 
de ce România, așa cum arăta pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, a 
considerat și consideră că trebuie 
să se facă totul pejitru ca reuniu
nea general-europeană să înceapă și 
să-și desfășoare in mod normal 
lucrările, iar negocierile să conducă 
la adoptarea unor măsuri eficiente, 
de natură să contribuie la Întărirea 
securității tuturor popoarelor con
tinentului, la dezvoltarea largă a 
conlucrării dintre ele.

Fără îndoială că la Madrid, după 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să fie dis
cutate toate problemele care au 
făcut obiectul înțelegerilor în
scrise în Actul final de la Hel
sinki. Este, desigur, necesar să 
aibă loc o trecere în revistă a 
ceea ce s-a făcut pînă acum. Esen
țial este însă să se privească înain
te și să se stabilească cum trebuie 
acționat în continuare pentru trans
punerea. în viață a prevederilor 
documentelor de la Helsinki. în 
mod deosebit e necesar ca reuniu
nea să deschidă calea trecerii la 
măsuri concrete menite să deter
mine o diminuare a inarmărilot, 
pași concreți în ce privește dezan
gajarea militară și dezarmarea pe 
continent. România, așa cum se 
știe, acordă în acest sens o mare 
importanță organizării unei confe
rințe de dezarmare în Europa. în 
același timp, țara noastră se pro
nunță pentru alte înțelegeri con
crete în domeniul colaborării eco
nomice. inclusiv al energiei, trans
porturilor și. protejării ‘mediului 
înconjurător, colaborării tehnico- 
științifice și culturale. în concepția 
României, reafirmată în aceste 
zile de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reuniunea de la Madrid va trebui 
să asigure continuitatea procesului 
început la Helsinki.

Apare ca o cerință de cea mai 
mare însemnătate ca lucrările re
uniunii să se caracterizeze prin spi
rit constructiv, de înțelegere și 
conlucrare, să se evite alunecarea 
spre subiecte colaterale, spre dis
pute sterile ori schimburi de acu
zații și incriminări. Popoarele con
tinentului așteaptă și cer • ca lu
crările să se axeze pe aspectele 
fundamentale de care depind creș
terea încrederii și înțelegerii, dez
voltarea largă a colaborării, conso
lidarea destinderii — intr-un cuvînt. 
pacea și securitatea în Europa și 
în lume.

în acest spirit, profund atașată 
cauzei securității europene, Româ
nia socialistă, prin glasul președin
telui ei, și-a reafirmat hotărirea de 
a-și aduce întreaga contribuție la 
desfășurarea constructivă a reuniu
nii de la Madrid, potrivit năzuin
țelor popoarelor continentului de a 
trăi în pace. înțelegere și colabo
rare, intereselor păcii și securității 
in întreaga lume.

Dumitru ȚINU

„Voyctger-1“ iși continuă cursa 
spre Saturn

Camerele de luat vederi de pe sonda spațială americană 
sînt îndreptate spre atmosfera lui Titan

PASADENA 10 (Agerpres). — firen- 
da spațială americană „Voyager-1“, 
aflată, duminică, la o distanță de mai 
puțin de cinci milioane km de Saturn, 
și-a îndreptat camerele de luat ve
deri spre atmosfera lui Titan — cel 
mai mare satelit natural al planetei. 
Experții de la „Jet Propulsion 
Laboratory'' din Pasadena (Cali
fornia) au anunțat că, deși o pu
ternică furtună s-a produs, ieri,

in zona antenei situate în apro
piere de Madrid, recepția semnalelor 
sondei nu a fost întreruptă, așa cum 
s-a întimplat sîmbătă, timp de cinci 
ore, din aceleași cauze. Se precizează, 
de asemenea, că „Voyager-1" se în
dreaptă, in prezent, cu o viteză de 
72 000 km/h spre Saturn, urmind să 
se apropie, miercuri, la o distanță de 
numai 124 000 km de suprafața pla
netei.

alger : Conferință asupra problemelor energetice
ALGER 10 (Agerpres). — Miniștrii 

petrolului din Algeria, Gabon, Nige
ria și Jamahiria Libiană s-au întru
nit. timp de două zile. Ia Alger, pen
tru a examina situația energetică in
ternațională și problema aprovizio
nării cu petrol a țărilor in curs de 
dezvoltare, în primul rind a statelor 
africane neproducătoare de țiței. Mi

niștrii petrolului din cele patru țări 
membre ale Organizației Țărilor Ex
portatoare de Petrol (O.P.E.C.) au 
hotărit să satisfacă necesitățile de 
petrol exprimate do țările în curs de 
dezvoltare și. în special, de cele din 
Africa, in baza acordurilor bilaterale 
încheiate deja cu o serie de state in 
curs de dezvoltare.
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Rezultate foarte bune — aceasta 
este, intr-o formulă sintetică, apre
cierea comună ce s-a desprins la 
capătul vizitei de stat a președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Suedia, la invi
tația Maiestății Sale regele Cari al 
XVI-lea Gilstaf și a reginei Silvia. 
Intr-adevăr, vizita — prima pe care 
un șef de stat al României a făcut-o 
în această țară — a marcat, prin 
ambianta prietenească, de respect 
și comprehensiune reciprocă tn caro 
s-a desfășurat, prin contactele și con
vorbirile fructuoase, prin înțelege
rile realizate, un eveniment istoric 
in dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări și popoare. în același timp, 
dialogul, româno-suedez la nivel 
înalt. desfășurat intr-un moment 
complicat al vieții politice mondiale, 
a dobîndit, prin pozițiile afirmate 
și concluziile puse în evidență, o 
certă semnificație internațională. în- 
scriindu-se ca o contribuție de sub
stanță la cauza destinderii, secu
rității și păcii în lume.

Așa cum se știe și cum s-a relevat 
frecvent pe tot Darcursul vizitei, 
România și Suedia, deși situate în 
zone diferite ale continentului, n-au 
fost una pentru alta „păminturi 
necunoscute", legăturile dintre ele 
datînd încă din perioada vikingilor, 
și, mai apoi, de pe vremea spătarului 
Nicolae Milescu. In zilele noastre, 
relațiile reciproce au cunoscut o 
amplă extindere, demonstrîndu-se 
o dată mai mult , că deosebirile de 
orinduire sau formă, de guvernămînt 
nu pot constitui un impediment pen
tru o colaborare internațională rod
nică, atunci cînd se pornește de la 
interesele primordiale ale popoare
lor și ale cauzei păcii. Or. asemenea 
factori cum sint înaltul potențial 
economic și tehnico-științific al 
Suediei, precum și progresele Româ
niei in făurirea unei industrii pu- 
ternice, vocația de pace a celor două 
țări constituie premise concrete pen
tru o cooperare multilaterală, re
ciproc avantajoasă. în acest sens, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
arătat în cursul vizitei : „Noi acor
dăm o mare însemnătate relațiilor 
României cu Suedia in cadrul poli
ticii generale de dezvoltare a rela
țiilor eu toate statele, fără deosebire 
«le orinduire socială. Cu toții înțele
gem că,, pentru a dezvolta colabo
rarea economică, a asigura popoare

lor noastre progresul economico- 
social, este nevoie de pace, de des
tindere, de respect neabătut al inde
pendenței naționale".

înaltele onoruri cu care au fost 
primiți și înconjurați președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu de suveranii țării-gazdă, 
de celelalte persoane oficiale suede
ze, conferirea unor înalte distincții, 
ambianța de cordialitate și înțele
gere in care s-au desfășurat convor
birile cu .regele Cari al XVI-lea 
Gustaf și cu primul ministru, Thorb- 
joern Faelldin, contactele rodnice cu 

0 contribuție importantă la dezvoltarea 
relațiilor romăno-suedeze, la cauza păcii 

în Europa și in lume
reprezentanții cercurilor economice, 
culturale și cu alți exponenți ai 
opiniei publice suedeze, manifestă
rile de simpatie ale populației — 
toate, acestea au dat expresie senti
mentelor de prietenie ale poporului 
suedez față, de poporul român, pre
țuirii de care se bucură realizările 
României în opera de construcție 
economico-socială, politica sa de 
pace și colaborare internațională, 
considerației deosebite față de perso
nalitatea proeminentă g președin
telui țării noastre. Este tocmai ceea 
ce a relevat regele CARL AL 
XVI-LEA GUSTAF, care, adresin- 
du-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a declarat : „Dumneavoastră, dom
nule președinte, ați ajuns să simbo
lizați progresele României din ulti
mele decenii. Cu mare interes, noi 
sintem martori ai modului in care 
România, sub conducerea dumnea
voastră, a parcurs o impresionantă 
dezvoltare economică. Pe plan in
ternational, dumneavoastră, domnule 
președinte, v-ați făcut cunoscut prin- 
tr-o politică activă și deosebit de 
constructivă".

Prilejuind o aprofundată analiză a 
stadiului raporturilor româno-sue- 
deze, convorbirile la nivel înalt da 
la Stockholm au reliefat evoluția 

pozitivă a acestor relații, precum șl 
voința comună de a le da dimen
siuni noi, de a le ridica pe noi 
trepte. în domeniul economic, ple- 
cind de la realizările deosebite din 
cursul ultimilor cinci ani, cînd vo- 

\ lumul schimburilor a sporit o dată șl 
jumătate, s-a prevăzut, cu titlu 
orientativ, dublarea acestora In pe
rioada următoare de cinci ani. Pe 
lingă acțiunile de cooperare din 
unele domenii, îndeosebi în con
strucția de locomotive electrice, 
echipamente pentru material rulant, 
utilaj tehnologic, urmează să se per

fecteze noi acțiuni de cooperare In 
ramuri și domenii importante — fa, 
de pildă, în construcțiile dd mașini, 
metalurgie, industria chimică, a 
lemnului și tn alte domenii. S-a 
convenit să se înceapă dezvoltarea 
unei colaborări mai largi in dome
niul științei și, îndeosebi, a) noilor 
surse de energie. O direcție de ac
țiune căreia urmează să i se acorde 
atenție este cooperarea pe terțe 
piețe și, îndeosebi, cu țările în curs 
de dezvoltare. Toate aceste hotăriri 
și orientări au fost concretizate in 
Acordul comercial pe termen lung 
și Programul pe termen lung pri
vind dezvoltarea cooperării econo
mice, industriale, tehnice și științi
fice dintre Republica Socialistă 
România șl Suedia, adoptate în 
cursul vizitei — documente da 
natură să confere relațiilor eco
nomice reciproce un cadru favorabil 
de desfășurare și intensificare, efi
cientă și stabilitate. Firește, punerea 
în valoare a posibilităților create 
prin aceste înțelegeri presupune 
relații economice in ambele sensuri, 
schimburi echilibrate, reciproc avan
tajoase.

Dialogul la nivel inalt româno- 
suedez a pus pregnant în evidență 
concluzii comune sau puncte de ve

dere foarte apropiate in problemele 
cardinale ale vieții internaționale. 
Este convingerea atît a României, cit 
și a Suediei că situația internațio
nală actuală impune intensificarea 
eforturilor tuturor statelor pentru 
oprirea agravării climatului politic, 
pentru reluarea și continuarea cursu
lui spre destindere și pace, bazat pe 
respectul în relațiile dintre state al 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității in drep
turi și avantajului reciproc.

Cu tărie s-a subliniat necesitatea 

imperioasă a abolirii forței și ame
nințării cu forța din relațiile inter
naționale, cerința stringentă de a se 
acționa pentru reglementarea orică
ror probleme litigioase exclusiv pe 
căi politice, prin tratative.

Edificarea securității europene este 
o importantă cauză comună a Româ
niei, cit și a Suediei. Animate de acest 
țel, cele două țări și-au afirmat cu 
hotărîre voința de a conlucra și mai 
strins între ele, precum și de a ac
ționa și mal ferm, cu celelalte țări 
participante, pentru ca reuniunea de 
Ia Madrid să dea rezultatele aștep
tate de popoare, stimuiind realizarea 
obiectivelor Actului final, destinderea 
și securitatea europeană și generală, 
în acest cadru, ele apreciază că. la 
Madrid, trebuie să se pună bazele 
unei conferințe privind încrederea 
și dezarmarea în Europa și să se asi
gure continuitatea procesului început 
la Helsinki, România oferindu-se, 
așa cum este știut, să găzduiască 
următoarea reuniune.

Pornind de la preocuparea intensă 
manifestată în legătură cu pericolele 
cursei înarmărilor pentru statele eu
ropene și pentru întreaga lume, 
România si Suedia, care și pînă acum 
au colaborat activ. în cadrul O.N.U., 
in Comitetul de dezarmare de la Ge

neva, elaborînd în comun proiecte de 
rezoluții sau sprijinindu-și reciproc 
inițiativele, fiecăreia, și-au afirmat, 
în cadrul. actualei vizite, hotărirea 
fermă de a dezvolta această conlu-i 
crare fructuoasă, de a milita. împre
ună cu alte țări. în scopul de a se 
realiza progrese efective în direcția 
dezarmării, și în primul rind a dezar
mării nucleare, a făuririi unei lumi 
fără arme și fără războaie.

Reliefînd însemnătatea cardinală a 
problemei lichidării subdezvoltării, 
pentru toate statele, pentru pacea și 
securitatea internațională, dialogul la 
nivel înalt româno-suedez a pus în 
evidentă necesitatea urgentă a unor 
acțiuni concrete pentru soluționarea 
acestei probleme, pentru statornicirea 
unei noi ordini economice interna
ționale. ,

Fără îndoială- complexitatea și 
acuitatea problemelor ce frămîntă 
omenirea de azi reclamă participarea 
mereu mai activă a tuturor statelor 
la viața internațională, un rol impor
tant revenind țărilor mici și mijlocii, 
direct interesate in politica de inde
pendență. pace și colaborare interna
țională — însăși vizita in Suedia, 
desfășurarea ei constituind un exem
plu concludent în acest sens.

Rezultatele pozitive. îmbucurătoa
re. ale dialogului româno-suedez la 
nivel inalt — care va fi continuat tn 
viitor la București, prin vizita ofi
cială pe care o vor face in România 
Maiestatea Sa regele Cari al XVI-lea 
Gustaf și regina Silvia — sint salu
tate cu satisfacție de întregul nostru 
popor, cu convingerea că relațiile de 
colaborare prietenească dintre cele 
două țări vor cunoaște o dezvoltare si 
mai intensă pe viitor, vor influenta 
favorabil destinele păcii pe continen
tul nostru și in lumea întreagă.

La încheierea acestei prime etape 
și deschiderea celei de-a doua — vi
zita de stat în Danemarca — care va 
fi continuată cu vizita în Norvegia, 
poporul nostru este deplin. încredin
țat că în ansamblul său solia de 
pace și colaborare pe care președin
tele tării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. o poartă cu demni
tate în numele ponorului român în 
țări nordice ale Europei se va înscrie 
ca o nouă și prestigioasă acțiune a' 
politicii externe a României, nusă cu 
neabătută consecventă în sluiba inte
reselor vitale ale națiunii noastre so
cialiste, ale întregii omeniri.

I. FÎNTÎNARU

ÎNTÎLNIRI BULGARO-CEHO- 
SLOVACE. Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, l-a primit, iuni, pe Lubo- 
mir Strougal. președintele Guver
nului R.S. Cehoslovace, aflat într-o 
vizită prietenească de lucru la So
fia. Au fost examinate, cu acest 
prilej, probleme ale adîncirii cola
borării bulgaro-cehoslovace și unele 
aspecte ale actualității internațio
nale.

ZIUA PRESEI REVOLUȚIONA
RE MONGOLE. La Ulan Bator a 

Iavut loc o adunare festivă dedicată 
Zilei presei revoluționare mongole, 
care a coincis cu împlinirea a 60 

ide ani de la apariția primului nu
măr al ziarului „Unen", organ al 
C.C. aț P.P.R.M. și al Consiliului 
de Miniștri al R.P.M. La adunare, 

I J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al R.P. 

I Mongole, a dat citire salutului a- 
dresat de C.C. al P.P.R.M. colec- 

I tivului ziarului „Unen", care a fost 
decorat pentru a doua oară cu or- 

I dinul „Suhe Batof".
‘ CONVORBIRI CHINO-SINGA-
• FOREZE. —r Luni s-au desfășurat 

la Beijing convorbiri între Zhao 
I Ziyang, premierul Consiliului de 

Stat al R.P. Chineze,, și Lee Kuan 
I Yew, primul ministru al Republicii 
| Singapore, care efectuează o vizită 

in China. Au fost discutate, cu acest 
| prilej, posibilitățile de dezvoltare 

in continuare a relațiilor de priete- 
' nie și cooperare dintre cele două 

țări și s-a realizat un schimb de 
păreri asupra situației internațio- 

| nale actuale, cu deosebire a situa
ției din zonă — informează agenția 

| China Nouă.
I VIZITA CANCELARULUI R.F.G.

LA PARIS. Cancelarul R.F.G., Hel- 
I mut Schmidt, a sosit, luni seara, la 
I Paris, pentru convorbiri cu pre

ședintele Franței. Valery Giscard 
I d’Estaing. Potrivit agențiilor de 

presă, cei doi oameni de stat vor 
• discuta probleme ale relațiilor bila- 
Iterale și aspecte ale politicii inter

naționale actuale. Agenția D.P.A. 
apreciază că vor fi examinate 
chestiuni referitoare la reuniunea 

| de la Madrid a reprezentanților 
statelor participante la Confe
rința pentru securitate și coope- 

ț rare în Europa, la focarele de ten

siune din lume, precum și la situa
ția .din cadrul alianței atlantice. 
De asemenea, vor l’i abordate pro
bleme de pe agenda viitoarei reu
niuni la nivel înalt a Pieței comune.

CONDUCEREA PARTIDULUI 
DEMOCRATIC DIN LUXEMBURG 
a desemnat-o pe Collette Flesch, 
actualmente primar al orașului Lu
xemburg, drept succesoare a lui 
Gaston Thorn in guvernul luxem
burghez, s-a anunțat oficial. Gaston 
Thorn va abandona înainte de sfir- 
șitul lunii noiembrie toate funcțiile 
sale în cabinetul țării — între care, 
vicepremier și ministru de externe 
— în legătură cu preluarea preșe
dinției Comisiei C.E.E

ÎNTREVEDERE LA BEIRUT. 
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului. Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a avut 
o întrevedere, la Beirut, cu minis
trul de externe indian. Narasimha 
Rao, care face o vizită în Liban. 
Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au referit la situația 
din Orientul Mijlociu și la relațiile 
dintre India și O.E.P., relatează a- 
genția palestiniană de presă — 
W.A.F.A.

GREVA IN GRECIA. Aproxima
tiv 1 500 000 de salariați publici și 
din sectorul particular din Grecia 
au participat, luni, la o grevă gene
rală de 24 de ore, organizată de sin
dicate in sprijinul cererilor privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață.

CONTINUA SA RA
MAI ACUTA PRO- 
care se confruntă

ȘOMAJUL 
MÎNA CEA 
BLEMĂ cu
R.F.G., relevă presa vest-germană. 
După cum rezultă din datele pu
blicate de Direcția centrală pentru 
problemele muncii, deosebit de mare 
este șomajul în rîndurile tineretu
lui și femeilor. în intervalul octom
brie 1979—octombrie 1980, peste 
55 000 femei și-au pierdut locurile 
de muncă, iar mai bine de 20 000 
de tineri sub 20 de ani au îngroșat 
rîndurile șomerilor.

TAIFUNUL „BETTY", însoțit de 
ploi torențiale, continuă s<5 afecte
ze mai multe insule din arhipela
gul filipinez. Serviciile naționale 
de Cruce Roșie au anunțat că pînă 
acum și-au pierdut viața 75 de per
soane. J
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