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Expresie a trăiniciei și profunzimi^ tradiționalelor 

relații de solidaritate, a voinței comune de a ridica 

pe un plan superior colaborarea rodnică, multi

laterală dintre popoarele celor două țări, 

ieri a inceput

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI ERICH HONECKER
Ceremonia 

sosirii in Capitală
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. miercuri. 28 octombrie, a sosit 
in țara noastră, intr-o vizită oficială 
de prietenie, tovarășul Erich Hone
cker. secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Noul dialog dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker se inscrie in cronica rela
țiilor tradiționale bilaterale și este 
menit să contribuie, asemenea celor
lalte intilniri la nivel inalt de la 
București și Berlin, la extinderea și 
adincirea colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Democrată Germană, dintre popoare
le noastre, spre binele reciproc, al 
edificării noii orinduiri in țările 
noastre, al creșterii forței și presti
giului socialismului in lume, al cau
zei păcii, înțelegerii și colaborării 
intre națiuni.

Ceremonia sosirii înaltului oaspete 
a avut Ioc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește. Pe frontis
piciul aerogării se aflau portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker. încadrate de dra
pelele de stat ale României și R. D. 
Germane. Pe mari pancarte erau în
scrise in limbile română și germană 
urările : ..Bun venit in Republica 
Socialistă România tovarășului 

(Continuare in pag. a lll-a)

începerea
La Palatul Consiliului de Stat au 

Început, miercuri. 28 octombrie, con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nlfiolae Ceaușescu. sâcfetâr general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Erich Honecker, 
secretai- general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat 1 al Republicii ‘ Democrate 
Germane.

La convorbiri participă :
Din partea tării noastre — Manea 

Mănescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat ; Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului : Ion Stoian. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R. : 
Silviu Curticeanu. secretar al C.C. 
al P.C.R. : Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe ; Ion Ceaușescu. 
prim-vicepreședinte. ministru secre
tar de stat la Comitetul de Stat al 
Planificării ; Constantin Stanca, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior si Cooperării 
Economice Internaționale ; Nicolae 
Mihalache, consilier al secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân și președintelui Republicii So
cialiste România : Gheorghe Caran- 
fil. ambasadorul României la Berlin, 
alto persoane oficiale.

Din partea R. D. Germane — 
Giinter Mittag, membru al Biroului

convorbirilor oficiale
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat; 
Giinther Kleiber, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G.. vice
președinte ak Consiliului de Miniștri; 
Giinter Sieber, membru al C.C. al 
P.S.U.G., șeful Secției relații inter
naționale a C.C. al P.S.U.G. : Her
bert Krolikowski, membru al C.C. al 
P.S.U.G.. secretar de stat și prim- 
adiunct al ministrului afacerilor ex
terne ; Frank-Joachim Herrmann, 
membru al C.C. al P.S.U.G.. secretar 
de stat, șeful Cancelariei președinte
lui- Consiliului de Stat ; Herbert 
Plaschke, ambasadorul R. D. Ger
mane la București ; Horst Tschanter, 
vicepreședinte al Comisiei de Stat 
pentru Planificare ; Dietrich Lemke, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior : Joachim Wolff, consilier 
al secretarului general al C.C. al 
P.S.U.G. și președintelui Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, alte 
persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cu deosebită căldură vizita 
oficială de prietenie pe care tovară
șul Erich Honecker o efectuează in 
țara noastră, subliniind că aceasta 
constituie o expresie a bunelor ra
porturi de prietenie și colaborare 
care s-au statornicit și se dezvoltă 
între cele două partide, țări și po
poare, a dorinței comune de a le 
conferi un conținut tot mai bogat.

Tovarășul Erich Honecker a mul
țumit pentru invitația de a vizita 
România, pentru primirea priete
nească și ospitalitatea de care se 
bucură in țara noastră și a expri

mat convingerea că noua intilnire la 
cel mai inalt nivel se va inscrie ca 
un important moment in extinderea 
pe mai departe a relațiilor bilate
rale.

in timpul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă privind 
preocupările și activitatea celor două 
partide pentru înfăptuirea planurilor 
și programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială ale României și R. D. 
Germane, mersul construcției socia
liste in cele două țări și a avut loc 
un larg schimb de păreri in proble
me bilaterale.

Subliniindu-se. cu satisfacție, ni
velul atins în dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre cele două parti
de, țări și popoare, in spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor convenite 
la nivel înalt, s-a apreciat că poten
țialul economic actual al României 
și R. D. Germane oferă condiții pen
tru extinderea și mai puternică a 
cooperării și specializării in produc
ție. a conlucrării pe tărîm tehnico- 
științific și in alte domenii de inte
res comun, precum și pentru creș
terea și diversificarea schimburilor 
de mărfuri.

In acest sens, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker 
au hotărit ca membrii celor două 
delegații să examineze, in timpul 
vizitei, posibilitățile existente pen
tru intensificarea colaborării econo
mice bilaterale, potrivit orientărilor 
stabilite.

Convorbirile se desfășoară Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă și înțelegere reciprocă.

Dineu oficial 
oferit 

de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

în onoarea 
tovarășului 

Erich Honecker
• Toastul tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

• Toastul tovarășului 

Erich Honecker
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A ÎNMiNAT TOVARĂȘULUI ERICH HONECKER 

ORDINUL „VICTORIA SOCIALISMULUI"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inmînat to
varășului Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, în cadrul unei solemnități 
care a avut loc, miercuri, la Pala
tul Consiliului de Stat, Ordinul 

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu

*
Dragă tovarășe Erich Honecker,

îmi este deosebit de plăcut să vă înminez inaltul 
Ordin al Republicii Socialiste România „Victoria socia
lismului", conferit de conducerea noastră de partid și de 
stat cu prilejul împlinirii virstei de 75 de ani și al 
îndelungatei dumneavoastră activități revoluționare in 
fruntea Partidului Socialist Unit din Germania și a Re
publicii Democrate Germane, precum și în semn de 
apreciere deosebită a contribuției pe care ați adus-o și o 
aduceți Ia dezvoltarea legăturilor tradiționale dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, la promovarea 
cauzei generale a socialismului și păcii.

Doresc să exprim, și cu această ocazie, inalta apreciere 
pe care partidul și poporul nostru o dau bunelor relații 
de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Democrată 
Germană. întemeiate trainic pe stimă și respect reciproc, 
deplină egalitate, independență și neamestec in treburile 
interne, pe principiile și idealurile nobile ale socialismu
lui, aceste bune raporturi s-au dezvoltat și amplificat 
an de an, in interesul și spre binele ambelor noastre 
popoare. Merită subliniată și cu acest prilej importanța 
deosebită a intilnirilor și convorbirilor pe care le-am avut 
împreună, a înțelegerilor convenite, care au dat de fiecare 
dată noi impulsuri colaborării și conlucrării reciproc 
avantajoase in toate domeniile.

Sînt încredințat că și in viitor, prin eforturi comune, 
relațiile dintre țările, partidele și popoarele noastre vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, al'irmindu-se tot mai 
puternic, ca un exemplu de raporturi noi, intre state 
socialiste prietene, libere și suverane, care conlucrează 
tot mai strins in edificarea noii orinduiri, in munca și 
lupta pentru ridicarea necontenită a nivelului de trai 
material și spiritual ai popoarelor lor, pentru socialism 
și pace in lume.

In situația internațională actuală, care se menține deo
sebit de gravă și complexă, este mai necesară ca micind 
întărirea colaborării și conlucrării dintre țările so
cialiste, dintre toate țările lumii pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, pentru eliminarea 
armelor nucleare din Europa și din întreaga lume, pen
tru apărarea păcii și vieții pe planeta noastră. Sint 
încredințat că Republica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană vor face și în continuare totul pen
tru a-și aduce contribuția la împlinirea marilor aspirații 
de pace, progres și bunăstare ale popoarelor, la creșterea 
forței și prestigiului socialismului in lume.

Inminîndu-vă inaltul Ordin al României „Victoria So
cialismului", doresc, dragă tovarășe Erich Honecker, să 
vă felicit călduros și să vă adresez din toată inima 
urările noastre de sănătate și fericire, de noi și noi 
succese in întreaga activitate pentru dezvoltarea socialistă 
a tării și pentru bunăstarea și fericirea poporului Repu
blicii Democrate Germane prietene, (Aplauze).

„Victoria Socialismului", pentru 
contribuția deosebită adusă la dez
voltarea colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Unit din Germania, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană, la întă
rirea prieteniei dintre poporul ro
mân și poporul german, la promo
varea cauzei generale a socialismu
lui, păcii și colaborării internațio

nale, cu prilejul împlinirii vîrstel de 
75 de ani.

Au luat parte Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al

(Continuare in pag. a Iii-a)

Cuvintarea tovarășului 
Erich Honecker

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni români,

Decorarea și cuvintele dumneavoastră prietenești, dragă 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mă mișcă adine. Pentru ma
rea onoare mulțumesc din toată inima. In același timp, 
văd în aceasta o expresie a înaltei stime pentru activita
tea rodnică a Partidului Socialist Unit din Germania, a 
guvernului și poporului Republicii Democrate Germane in 
edificarea societății socialiste dezvoltate și in lupta pen
tru pace și securitate.

Numele Ordinului „Victoria Socialismului", care tocmai 
mi-a fost inminal, constituie un simbol pentru drumul dez
voltării omenirii în epoca noastră, care a fost deschis cu 70 
de ani in urmă de Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie. De atunci, pe arena mondială s-au realizat profunde 
transformări istorice. S-a format sistemul socialist mon
dial. Pe pămintul german s-a creat primul stat al 
muncitorilor și țăranilor, Republica Democrată Germana, 
despre care nu fără mindrie putem spune astăzi că ocupă 
un loc respectat in lume. O viață nouă a inceput și pentru 
poporul român, care, sub conducerea partidului său co
munist, și-a transformat țara intr-un stat industrial-agrar, 
cu o industrie modernă și cu o agricultură în plină dez
voltare.

împreună cu. celelalte state socialiste frățești, facem 
parte din alianțe trainice și durabile — Tratatul de la 
Varșovia și Consiliul de Ajutor Economic Reciproc. Ele 
ne oferă securitate și un teren rodnic pentru conlucrare 
tovărășească in edificarea in continuare a socialismului.

Partidul, statul și guvernul nostru apreciază foarte mult 
colaborarea intre republica noastră și Republica Socialistă 
România.

Doresc să mă folosesc de această ocazie pentru a vă asi
gura că și in viitor noi vom dezvolta și adinei alianța de 
luptă plină de încredere a partidelor noastre, colabo
rarea frățească a statelor și popoarelor noastre in 
toate domeniile, pe baza încercată a marxism-leni- 
nismuiui.

Cum pe bună dreptate ați subliniat in acest cadru, lupta 
pentru asigurarea păcii e de o însemnătate majoră.

Ingăduiți-mi. dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ex
prim, încă o dată, mulțumirile mele sincere pentru inalta 
onoare.

Vă doresc dumneavoastră, comuniștilor și tuturor oame
nilor muncii din Republica Socialistă România prietenă 
multe și noi succese în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și in lupta pen
tru pace.

Dumneavoastră personal vă doresc numai bine, tovarăș» 
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze).
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

« * JF *

Producția anului 1988 - pregătită temeinic,
în fiecare întreprindere

Ne aflăm într-o perioadă în care, în paralel 
cu eforturile ce se depun pentru îndeplinirea în 
bune condiții a planului pe acest an la pro
ducția fizică și la export, la toți indicatorii 
calitativi, de eficiență, colectivele de oameni ai 
muncii din intreprinderi sint preocupate de 
pregătirea corespunzătoare a producției anului 
viitor, de rezolvarea tuturor problemelor de

aprovizionare tehnico-materială și desfacere a 
producției, astfel incit din primele zile ale 
anului viitor să se poată lucra cu intensitate 
maximă, la nivelul sarcinilor de plan.

Ancheta noastră in cîteva unități construc
toare de mașini a urmărit răspunsul la trei 
întrebări ;

1. CE MASURI TEHNICE Șl ORGANIZATORICE 
AU FOST ADOPTATE PENTRU PREGĂTIREA 
PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR î

2. CARE ESTE STADIUL CONTRACTĂRII PRO
DUCȚIEI Șl APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATE- 
RIALE ?

3. CE PROBLEME TREBUIE URGENT SOLU
ȚIONATE IN ACEASTA PERIOADĂ î

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ MINIER SATU MARE

Se impune intervenția operativă 
a forurilor de resort

ȘANTIERUL NAVAL GALAȚI

Măsuri care garantează o activitate 
ritmică, susținută

Lucrările de toamnă
- lecheiate grabnic, pe toate suprafețele
botoșani , Mijloacele de transport să fie folosite intensiv

Interlocutor : Spiru Linte, director 
adjunct comercial.

1. Planul nostru de aprovizionare 
tehnico-materială a fost fundamen
tat ținîndu-se seama de sarcinile de 
producție și de normele tehnica, în 
conformitate cu reglementările lega
le în vigoare. Pornihdu-se de la a- 
ceasta, s-a intervenit la centrală șl 
la coordonatorii de balanțe pentru 
obținerea cotelor și repartițiilor pen
tru anul viitor, reușindu-se ca 90 la 
sută din materiale și echipamente 
să fie asigurate cu cote și reparti
ții. Pe această bază s-au lansat co
manzi către furnizori. Am solicitat 
din partea acestora să dea curs co
menzilor noastre în vederea înche
ierii contractelor economice pină cel 
mai tirziu Ia 30 noiembrie a.c. Con
comitent, am făcut o inventariere la 
zi a stocurilor proprii de materii pri
me și materiale. In funcție de nor
mative de stoc aprobate am stabi
lit concret modul în care se reali
zează introducerea în. producție a 
stocurilor supranormativs ; în felul 
acesta producția de nave este asi
gurată cu materii prime și mate
riale, inclusiv pentru primele luni 
ale anului viitor, perioadă în care, 
este cunoscut, de regulă, aprovizio
narea se realizează mai greoi.

2. Corespunzător sarcinilor din 
„Programul naval" pentru anul 1988, 
producția șantierului nostru a fost 
contractată la intern în proporție de 
92 la sută, ceea ce înseamnă 8 nave 
de diferite tipuri și destinații, la toa
te fiind începută execuția. La a-

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE BACĂU

Acțiuni mai energice pentru asigurarea 
neîntîrziată a documentației de execuție

Interlocutor : ing. Paul Ciobanu, 
director adjunct.

1. Pentru realizarea în bune con
diții a întregii producții planificate 
pe anul 1988, consiliul oamenilor 
muncii, organizația de partid din 
întreprinderea noastră au luat o sea
mă de măsuri politice, tehnice și 
organizatorice care să asigure des
fășurarea normală a proceselor teh
nologice. înainte ds toate, a fost 
stabilit un program amănunțit de 
fabricație pe întregul an, defalcat pe 
trimestre. S-au analizat stocurile de 
materii prime, materiale și produse 
din colaborare existente și prelimi
nate la 31 decembrie a.c., in vederea 
fundamentării asigurării bazei ma
teriale atît pe trimestrul I, cit și pe 
întregul an 1988. Au fost revăzut J 
și obținute avizele necesare pentru 
normele de consum de metal feros 
și neferos de care s-a ținut seama 
la fundamentarea necesarului de ma
terii prime și materiale. S-a stabi
lit, totodată, necesarul de materii 
prime și materiale, precum și de 
produse din coopsrare, care a fost 
înaintat Ia furnizori pentru contrac
tare. precum și la centrala indus
trială pentru obținerea cotelor și re
partițiilor. Ne preocupă în prezent 
asigurarea documentației de execu
ție pentru toate mașinile-unelte Ia 
temă și specializate care sînt in pro
gramul de fabricație pe anul viitor, 
în acest sens, solicităm sprijinul In
stitutului central de inginerie teh
nologică p întru mașini-unelte Bucu
rești, pentru urgentarea definitivă
rii documentației de execuție.

2. Pină la această dată, materiile 
prime și materialele necesare pen
tru trimestrul I al anului viitor s-au 
asigurat în proporție de 85 la sută. 
Ținem legătura în continuare cu 
Centrala industrială de mașini-unel
te București pentru obținerea cote
lor și repartițiilor la unele materia
le neasigurate, cum sint metale ne
feroase, produse petroliere, chituri și 
vopsele. Pentru asigurarea metalu
lui necesar pe semestrul I s-au pri
mit cote, s-au înaintat specificații la 
centrala industrială de resort și la 
B.J.A.T.M. Bacău și ne aflăm în pe
rioada de contractări. în ceea ce pri
vește desfacerea producției, mențio
nez că sortimentele pentru piața 
internă sînt asigurate în întregime 
cu comenzi și contracte. Cit privește 
producția pentru export, care este 
mai mare cu circa 20 la sută față de 
prevederile anului 1987, acționăm in 
continuare direct și prin întreprinde
rea de comerț exterior de profil pen
tru prospectarea pieței externe și în
cheierea de contracte de livrare. 
Menționez că pentru producția rea
lizată în prima parte a anului ne 
aflăm în stadiu avansat de tratative 
comerciale cu o serie de firme 
străine.

3. La ora actuală, întreprinderea 
noastră întîmpină greutăți în per
fecționarea contractelor pe 1988 pen
tru piața internă datorită faptului că 
unii dintre beneficiarii noștri nu 
și-au definitivat incă listele cu uti
lajele necesare pentru investiții și 
dotări. Ne referim în mod deosebit 
la unele intreprinderi din cadrul 
celor trei ministere constructoare de 
mașini, care sint principalii noștri 
beneficiari de mașini-unelte și care 

ceastă dată nu este contractată cea 
de-a 9-a navă din planul anului vii
tor, navă destinată transportului de 
amoniac, beneficiar Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor. Ne- 
perfectarea contractului se da- 
torește întîrzierilor în elaborarea 
documentației tehnice de execuție — 
care cade în sarcina mai multor in
stitute dî specialitate. La export, 
pentru anul 1988, sîntem nominali
zați în plan cu patru nave, urmînd 
ca, pină Ia sfîrșitul- lunii noiembrie 
a.c., contractul cu partenerul extern 
să se definitiveze de către întreprin
derea de comerț exterior „UZINEX- 
PORTIMPORT" București.

3. întrucit „Programul naval" este 
prioritar pentru economia națională, 
solicităm pentru anul de plan 1988 
o mai mare receptivitate din partea 
furnizorilor in derularea contracte
lor și livrarea ritmică a principa
lelor materiale și echipamente. A- 
vem în vedere îndeosebi furnizorii 
de motoare diesel și generatoare na
vale (întreprinderea de construcții 
mașini Reșița), de cabluri electrice 
navale (întreprinderea de conductori 
și rr^teriale electroizolante Bucu
rești), electrozi (întreprinderea de 
sîrmă și produse din sîrmă Buzău), 
profile navale (întreprinderea Oțe
lul Roșu"), electroventilatoare (între
prinderea „Ventilatorul" — Bucu
rești și întreprinderea mecanică 
Vaslui), lacuri și vopsele (întreprin
derile „Policolor" — București și 
„Azur" Timișoara).

ar putea să ne ajute la contractarea 
pe întregul an a produselor noas
tre. O problemă cu care ne con
fruntăm de mai mulți ani și care 
nu și-a găsit o rezolvare corespun
zătoare este aceea a alocării cote
lor, repartițiilor și livrării efective 
a combustibilului necesar pentru a- 
gentul termic, problemă de care de
pinde bunul mers al producției în 
timpul iernii.

Vedere parțială a șantierului naval din Galați Foto : Eugen Dichiseanu

ȚĂRII-CÎT MAI MULT 
ȚIȚEI!

Schela de producție petrolieră 
Drăgășani, de unde continuăm rela
tarea noastră (prima parte a fost 
publicată în „Scinteia" nr. 14 051) a 
obținut în ultimii cinci ani o crește
re de cinci ori a producției de petrol, 
în spiritul exigențelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., 
organele și organizațiile de partid 
de aici acționează energic, cu răs
pundere, dinamizînd energiile crea
toare ale comuniștilor, ale tuturor 
petroliștilor din schelă Dentru spo
rirea continuă a producției de țiței. 
După acțiunile pe care le-am înfă
țișat anterior (planul de urgentare a 
punerii în funcțiune a unor noi son
de și planul de stimulare și activa
re a sondelor vechi), cea de-a treia 
direcție principală către care sînt 
concentrate toate pîrghiile muncii de 
partid, ale activității politico-organi- 
zatorice o constituie reducerea 
timpului neproductiv la operațiile de 
intervenții la sonde.

— Aș putea spune că aceasta este 
cheia și lacătul activității noastre — 
afirmă maistrul Alexandru Dumitra, 
membru al biroului comitetului de 
partid. Aici se împletesc buna or
ganizare cu calificarea înaltă, cu 
ordinea și cu disciplina. Toate 
acestea țin de noi, de felul în care 
formăm șl educăm oamenii. Datori
tă măsurilor luate, timpul nepro
ductiv la operațiile de intervenții

Interlocutor : ing. Constantin Stan, 
director comercial.

1. în raport cu sarcinile prevăzute 
la nivelul întregului cincinal actual, 
în anul 1988, ponderea produselor 
noi și modernizate va ajunge la 45 
la sută, față de 37 la sută cît se 
atinge în 1987. în acest scop vor fi 
finalizate 13 produse noi. Totodată, 
vor fi introduse 7 noi tehnologii, 11 
lucrări de mecanizare și se vor apli
ca 12 obiective de cercetare, toate 
vizînd asigurarea celor mai bune 
condiții tehnice derulării corespun
zătoare a întregii producții de utilaj 
minier, chimic și energetic pe care 
trebuie să o realizeze întreprinderea 
noastră. în acest scop s-au făcut 
intervențiile necesare Ia Ministerul 
Minelor și alte ministere pentru 
emiterea de comenzi la produsele 
aflate în asimilare, s-au încheiat 
chestionare-sondaje la beneficiari. 
Ca urmare, unii din beneficiarii po
tențiali au solicitat elaborarea unor 
studii de fiabilitate Ia măi multe 
familii de produse. în acest scop 
s-au încheiat contracte cu o serie de 
institute de învățămînt' superior și 
de cercetare. Pentru a asigura atin
gerea unor performanțe de nivel 
mondial de către viitoarele produse 
s-au organizat cursuri de perfec
ționare pentru o mare parte din ca
drele de proiectare și s-au emis 
comenzi de cercetare bibliografică 
in cadrul I.N.I.D. și O.S.I.M.

2. Situația perfectării contractelor 
de aprovizionare diferă de la o gru
pă la alta de materiale și suban- 
samble. Astfel, la metal, cotele sînt 
emise în proporție de 70 Ia sută. La 
motoare, deși avem cotele primite 
la majoritatea pozițiilor, nu sînt 
emise repartiții. Cîteva exemple : 
motoare tip „Electroputere" (uni
tățile din Craiova, Turnu Măgurele, 
Filiași) și motoare de la întreprin
derea de mașini electrice București. 
Din grupa „reductoare", pentru cele 
de tip Cîmpina am primit repartiții 
doar pentru jumătate din necesar și 
nu avem deloc repartiții pentru re- 
ductoarele tip IMMUM Baia Mare, 
în timp ce pentru reductoarele pe 
care va trebui să ni le livreze între
prinderea mecanică Vaslui nu s-au 
stabilit nici cote, nici repartiții. Nu e 
soluționată nici problema reduc- 
toarelor ce urmează să le livreze 
„Progresul" — Brăila, tipul pentru 
care am primit repartiție nefiind 
încă omologat.

s-a redus la noi de la 11 la sută în 
1984 la 3,2 la sută în 1987, situin- 
du-se sub media pe țară. Totuși, ac
ționăm, în continuare în această 
direcție, și comitetul de partid a 
întocmit un „plan de bătaie" care 
este urmărit zilnic. Preocupările se 
îndreaptă spre funcționarea bună a 
instalațiilor, prin întreținerea lor 
exemplară, asigurarea frontului de 
lucru la sonde, constituirea unor 
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instalații de rezervă pentru inter
venții, în funcție de tehnologia spe
cifică. Fiecare din aceste laturi ale 
muncii este urmărită de membrii co
mitetului de partid, ai comisiilor pe 
probleme. Analizele întreprinse pe
riodic în cadrul biroului și al comi
tetului de partid pun în evidență o 
serie de realizări, dar și diferite 
neajunsuri pentru a căror înlătura
re ne angajăm cu toate forțele.

La brigada nr. 1 de pro
ducție de la Băbeni aveam să ne 
convingem la fața locului de eficien

Nici stadiul acoperirii cu comenzi 
și contracte pentru realizarea pla
nului la producția-marfă pe 1988 nu 
se prezintă corespunzător, cauza 
fiind întirzierea depunerii comen
zilor și documentațiilor de către be
neficiari. Așa s-a ajuns în situația 
ca la utilaj minier să avem con
tracte doar în proporție de 74,3 la 
sută din plan. Oricum, situația tre
buie analizată operativ de forurile 
de resort, cărora am putea să le 
propunem și anumite soluții prac
tice. Sinit. de asemenea, in dis
cuție unele oferte de export. La 
utilaj chimic sîntem acoperiți cu 
contracte în proporție de 70 la sută, 
dar avem certitudinea că sarcina de 
plan se va acoperi în întregime cu 
contracte, întrucit e vorba de pro
duse de serie pentru care aprovi
zionarea se face conform unui pro- 
gram-cadru. La mașinile de ridicat 
și transportat, nivelul de contrac
tare a ajuns abia la 66,8 la sută. 
Cerem din partea Ministerului In
dustriei Metalurgice și Ministerului 
Industriei Chimice și Petrochimice 
sprijin pentru a fi depuse urgent 
documentațiile tehnice la transpor
toare fixe. La locomotive de mină 
și la piesele de schimb, contractele 
sînt încheiate la nivelul necesarului 
solicitat de beneficiari.

3. Solicităm mai mult sprijin și re
ceptivitate din partea Combinatului 
minier Valea Jiului, în vederea omo
logării finale, în 1988, a două im
portante mașini de extracție. De a- 
semenea, se impune ca Ministerul 
Minelor să ia de urgență măsuri 
pentru emiterea de comenzi, care 
deja sînt foarte întîrziate, la o se
rie de produse aflate în asimilare.

Cunoaștem bine consecințele ne- 
respectării termenelor de emitere a 
repartițiilor, între care și faptul că 
adesea contractarea se prelungește 
și după începerea anului de plan. 
Iată de ce considerăm că se impune 
de urgență emiterea repartițiilor de 
către coordonatorii de balanță, pen
tru ca la rîndul nostru să putem 
perfecta încheierea tuturor contrac
telor economice. '

Anchetă realizată de 
Dan PLAEȘU 
Gheorghe BALTĂ 
Octav GRUMEZA 
corespondenții „Scînteii"

ta măsurilor adoptate. Aici, toate 
sondele sînt „în pompaj". Pentru 
activarea lor se aplică noua metodă 
„de combustie". Practic, se introduce 
în sondă aer și are loc un proces de 
ardere care fluidizează țițeiul și 
face să crească presiunea zăcămîntu- 
lui, asigurîndu-se o extracție mai 
bună. Dar metoda are și un revers : 
temperatura înaltă „gripează" pom
pele de adîncime.

— în fața acestei situații care, prin 
forța lucrurilor, se repetă mereu, bi
roul organizației de bază a adoptat 
un plan special de măsuri — ne ex
plică, lingă o sondă, unde tocmai 
se efectua o intervenție, maistrul 
Nicolae David. Echipele noastre sînt 
în permanență în alertă și acționea
ză operativ, ziua și noaptea, indife
rent de starea vremii. Dacă nu se 
intervine rapid se diminuează pro

ducția. dar există și primejdia Ieși
rii sondei din funcțiune, prin nisi- 
pare. De bună seamă, noi nu putem 
admite nici una, nici alta. Comuniș
tii Constantin Băiașu, sondor-șef, 
Dumitru Drăgan, maistru, Traian 
Popa, sculer, ca și ceilalți oameni de 
la intervenții sînt în permanență la 
datorie.

Munca la sondă nu admite dezor
dinea. indisciplina. O neatenție a 
unuia poate dăuna tuturor. Lipsa de 
punctualitate — la fel. De aceea, cu 
cîtva timp în urmă, cînd doi tineri

Piramidele din sfecla de zahăr de 
la capătul solelor, grămezile mari 
de la bazele volante din apropierea 
șoselelor șl a drumurilor de acces 
atestă prin dimensiuni și numărul 
lor faptul că, in județul Botoșani, 
cu toată seceta prelungită din vară, 
producția la această cultură este a- 
preciabilă. Multe cooperative agri
cole au realizat recolte de circa 
35 000 kilograme la hectar : C.A.P. 
Flămînzi, Nicolae Bălcescu, Liveni, 
Santa Mare, iar cele din Dorohoi, 
Darabani și Bucecea — chiar peste 
40 000 kg la hectar. în mod firesc 
deci între prioritățile înscrise în pro
gramul zilnic de lucru al cooperato
rilor din agricultura județului Bo
toșani se înscrie acum, la sfîrșit de 
octombrie, încheierea recoltării și 
transportului sfeclei de zahăr de pe 
întreaga suprafață.

Din datele oferite de direcția agri
colă județeană rezultă că, pînă în 
seara zilei de 27 octombrie, sfecla de 
zahăr a fost strînsă de pe 64 la sută 
din suprafața cultivată. De aseme
nea. ritmul livrărilor a crescut zi de 
zi. Cu toate acestea, recepția sfeclei 
de zahăr la nivelul județului este 
sub grafic, în stoc pe cimp aflîndu-se 
încă 104 000 tone. De ce această si
tuație ? Ne răspunde tovarășul in
giner Eugen Nițură. director gene
ral al direcției agricole : „în acest

covasna ■ Graficele de recoltare - respectate riguros
Prognozele meteorologice prevăd 

valori termice sub zero grade, iar în 
unitățile agricole din județul Co
vasna mai sînt de executat numeroa
se lucrări agricole. în primul rînd, 
sfecla de zahăr a fost recoltată doar 
de pe 59 la sută din suprafața cul
tivată. La unele unități agricole coo
peratorii nici măcar nu au adunat 
în grămezi sfecla de zahăr atît de 
mult așteptată de unitățile de pre
lucrare. Este cazul cooperativelor 
agricole Aninoasa, Zăbala, Ghelința, 
Mărtineni, Lisuău, Estelnic, Sînzieni 
și altele. Aceste unități nu s-au în
cadrat în graficele de livrare a sfeclei 
de zahăr, cu toate că ele dețin su
prafețe neînsemnate cu această cul
tură, iar prin mobilizarea tuturor 
forțelor satelor această lucrare s-ar 
putea încheia în cîteva zile bune de 
lucru. îngrijorător este insă faptul, 
că multe unități cu pondere însemna
tă în cultura sfeclei au recoltat mari

CONSTANȚA:
Tncepînd de la 15 septembrie, cînd 

întreprinderea de industrializare a 
zahărului din Năvodari a intrat în 
cel de-al treilea an de producție, 
zilnic pe porțile ei au intrat cîte 
1 700—2 000 tone materie primă adu
să cu vagoanele de la cele 6 baze 
intermediare amplasate în stații de 
cale ferată și cîte 500—600 tone cu 
autocamioanele de Ia unitățile din 
apropiere. în felul acesta, fabrica a 
reușit să lucreze în permanență pes
te prevederile de plan, asigurîndu- 
se, în același timp, un stoc de circa 
14 000 tone. Așadar, pînă acum, 
ne asigură directorul unității, in
ginerul Petrea Pienescu, livrarea 
sfeclei de zahăr a decurs conform 
graficului.

în prezent însă, cînd vremea este 
înaintată și există posibilități de păs
trare în silozuri, trebuie să se acor
de o atenție deosebită transportării 
sfeclei din cîmp către cele 6 baze 
intermediare. Or, din acest punct 
de vedere, situația se prezintă foarte 
diferit. Astfel, dacă în multe coope
rative agricole cum ar fi Cotu Văii, 
Vîrtop, Castelu, Poarta Albă, Doro- 
banțu, Albești, recoltarea și expe
dierea sfeclei de zahăr de pe supra- 

sondori, loan Urs și Marian Velea, 
își luaseră obiceiul de a întîrzia și 
chiar de a absenta de la muncă, or
ganizația de bază i-a discutat într-o 
adunare generală de partid deschisă. 
Comuniștii Eugen Drăgan, Ion Dumi
tra și Gheorghe Jeculescu au luat 
atitudine fermă, exigentă. Critica 
din adunare a fost urmată de încre
dințarea fiecăruia din acești doi ti
neri in grija unui comunist cu ex
periență. A fost o muncă desfășura
tă pe îndelete, cu tact și răbdare, 
cu o mare afecțiune față de cei in 
cauză. O muncă ce a dat rezul
tatele dorite. Pînă la urmă, cei doi 
tineri nu numai că și-au corectat 
atitudinea față de muncă, dar au 
ajuns să se numere printre fruntași. 
Așadar, oamenii cresc și se formează 

in aspra, apriga bătălie pentru a da 
țării cit mai mult petrol.

Munca petroliștilor e frumoasă și 
plină de răspundere. Participăm la 
o ședință a biroului comitetului de 
partid in care se elaborează strate
gia dării în exploatare a unor noi 
zăcăminte de gaze. Acestea au fost 
ținute în „conservare" pînă acum, 
cînd începe vremea rece. Se stabi
lește ce trebuie făcut pentru ca ran
damentele la sonde să fie maxime în 

an în care precipitațiile ne-au oco
lit, am început în mod deliberat 
recoltarea sfeclei de zahăr mai 
tirziu, pentru a lăsa cultura să 
profite cit de cît de ploile care au 
vpnit abia toamna. Cu toate că am 
început lucrările mai tirziu, acum 
recoltarea se desfășoară în condiții 
bune. Dificultăți au apărut în ce 
privește livrarea sfeclei de zahăr. 
Aceasta se datorează faptului că in 
aceeași perioadă au trebuit trans
portate și mari cantități de cartofi 
și porumb. Prin măsuri organizato
rice adecvate, în ultimele 10 zile de 
la o recepție zilnică de 2 000 tone 
s-a ajuns la peste 5 000 tone. 
Ritmul acesta permite ca, Intr-un 
timp scurt, să terminăm transportul 
și livrarea sfeclei de zahăr, evitînd 
dificultățile pe care le-ar provoca 
vremea rea".

Cele spuse la direcția agricolă ju
dețeană le completăm cu amănunte 
din * teren. La cooperativele agricole 
Darabani, Ripiceni, Liveni, Bucecea, 
Corni se constată o largă mobilizare 
de forțe în cimp și ordine in folo
sirea mijloacelor de transport. Toa
te acestda au "făcut ca sfecla de 
zahăr să fie livrată repede bazelor 
de recepție sau direct unităților de 
prelucrare din județ. în cooperati
vele agricole Corni, Tudora, Vlă- 
deni, Vorona și Stîncești lucrările 

cantități care stau în grămezi în 
cimp, netransportate. Astfel, unitățile 
din consiliul agroindustrial Bodoc 
mai au de transportat de pe cîmp 
peste 2 200 tone de sfeclă de za
hăr ; cele din consiliul Boroșneu 
Mare — 1400 tone, Cernat — 3 600 
tone, Ozun — 3 500 tone, iar Sinzieni 
— peste 3 000 tone. Nopțile friguroa
se și vînturile contribuie la degra
darea sfeclei de zahăr și, implicit, 
la pierderi serioase pentru unitățile 
producătoare și de prelucrare. Mul
te cooperative agricole au luat ma
surile necesare pentru transportarea 
sfeclei de zahăr în vederea livrării la 
baze sau la fabrică. Prin mobilizarea 
tuturor mijloacelor de transport me
canice și cu tracțiune animală este 
posibil ca. prin mărirea numărului 
curselor făcute zilnic, această lucra
re să se termine în timp scurt.

Să nu uităm că frunzele de sfeclă, 
și acestea strînse în grămezi în cîmp, 

Livrările din cimp trebuie urgentate
fețele cultivate s-a încheiat sau se 
apropie de sfîrșit, in altele, printre 
care Movila Verde, Olteni, Dumbră
veni, Tufani și Cerchezu, această lu
crare s-a efectuat doar pe supra
fețe cuprinse între 15 și 20 hectare. 
Diferențe foarte mari există în
tre consilii agroindustriale vecine. 
Așa, de pildă, dacă în consiliul agro
industrial Albești sfecla de zahăr a 
fost expediată de pe 484 hectare din 
cele 675 hectare cultivate, unitățile 
din consiliul agroindustrial 23 Au
gust au recoltat numai 165 hectare 
din cele 350 hectare cultivate. O si
tuație cu totul nesatisfâcătoare 
întîlnim în unitățile consiliului agro
industrial Independența, care au li
vrat producția de pe numai 64 hec
tare din cele 400 cultivate. „într-ade
văr, ne confirmă tovarășul Constan
tin Decu, președintele consiliului, 
cea mai mare parte a producției 
noastre de sfeclă se află în cîmp, 
din care producția de pe 210 hectare 
este dislocată, și de pe 170 hectare — 
decoletată. Ea nu a putut fi trans
portată din cauză că. zilnic, cel pu
țin trei autocamioane din cele 13 re
partizate de I.T.A. n-au mers, iar 
cele care au funcționat au fost re

iarnă, atunci cînd va fi mai multă 
nevoie. Fiecare intervenție, fiecare 
propunere e pătrunsă de sentimen
tul răspunderii. Al fiecăruia dintre 
membrii biroului și, deopotrivă, ai 
tuturor oamenilor eu care lucrează 
și pe care-i mobilizează la îndepli
nirea sarcinilor de partid.

— într-adevăr, sarcina noastră de 
partid — și anume, aceea de a da 
țării cantități sporite de petrol șl 
gaze — este una dintre prioritățile 
întregii economii naționale, ne 
spune inginerul Sorin Nicolae Sa- 
moilă, directorul Schelei de produc
ție petrolieră Drăgășani. Răspunsul 
nostru comunist, muncitoresc la 
îndemnurile mobilizatoare adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral al partidului se concretizează în 
fapte. în aceste zile, noi sonde au 
intrat în producție. De asemenea, 
a crescut factorul de recuperare a 
țițeiului din zăcăminte la sondele 
vechi. De la începutul lunii octom
brie și pînă in prezent ne-am de
pășit planul, zilnic, cu 200 tone țiței. 
Totodată, la producția de gaze ne-am 
onorat in aceste zile angajamentul 
pe tot anul. întregul colectiv al 
schelei noastre, puternic mobilizat 
de organizația de partid, este hotărît 
să întîmpine Conferința Națională a 
partidului prin realizarea planului 
la toți indicatorii, în primul rînd la 
producția de petrol.

Sînt fapte și angajamente care 
ilustrează munca fără preget și plină 
de răspundere a petroliștilor vîlceni, 
activitatea de partid dinamică, ope
rativă, eficientă desfășurată în acest 
important bazin petrolier al țării.

Gh. ATANAS1U 
Ion STANC1U 

de recoltare și livrare sînt in grafic 
— aprecia tovarășul Radu Vatavu, 
organizator de partid în consiliul 
agroindustrial Bucecea. Cooperativa 
agricolă Bucecea a încheiat recol
tarea și in două zile vor fi livrate 
bazei de recepție ultimele tone de 
sfeclă de zahăr. Rezultatele nu sînt 
întimplătoare. Transportul la bazele 
de recepție se face repede prin 
încărcarea corespunzătoare a mijloa
celor folosite și utilizarea gospodă
rească a capacităților auto.

Asemenea măsuri ar trebui apli
cate și în unitățile agricole rămase 
în urmă la recoltare. Or, în consi
liul agroindustrial Albești pînă mal 
deunăzi, ni se spunea de la direcția 
agricolă, nu se recoltase decit jumă
tate din suprafața cultivată, iar 
stocul de sfeclă aflat în cimp era 
mult mai mare decit cantitatea 
livrată în baze. O situație similară 
este și în consiliul agroindustrial 
Dîngeni, unde transportul nu ține 
pasul cu recoltarea.

Realizările din unitățile fruntașe 
constituie un argument că există 
largi posibilități ca recoltarea sfeclei 
de zahăr și livrarea producției să 
fie intensificate Și finalizate cit mai 
grabnic.

Eugen HRUȘCA
corespondentul „Scînteii” 

reprezintă un excelent furaj In pe
rioada de stabulație. De aceea, în 
multe cooperative agricole — Cer
nat, Tîrgu Secuiesc, Brateș, Ozun, 
Chichiș, Ghidfalău și altele — s-a 
trecut cu toate forțele la adunarea 
resturilor vegetale care vor intra în 
balanța furajeră a animalelor. Aici 
s-a înțeles că după recoltarea cultu
rilor de toamnă cîmpul trebuie să 
rămină curat, pentru a se executa 
arături adinei. Este o acțiune pe 
cît de gospodărească, pe atît de eco
nomicoasă în privința completării 
furajelor pentru perioada de iarnă. 
De fapt, bunul gospodar niciodată nu 
a întors sub brazdă resturile vege
tale, practică păgubitoare care, din 
păcate, se mai întilnește acolo unde 
nu sînt adevărat! gospodari.

Constantin TIMARII
corespondentul „Scînteii" 

partizate cu preponderentă la po
rumb. Ca atare, sfecla a fost trans
portată numai în cadrul acțiunilor 
organizate simbăta si duminica, a- 
tunci cînd ne-au venit mijloace în 
sprijin de la alte unități. Sintem a- 
sigurati însă că. începînd de 
miercuri, 28 octombrie, vom avea în 
permanență la dispoziție incă 10 
autocarosate mari pentru transportul 
sfeclei, astfel Incit într-o săptămî- 
nă întreaga producție va fi trans
portată la bazele de la Cobadin și 
Negru Vodă.

Avînd în vedere că In prezent din 
cele 6 800 hectare cu sfeclă cultivate 
în județ au fost recoltate 5 110 hec
tare, iar în evidența întreprinderii 
de la Năvodari n-a intrat decît pro
ducția de pe 4 000 hectare, trebuie 
să se acorde o atenție mai mare 
expedierii recoltei din cimp către 
silozurile intermediare, mai ales în 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Negru Vodă, Topraisar și 
Valul lui Traian, unde o bună par
te din recoltă se află în cimp.

George MIHAESCU
corespondentul „Scînteii"

MUREȘ : însemnate 
sporuri de producție

Hotărîți să întîmpine cu rezulta
te deosebite Conferința Națională 
a partidului, oamenii muncii din 
industria județului Mureș înscriu 
noi și importante fapte de muncă 
în cronica întrecerii socialiste. Ast
fel, ca rezultat al preocupării pen
tru realizarea ritmică și in condi
ții de înaltă calitate a producției 
fizice la fiecare sortiment, asimilă
rii în fabricație a unor produse ale 
tehnicii de vîrf și efortului stărui
tor de modernizare a proceselor de 
producție, chimiștii, elctroniștii, 
constructorii de mașini și lucrăto
rii din alte sectoare ale industriei 
județului au realizat, in perioada 
care a trecut din acest an, in plus 
față de sarcinile de plan, produse 
electronice și de mecanică fină în 
valoare de 116,5 milioane lei, 
101 tone utilaje tehnologice pentru 
chimie, 26 844 tone îngrășăminte 
chimice, 6 280 tone amoniac de sin
teză, 2 352 metri cubi prefabricate 
din beton armat, 311 800 metri pă- 
trați furnire estetice și alte pro
duse utile economiei naționale. De 
remarcat că aceste sporuri de pro
ducție au fost realizate în condi
țiile în care consumul de metal a 
fost diminuat cu aproape 3 000 
tone, iar energeticlenii mureșeni 
au pulsat suplimentar în sistemul 
energetic național peste 50 mi
lioane kWh energie electrică. 
(Gheorghe Giurgiu).
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI ERICH HONECKER

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în onoarea tovarășului Erich Honecker

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. a oferit, 
miercuri, la Palatul Consiliului de 
Stat, un dineu oficial in onoarea 
tovarășului Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger

TOASTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL TOVARĂȘULUI 

ERICH HONECKER
Dragă tovarățe 

Erich Honecker,
Dragi oaspeți din Republica 

Democrată Germană,
Tovarăși și prieteni,

îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez, și în acest cadru, dum
neavoastră, dragă tovarășe Honecker, 
și celorlalți tovarăși care vă însoțesc, 
un călduros salut frățesc și cele mai 
bune urări.

Actuala vizită pe care o faceți în 
România constituie o mărturie eloc
ventă a cursului pozitiv pe care il 
cunosc relațiile de prietenie și 
colaborare dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, o nouă contribu
ție dă seamă fa dezvoltarea lor in 
continuare. Evocînd, cu satisfacție, 
cursul pozitiv al acestor relații, do
resc să subliniez, și cu acest prilej, 
rolul deosebit pe care l-au avut și 
jl au vizitele reciproce, intilnirile 
și convorbirile purtate împreună, 
care au dat de fiecare dată puternice 
impulsuri colaborării dintre țările, 
partidele și popoarele noastre. Noi 
dăm o inaltă apreciere acestor re
lații și dorim să facem totul și in 
viitor pentru ca ele să se afirme, 
din toate punctele de vedere, ca un 
exemplu de raporturi trainice intre 
țări socialiste, care colaborează strîns 
în edificarea noii orinduiri. în lupta 
pentru socialism. și pace în lume.

Cunoaștem și apreciem activitatea 
pe care oamenii muncii din Repu
blica Democrată Germană o desfă
șoară pentru înfăptuirea hotărîriloc 
celui de-al XI-lea Congres al Par
tidului Socialist Unit din Germania, 
a programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării. Ca prieteni 
apropiați, animați de aceleași nobile 
idealuri. ne -bucurăm sincer de 
succesele pe care le obțineți în toa
te domeniile și vă urăm noi și tot 
mai mari victorii pe calea dezvoltă
rii socialiste a Republicii Democrate 
Germane !

Poporul român este angajat-, Ia 
rîndul său, cu toate forțele în reali
zarea prevederilor celui de-al 8-lea 
cincinal, a obiectivelor Congresului 
al XlII-lea al partidului, care vor 
asigura trecerea României intr-un 
stadiu nou. superior de dezvoltare — 
cel de țară socialistă mediu dezvol
tată. Punem un accent deosebit pe 
dezvoltarea intensivă și moderni
zarea economiei naționale, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice. Tn același timp, 
pornind de la principiul fundamen
tal că socialismul se construiește cu 
poporul și pentru popor, acționăm 
pentru dezvoltarea continuă a 
democrației socialiste, pentru folo
sirea deplină, in acest scop, a cadru
lui organizatoric creat, care asigură 
participarea nemijlocită a oamenilor 
muncii, a întregului popor la condu
cerea tuturor sectoarelor de activi
tate. a întregii societăți.

România acordă o atenție deosebi
tă întăririi prieteniei și conlucră
rii cu toate țările socialiste, partici
pă activ la dezvoltarea colaborării și 
specializării in cadrul C.A.E.R., iși 
aduce nemijlocit contribuția la 
eforturile popoarelor, ale forțelor 
progresiste. înaintate de pretutindeni 
pentru soluționarea constructivă a 
marilor probleme ce confruntă epoca 
noastră.

Apreciem că in actualele împreju
rări internaționale — care continuă 
să se mențină deosebit de grave și 
complexe — problema fundamenta
lă a epocii noastre o constituie 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare. în primul rind de dezarmare 
nucleară, asigurarea dreptului su
prem al oamenilor, al popoarelor la 
viață, la pace, la existență liberă și 
demnă 1

Am salutat, cu satisfacție, înțele
gerea de principiu dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame- 
ricii cu privire la realizarea unui 
acord in problema eliminării rache
telor cu rază medie și rază mai 
scurtă de acțiune din Europa și Asia. 
Apreciem aceasta ca un eveniment de 
însemnătate istorică — și ne expri
măm speranța că se va face totul 
pentru ca acest acord să fie realizat 
în cel mai scurt timp. Considerăm 
că țările europene pbt — și trebuie 
— șă contribuie activ la realizarea 
acordului, eliminind orice obstacol 

mania. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane.

Au participat membri și membri 
supleant; ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. secretari 
ai Comitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. ai P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con

ce s-ar mai putea ridica in calea 
semnării lui incă in acest an.

Paralel cu acțiunile îndreptate spre 
eliminarea armelor nucleare trebuie 
să se treacă la reducerea substanția
lă a trupelor și armamentelor con
venționale și în mod corespunzător 
a cheltuielilor militare. în acest sens, 
considerăm necesar să se ajungă la 
începerea negocierilor între statele 
din N.A.T.O. și Tratatul de la Var
șovia, cu participarea și a celorlalte 
țări europene, privind armele con
venționale. Țara noastră a hotărit, și 
a trecut practic, incă din 1986. la re
ducerea unilaterală, eu 5 la sută, a 
armamentelor, efectivelor și cheltuie
lilor militare.

România participă activ la lucrări
le Conferinței de la , Viena. pentru 
securitate și cooperare in Europa,'cu 
hotărțrea fermă de a contribui la 
realizarea unor înțelegeri corespun
zătoare. care să ducă la îmbunătăți
rea relațiilor intre țările europene, 
la o Europă unită in diversitatea 
orinduirilor sociale, o Europă a pă
cii. independenței și progresului eco
nomic și social.

Acordăm o mare însemnătate întă
ririi încrederii și securității în Bal
cani, transformării acestei regiuni 
mtr-o zonă a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare și chimi
ce, fără baze militare străine. 
România și Grecia au propus să se 
organizeze, în acest scop, o intîlnire 
la nivel înalt, între șefii de stat și 
guverne din țările balcanice, la Bucu
rești.

Sprijinim, totodată, realizarea de 
zone denuclearizate in nordul și cen
trul Europei, in Mediterana, precum 
și in alte regiuni ale lumii. în acest 
context. România a salutat și 
apreciază propunerea guvernelor 
R.D. Germane și R.S. Cehoslovace 
privind creartea unui coridor fără 
arme nucleare și chimice in Europa 
centrală.

Apreciem că este necesar să fie 
intensificate eforturile și acțiunile 
pentru soluționarea tuturor conflic
telor și problemelor litigioase dintre 
state numai și numai pe cale politi
că, prin tratative. în mod deosebit 
considerăm că trebuie să fie spori
te eforturile în direcția realizării U- 
nei păci globale, trainice și juste, in 
Orientul Mijlociu, prin organiza
rea, în acest scop, a unei conferințe 
internaționale, sub egida O.N.U.. la 
care să participe toate părțile inte
resate. inclusiv O.E.P. și Israelul.

în același spirit, ne pronunțăm 
pentru aplicarea nqîntîrziată a rezo
luției O.N.U. privind încetarea răz
boiului dintre Iran și Irak și trece
rea la rezolvarea pe cale politică, 
prin tratative, a problemelor dintre 
cele două țări. Se impune, totodată, 
retragerea tuturor navelor militare 
din zona Golfului și asigurarea navi
gației libere tn această regiune, ca 
de altfel în toate oceanele și mările 
lumii.

Considerăm, de asemenea, că este 
necesar să se treacă mai hotărit la 
acțiuni concrete in direcția soluțio
nării globale a problemelor subdez
voltării — inclusiv a problemei dato
riilor externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare, a instaurării noii ordini 
economice internaționale. Ne pro
nunțăm pentru organizarea. în acest' 
scop, a unei conferințe internațio
nale. în cadrul O.N.U.. la care să 
participe atit țările tn curs de dez
voltare. cit și țările dezvoltate.

România este hotărîtă să conlucre
ze strîns. și in viitor, cu țările so
cialiste. cu toate forțele iubitoare de 
pace și progresiste pentru a-și aduce 
întreaga contribuție la soluționarea 
acestor probleme, grave și complexe, 
la afirmarea politicii de dezarmare, 
de destindere și colaborare, de inde
pendență. securitate și pace.

E.xprimîndu-mi incă o dată convin
gerea că vizita și convorbirile noas
tre se vor înscrie ca un nou moment 
de seamă în dezvoltarea raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, 
doresc să toastez :

— pentru bunăstarea și fericirea 
poporului prieten din Republica De
mocrată Germană ;

— pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre parti
dele. țările și popoarele noastre ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
stimate tovarășe Honecker ;

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ; ■

— pentru pace și colaborare în în
treaga lume 1 (Vii aplauze). 

ducători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, re
prezentanți ai. vieții științifice si 
culturale.

Au luat parte persoanele oficiale 
din Republica Democrată Germană 
care ii însoțesc pe tovarășul Erich 
Honecker în vizita in tara noastră.

In timpul dineului, desfășurat in

Dragă tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Dragi tovarăși și prieteni 
români,

să vă mulțumesc 
in mod călduros pentru 
a vizita frumoasa dum- 
țară, 

și 
în

Permiteți-mi 
încă o dată 
invitația de 
nea voastră 
prietenească 
cunoscută, 
includ , bunele 
dumneavoastră, 
Nicolae Ceaușescu, le-ați rostit pen
tru politica partidului nostru și 
realizările oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană.

pentru primirea 
ospitalitatea bine 
aceste mulțumiri 
cuvinte pe care 

dragă tovarășe

Este o deosebită bucurie pentru 
noi de a pe afla din nou în Româ
nia socialistă. De această țară ne 
leagă atit concepția marxist-ieninistă 
despre lume și tradiții bogate ale 
clasei muncitoare, ale partidelor lor 
revoluționare în lupta împotriva 
exploatării și războiului, cit și 
obiectivele și idealurile politice, 
multiplele trăsături comune în edi
ficarea noii orinduiri, socialiste.

în decursul actualei vizite avem 
din nou posibilitatea să vedem, la 
fața locului, faptele, de muncă re
marcabile ale oamenilor, muncii 
români care, sub conducerea încer
cată a comuniștilor, realizează hotă- 
ririle celui de-al XlII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român pri
vind edificarea în continuare a so
cietății socialiste dezvoltate. La 
București. ca și în întreaga țară, 
numeroase șantiere fac dovada 
șirguinței și creativității poporului 
dumneavoastră. Canalul Dunăre- 
Marea Neagră, complexele industria
le impunătoare, ridicate în toate 
județele, construcția metroului din 
București — pentru a numi numai 
cîteva obiective — sînt cunoscute la 
noi tot atit de bine ca și Munții 
C’arpați. litoralul însorit al Mării 
Negre și alte frumuseți ale naturii 
care atrag în fiecare an mii de 
turiști și din R.D.G.

Partidul dumneavoastră a stabilit 
obiective înalte, iar România depune 
eforturi susținute pe calea înaintării 
spre o treaptă superioară de pro
gres social. Vă dorim mult succes în 
realizarea acestor țeluri.

Dragi tovarăși și prieteni.
Astăzi. omenirea este confruntată, 

într-un mod nemaicunoscut de as
pru. cu problema de a se prăbuși 
într-un infern nuclear sau de a su
praviețui. La aceasta există un sin
gur răspuns. Trebuie făcut totul pen
tru înlăturarea pericolului de război 
și pentru asigurarea Supraviețuirii. 
Aceasta este convingerea noastră 
comună.

Politica de pace a socialismului, 
îndeosebi propunerile largi, lansate 
de U.R.S.S. în vederea dezarmării 
și asigurării securității internațio
nale. reprezintă un factor dinamic 
al politicii mondiale. Aceasta expri
mă spiritul acelui mesaj mobilizator 
cu care tinăra putere sovietică s-a 
adresat pentru prima dată popoare
lor. acum 70 de ani. și anume ..De
cretul asupra păcii" leninist. Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
a deschis o nouă eră în istoria ome
nirii. în care războiul să aparțină pe 
veșnicie trecutului. .

Astăzi, statele participante la Tra
tatul de la Varșovia dispun de un 
program cuprinzător și detaliat de 
dezarmare. Fiind vorba de propuneri 
realiste și raționale, in interesul vi
tal al popoarelor, acest program in
fluențează în mod hotăritor evoluția 
evenimentelor în lume. în modul cel 
mai stringent se cere să se pună ca
păt cursei absurde și periculoase a 
înarmărilor, să se asigure trainic 
pacea pe Pămînt și în spațiul cosmic.

încheierea prevăzută a unui acord 
privind eliminarea globală a rache
telor sovietice și americane cu rază 
medie de acțiune creează posibilita
tea de a începe dezarmarea nuclea
ră. Apreciind și salutînd aceasta ca 
un prim pas istoric, subliniem în 
același timp necesitatea de a între
prinde noi pași, fie în domeniul nu
clear, fie în cel convențional. Obiec
tivul nostru in acest context constă 
în securitate egală pentru toți.

Din factorii pozitivi ai epocii 
noastre face parte faptul că lupta 
pentru pace și securitate se desfă
șoară cu o amploare politică și so
cială tot mai largă, îmbinînd rațiu

tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker au rostit toasturi care au 
fost urmărite cu viu interes și- sub
liniate' cu aplauze.

Toasturile au fost marcate in mod 
solemn de imnurile de stat ale Repu
blicii Democrate Germane.si Repu
blicii Socialiste România.

nea și realismul. Nici deosebiri 
ideologice, nici de altă natură nu 
trebuie să fie un obstacol pentru ac
țiunea unită a acelora care tind spre 

, o perspectivă pașnică a omenirii.
Promovind politica dialogului și 

a colaborării. R.D.G. acționează pen
tru o cotitură spre mai bine in tre
burile internaționale. înțelegînd răs
punderea istorică, țara noastră iși 
aduce contribuția ca de pe pămintul 
german să nu mai pornească 
niciodată războiul, ci numai pace. în 
acest spirit. R.D.G. iși dezvoltă și 
relațiile sale cu R.F.G.

Sintem convinși că inițiative ca 
aceea lansată de Republica Demo
crată Germană și Republica Socia
listă Cehoslovacă privind crearea 
unei zonedibere de arme nucleare și 

;chimice in Europa centrală sint de 
’natură să. impulsioneze procesul de 
dezarmare și să promoveze destin
derea. In acest spirit, sprijinim și 
propunerea privind transformarea 
Balcanilor într-o zonă liberă de 
arme nucleare și chimice.

Dragă tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Sint pe deplin do acord cu 
dumneavoastră că relațiile strînse 
de prietenie dintre Republica Demo
crată Germană și Republica Socia
listă România s-au ridicat la un ni
vel inalt și se dezvoltă continuu. 
Aceasta este un lucru bun pentru 
ambele țări. Garanția și motorul 
acestei dezvoltări rezidă in alianța 
de luptă de nezdruncinat, in colabo
rarea frățească, plină de încredere și 
în relațiile strinse de prietenie din- 
tfe partidele noastre. La baza aces
tora stau principiile marxism-leni
nismului și ale internaționalismului 
proletar, stima și respectul reciproc.

Din practica relațiilor dintre țările 
noastre fac parte contactele politice 
periodice, schimbul larg de delegații, 
de păreri și de experiență in toate 
domeniile între organele de stat, or
ganizațiile obștești și de masă. Toate 
acestea oglindesc felul in care este 
transpus în viață Tratatul nostru de 
prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală, pe care l-am semnat aici 
la București, acum 15 ani.

Ambele părți au făcut mult în do
meniul economic pentru a realiza cu 
succes Programul de lungă durată 
privind colaborarea economică și 
tehnico-științifică pină în anul 2000. 
Acest program, semnat în mai 1985 
in timpul vizitei dumneavoastră de 
prietenie la Berlin, contribuie in 
mare măsură la adincirea specializă
rii și cooperării.

O influentă pozitivă are în această 
privință faptul că punem in centrul 
atenției ramuri importante ale eco
nomiilor noastre naționale cum sint 
electrotehnica, electronica, construc
țiile de mașini, chimia și metalur
gia. Au fost obținute progrese și in 
domeniul folosirii mai eficiente a 
științei și tehnicii. Creșterea ponde
rii produselor realizate prin coope
rare și specializare în schimbul de 
mărfuri tot mai amplu dintre cele 
două țări oglindește calitatea înaltă 
a conlucrării noastre.

Aceste eforturi, precum si partici
parea activă a Republicii Democrate 
Germane și a Republicii Socialiste 
România la realizarea hotăririlor 
adoptate în comun in C.A.E.R. des
chid noi posibilități de a ridica po
tențialul economic și tehnico-științi- 
fic al țărilor noastre. Prin aceasta 
întărim socialismul și slujim cauza 
păcii.

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni 

români,
Sthtem convinși că de Ia convor

birile începute astăzi, desfășurate 
în ^mod sincer și prietenesc și care 
pun din nou tn evidență concor
danța pozițiilor noastre, vor. porni 
noi ■ și importante impulsuri.

Vă rog să ridicați paharul șl să 
toastăm pentru :

— prietenia de nezdruncinat și 
colaborarea dintre partidele, statele 
și popoarele noastre ;

— menținerea și consolidarea păcii 
în lume ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
stimate tovarășe Ceaușescu ;

— în sănătatea tuturor tovarășilor 
și prietenilor români prezenți aici ! 
(VW aplauze).

Vizită protocolară
Tovarășul Erich Honecker, secretar 

general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmuiat tovarășului 
Erich Honecker Ordinul „Victoria Socialismului*

(Urmare din pag. I) 

guvernului, Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. aj P.C.R.. Silviu 
Curticeanu, secretar al C.C. al P.C.R., 
alte persoane oficiale române.

Au participat, de asemenea, Giln- 
ter Mittag. membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Giinther Kleiber, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G.. vice
președinte al Consiliului de Miniștri,

Tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, a depus, miercuri după-amia- 
ză, o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism.

La solemnitate au luat parte 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P;C.R., prim viceprim-ministru al gu

(Urmare din pag. I)

Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane !“, „Să 
se dezvolte continuu relațiile de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia, in interesul celor două popoare, 
al dezvoltării socialiste a țărilor 
noastre, al cauzei destinderii, de
zarmării și păcii în Europa și în 
lume !“.

La ora 11 aeronava prezidențială a 
aterizat.

La coborirea din avion, to
varășul Erich Honecker a fost 
întimpinat cu cordialitate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Cei doi 
conducători de partid și de stat s-au 
salutat cordial, și-au strîns călduros 
miinile.

De asemenea, Ia scara avionului, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Emil Bobu și 
Manea Mănescu.

In întimpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport se aflau membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, ge
nerali, alte persoane oficiale.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Berlin și ambasadorul R.D. 
Germane la București. 

făcut, miercuri, o vizită protocolară 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, la Palatul Consiliu
lui de Stat.

Giinter Sieber, membru al C.C. al 
P.S.U.G., șeful Secției relații inter
naționale a C.C. al P.S.U.G.. Her
bert Krolikowski, membru al C.C. al 
P.S.U.G., secretar de stat și prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Frank-Joachim Herrmann, 
membru al C.C. al P.S.U.G., secre
tar de stat, șeful Cancelariei pre
ședintelui Consiliului de Stat, alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Berlin și ambasadorul 
R.D. Germane la București.

Depunerea unei coroane
vernului. Constantin Olteanu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general "ăi- Capita
lei, general-colonel Vasile Milea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, alte per
soane oficiale.

Au participat persoanele oficiale 
din R.D. Germană care il însoțesc 
pe înaltul oaspete in vizita sa in țara 
noastră.

Ceremonia sosirii in Capitală
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 

fost prezentate de către tovarășul 
Erich Honecker persoanele oficiale 
care îl însoțesc in această vizită : 
Giinter Mittag, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. 
Giinther Kleiber, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G.. vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri. precum și celelalte persoane ofi
ciale.

Ceremonia sosirii a continuat cu 
prezentarea raportului comandantu
lui gărzii militare aliniate pe aero
port. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Democrate Ger
mane și Republicii Socialiste Româ
nia, in timp ce, in semn de salut, au 
fost trase 21 salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au trecut in 
revistă garda de onoare.

Pionieri români și germani au o- 
ferit celor doi conducători de partid 
și de stat buchete de flori.

In încheierea ceremoniei sosirii, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker au primit defilarea gărzii 
de'onoare.

Pe aeroport se aflau mii de oa
meni ai muncii din Capitală. Ei 
purtau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu șt Erich Honecker, 
fluturau stegulețe în culorile națio
nale ale României și R.D. Germane. 
S-a aplaudat cu însuflețire și s-a 
ovaționat îndelung pentru dezvolta
rea prieteniei și colaborării dintre 
popoarele si țările noastre. Animați 
de profunde sentimente de dragoste 
și stimă față de conducătorii Româ
niei și R.D. Germane, . cei prezenți

Tntîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, ce caracterizează bunele re
lații dintre cele două partide, țări și 
popoare.

După înminarea înaltei distincții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat tovarășului Erich Honecker calde 
felicitări, impreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și succes în în
treaga sa activitate.
, Tovarășul Erich Honecker a fost 
felicitat în mod cordial de partici
pants la solemnitate pentru inalta 
distincție primită.

In cadrul ceremoniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker au rostit cuvintări.

de flori
Au fost prezenți, de asemenea, am

basadorul României la Berlin și am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au tost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democrate Ger
mane. '

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere.

(Agerpres)

au scandat cu însuflețire „Ceaușescu 
— Honecker !“, manifestindu-și sa
tisfacția față de noul dialog dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au părăsit aeropor
tul intr^o mașină escortată de mo- 
tocicliști. îndreptindu-se spre reșe
dința rezervată înaltului oaspete.

Traseul străbătut de coloana ofi
cială de mașini era împodobit cu 
drapele de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Demo
crate Germane. Pe pancarte erau 
înscrise numele celor doi conducă
tori de partid și de stat, cuvinte de 
bun sosit la adresa înaltului oaspe
te. urări de întărire a prieteniei, so
lidarității șl colaborării dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Uralele și ovațiile miilor de locui
tori ai Capitalei au însoțit trecerea 
coloanei oficiale prin Piața Scinteii 
și pină la Arcul de Triumf. S-a scan
dat „Ceaușescu — Honecker !“. Or
chestre, coruri, formații de dansatori 
au marcat, prin cîntece populare și 
dansuri, caracterul sărbătoresc al 
momentului, bucuria de a primi în 
capitala țării pe ilustrul conducător 
al poporului prieten din R.D. Ger
mană.

Tovarăși! Nicolae Ceaușescu sl 
Erich Honecker au răspuns cu căl
dură manifestărilor prietenești adre
sate de oamenii muncii aflați de-a 
lungul întregului traseu.

La reședința oficială, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker 
s-au întreținut într-o atmosferă cor
dială.
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Dezbatere democratică, 
responsabilă a problemelor 

dezvoltării localităților
„E frumos să vezi ce-ai realizat, 

e și mai frumos să întrevezi viitorul"
Propunere-sarcină de nouă legis

latură în localitatea bistrițeană Să
rata, componentă a municipiului 
Bistrița : „Să devenim întiia poartă 
a municipiului". Geograficește vor
bind, localitatea este de cînd lumea 
-poartă a Bistriței». In realitate insă, 
abia acum urmează să devină. Căci 
așa cum au conturat-o locuitorii ei, 
la întîlnirea din circumscripția elec
torală nr. 43, cu candidații lor la ale
gerile de deputați în Consiliul popu
lar municipal Bistrița — Vaier Ono- 
frei. tehnician agricol la C.A.P. Vii- 
șoara, și Flore Someșan, conducător 
auto la Asociația de creștere și în- 
grășare a tineretului taurin Sărata — 
ea trebuie să fie altfel de „poartă". 
A Bistriței constructoare de mașini, 
a Bistriței electrotehnice, a Bistriței 
unde pe locul umilelor clădiri nu
mite „șugălete" se înalță blocuri mo
derne.

„Da, e frumos să privești In urmă 
la ceea ce ai realizat, spunea la adu
nare unul din alegători, timplarul 
Ion Sigmirean. Dar e și mai bine să 
privim înainte. Casele ridicate in 
anii legislaturii ce se încheie sînt 
mult mai bune și mai frumoase de- 
cit în toată istoria acestei vetre. A 
crescut județul nostru «la fel ca Făt- 
Frumos», așa cum ne-ndemna iubi
tul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acum vreo două
zeci de ani. A crescut datorită poli
ticii de dezvoltare armonioasă a tu
turor zonelor țării. S-a creat la Bis
trița industrie de vîrf. S-au format 
și oamenii calificărilor de vîrf. Cu 
venituri pe potrivă. Deci șl case pe 
potrivă. Aici deci e ..cheia dezvoltă
rii noastre". Aici e și „cheia porții 
de oraș".

Cum arată acum „poarta de oraș“- 
Sărata ? „Casele noastre sint mîn- 
dre, dar nu doar pe dinafară, spu
nea alegătorul Gheorghe Ciuta, ță
ran cooperator. Sint mindre prin fe
ciorii ce pleacă dimineața în uzinele 
Bistriței, la meserii despre care în 
urmă cu douăzeci de ani nici nu 
prea auzisem. Sint mindre cu oame
nii care dau. în cooperativa agrico
lă. producții pe care în urmă cu doi- 
trei ani nici nu le bănuiam. La țel 
și cele din propriile gospodării. Fie
care din cele aproximativ 200 gospo

O discuție gospodărească despre 
cărbune și urbanism

Sub deviza .„Mal mult cărbune 
țării — la baza bunăstării noastre!" 
s-a desfășurat întîlnirea dintre ale
gătorii din circumscripția electorală 
comunală nr. 10 Berbești și candi
dații F.D.U.S. pentru locul de 
deputat în consiliul popular comu
nal — ing. Ion Borcean, directorul 
întreprinderii miniere, și economistul 
Octavian Oproiu.

întrunirea a avut Ioc intr-un... 
sat; Sat aparținător comunei. Un sat 
p aproape 1 000 de apartamente 1 

jcuite de familii de mineri. Iar 
punctele de pe ordinea de zi a în
trunirii au împletit pină la confun
dare sarcinile din abataj cu cele de 
cetățean al comunei Berbești, al 
„satului" Slăvești, de locatar al 
apartamentului cu numărul... de la 
unu, pină la aproape... o mie.

„Cînd am extras prima tonă de 
lignit din subsolul acestor meleaguri, 

dării a predat statului în anul tre
cut aproape 4 000 litri de lapte. Iar 
așezarea noastră — peste 20 000 ki
lograme de carne de bovină și porc, 
zeci de mii de ouă și alte produse 
prin care ne cinstim in fața țării re- 
numele de «poartă bistrițeană»".

„Cele realizate prin munca noas
tră în anii din urmă ne dau un 
drept, dar și o îndatorire — arăta 
vorbitorul loan Kiraly. Dreptul de 
a ne mîndri cu cele încrustate pe 
«poarta municipiului», iar datoria — 
de a ne ridica așezarea la nivel oră
șenesc. Fină acum doi ani primeam 
făina de la... oraș. în timp ce moara 
noastră stătea, de se prinseseră-n 
roți pînză de păianjeni. Dar împreu
nă cu fiii noștri, azi mecanici în 
municipiu, am pus umărul laolaltă 
și moara merge. Acum ne trebuie 
în case apă la robinet, căci fîntînile 
nu mai ajung. E timpul să punem 
umărul".

„Avem o tabără de pionieri — mi
nune. în locuri minune — spunea a- 
legătoarea Lucreția Zăvoian. Doar 
că in ea trebuie să se vadă mai 
bine mină de bistrițeancă : o perdea 
cusută cu arnici. un covor cum știu 
femeile noastre să-1 năvădească. 
Parcă șl basmul spus la prunci ar 
arăta altfel : ca la Sărata".

Iar propunerile de „încrustat în 
poarta orașului" au continuat. Fie
care — însoțită de o soluție pentru 
realizarea ei. un angajament perso
nal sau în numele obștii : acoperi
rea tuturor ulițelor așezării cu ba
last ; defrișarea tuturor pășunilor de 
arboret ; amenajarea unui depozit 
de combustibil pentru încălzirea lo
cuințelor ; întilniri lunare cu „fecio
rii" de la intreprinderile Industriale 
bistrițene. Ia care aceștia să vorbeas
că despre munca lor, despre ajuto
rul ce-1 pot da pentru ca așezarea 
lor să devină o „poartă" cit mai fru
moasă a municipiului.

Iar în spusele lor. fiecare vorbi
tor pornea de Ia cuvintele : „mă an
gajez", „sîntem în stare", „muncă 
unită". Prefigurind frumoasa poartă 
a viitorului așezării lor, a munici
piului, a țării.

Gheorqhe CR1ȘAN
corespondentul „Scinteii"

știam că trebuie să devenim una 
din sursele de energie ale țării — 
spunea la adunare alegătorul Ion 
Ariciu, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii. Și ne anga
jam să dăm mii de tone de căr
bune. Minerii se duceau după șut 
„acasă". Ce însemna „acasă" pe 
atunci ? Odăiță cu chirie pentru cei 
mai mulți. Sau cursa „C.F.R." ori. 
„IRTA". Vorbim acum de milioane 
de tone de lignit pe an. Concret, 
de 4 600 000 tone de lignit în anul 
1988. Dar vorbim de pe alte poziții. 
De pe pozițiile minerului care stă- 
pinește mecanizarea, care mînuiește 
azi în adine manete și butoane. Care 
a învățat, dar mai ales trebuie să în
vețe în continuare meseria. Și care, 
ieșit din șut, se duce acasă în... 
apartament. Ce a determinat aceste 
schimbări ? Lignitul scos de noi din 

adîncuri. Combustibilul necesar ță
rii. Acesta este punctul de pornire 
al bunăstării noastre. Candidatul 
care va fi ales deputat trebuie să 
pornească tocmai de la această po
ziție".

Iar candidații — Indiferent care 
va fi ales — și-au notat în „caie
tele de sarcini" probleme ridicate 
de alegătorii „satului cu o mie de 
apartamente" Slăvești, aparținător 
comunei Berbești : „Sîntem legați 
de lignit ca rădăcina pomului de 
pămînt. Pomul nostru, adică locali
tatea noastră, a înflorit frumos în 
anii acestei legislaturi, spunea mun
citorul Florea Andrei. Avem la par
terul blocurilor numeroase magazi
ne, ateliere pentru servicii. Noi, mi- 
nerii-cetățeni, am construit prin 
munca noastră și o frumoasă piață 
agroalimentară. Aici însă aș avea 
ceva de spus. Despre munca «Ia 
suprafață» a minerilor, Intre schim
buri, care înseamnă — știm cu toții 
— o parte a odihnei, între care 
și grădinăritul. Cerem deputa
tului care va fi ales să repartizeze 
familiilor de mineri spații între 
blocuri, pe care să se cultive legu
me, pomi și flori. E un atribut al 
satului, pe care vrem să-1 păstrăm".

„Indiferent cum se numește așe
zarea noastră — sat ori comună, ea 
este localitatea unui detașament

„Raport electoral în fața obștii"
Primarul municipiului Constanța, 

tovarășul Gheorghe Marinică, e un 
om meticulos. Pentru întîlnirile cu 
alegătorii și-a pregătit o fișă docu
mentară. Un fel de „raport in fața 
obștii". Care își propune să dea o 
imagine cit mai fidelă asupra modu
lui în care s-a înfăptuit programul 
de lucru al consiliului popular in 
legislatura ce se încheie.

Pentru un primar, pentru un depu
tat, o asemenea fișă face parte din 
munca de zi cu zi, cu atit mai mult 
cu cit ea se vede in însăși viața 
orașului.

— Da. așa stau lucrurile — zice 
primarul. Pentru că, intr-un oraș cu 
peste 330 000 de locuitori, care se 
întinde pe o lungime de peste 50 km 
și are ca sateliți alte orașe mai 
mici, nu poți să te prezinți in fața 
alegătorilor doar cu date din me
morie. într-un asemenea dialog tre
buie să ai și imaginea amănuntului, 
și pe cea a ansamblului. Pe oameni 
îi interesează in egală măsură ambele 
ipostaze.

Ce date, ce fapte compun Imagi
nea amănuntului ?

Fișa răspunde, cu exactitate : S-au 
modernizat zeci de mii de m p de 
străzi și trotuare ; Constanța nu mai 
are nici o stradă- nemodernizată. 
Faptul tace parte din categoria 
„amănuntelor". Dar el nu este lip
sit de semnificație. Orașul-poartă la 
Marea Neagră înaintează pe coordo
natele urbanizării moderne în ritm 
deosebit de rapid. Atit pentru ne
voile oamenilor din cetate, cît și 
pentru funcția sa de „oraș-sediu" al 
turismului pe litoral.

Un alt „amănunt". în ultimii doi 
ani și jumătate. în Constanța și 
stațiunile litoralului, care sînt sate
liți ai orașului navă-amiral, s-au 
plantat 8 milioane de flori. Cifră 
exactă, care relevă elocvent setea 
de frumos a cetățenilor și dragostea 
lor pentru orașul în care muncesc 
și trăiesc. O confirmă și milioanele 
de ore de muncă patriotică — pen
tru a înnobila arhitectura vegetală a 
orașului. Amănunte ? într-un fel, 

muncitoresc de linia-ntîi — sublinia 
profesoara Elena Netea. Faptele din 
abataje ale minerilor se oglindesc 
și la suprafață. Trebuie să ne îngri
jim de formarea a noi generații de 
mineri. Căci, oricît de mare ar fi 
mindria copiilor pentru faptele pă
rinților lor, ea nu ajunge dacă nu-i 
pregătim spre a le urma exemplul. 
Propun deputatului care va fi ales 
să ne sprijine pentru construirea, 
prin propriile forțe, a unui club 
muncitoresc, unde fiii minerilor, îm
preună cu părinții lor, să se intîl- 
nească spre a-și împărtăși planurile 
de viitor, spre a-și petrece timpul 
liber in mod plăcut".

Alte „sarcini de legislatură" no
tate de cei do! candidați din „satul 
cu o mie de apartamente" locuite 
de minerii „milioanelor de tone de 
lignit" : un nou complex comercial 
central ; un cinematograf ; un nou 
sediu de poștă ; un stadion ; diver
sificarea prestărilor de servicii...

Toate pornind de la aceeași puter
nică „rădăcină" : lignitul. Milioa
nele de tone de lignit. Pe care s-au 
angajat ferm să-1 dea „la zi" țării. 
Cu aceeași fermitate cu care s-au 
angajat să muncească pentru Înfăp
tuirea obiectivelor ce vor da o nouă 
înfățișare localității lor.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii"

da. Dar într-un dialog democratic 
despre viața cotidiană a orașului nu 
pot lipsi.

Dar imaginea de ansamblu a le
gislaturii cum se conturează ?

Fișa documentară răspunde cu 
aceeași precizie. Să reținem citeva 
date semnificative. In ultimii doi ani 
și jumătate orașul și-a sporit forța 
industrială prin noi obiective. In 
prim plan se află cele vizind va
lorificarea superioară a potențialu
lui economic și strategic al Mării 
Negre. Este vorba de încheierea lu
crărilor la Canalul Poarta Albă — 
Constanța — Midia. De Înaintarea 
tot mai rapiejă spre finalizare a lu
crărilor la portul Constanța-Sud. 
Este vorba, de asemenea, de trans
formarea Mangaliei într-un oraș 
portuar cu un statut propriu. De cite 
altele nu este vorba 1

Dar imaginea de ansamblu a le
gislaturii este conturată și de alte 
realizări — la fel de importante — 
în plan social. în această perioadă 
a prins viață un proiect care datea
ză de mulți ani, privind introducerea 
tramvaiului, ca mijloc de transport, 
în orașul Constanța. Ce rol joacă 
acesta acum în viața orașului-poartă 
a Mării Negre o dovedește faptul 
că el transportă anual peste 50 de 
milioane de oameni. Dar constan
ta actualei legislaturi, ca și a celor 
de pină acum, a constituit-o ritmul 
înalt al construcției de locuințe. 
Numai în ultimii doi ani și jumătate 
s-au dat în folosință peste 5 000 de 
apartamente. Care, adăugate celor 
peste 100 000 înălțate în anii con
strucției socialiste, dau și Constan
ței, ca tuturor orașelor țării, ima
ginea unui oraș nou, modern, fru
mos. Imaginea unui oraș care apar
ține — ca toate așezările urbane ale 
țării — unei epoci constructive fără 
precedent. Așa cum se relevă ea, 
prin cîteva date, chiar și lntr-o su
mară fișă electorală.

Constantin PRIESCU

VASLUI: ARTELE ÎN DIALOG

CU OAMENII MUNCII
Alături de numeroase alte mani

festări cultural-educative desfășu
rate sub generoasa emblemă a Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei", in municipiul Vaslui are loc, 
din Inițiativa comitetului județean 
de cultură și educație socialistă, un 
bogat ciclu de manifestări artistice : 
„Decada artelor". în splendidul lăcaș 
de cultură pus recent la dispoziția 
vasluienilor, fiecare zi, din cale zece 
rezervate unei arte, constituie o ve
ritabilă atracție. Astfel, cocheta sală 
de spectacole, saloanele de expozi
ții, celelalte încăperi adăpostind 
cercurile artistice cunosc o anima
ție deosebită, o activitate continuă, 
bogată in conținut și de o remar
cabilă ținută. în cadrul ultimei ..De
cade...", de exemplu, au fost verni
sate expoziții de artă plastică, de 
carte social-politică și beletristică, 
au fost prezentate spectacole tea
trale și muzical-coregrafice, gale de 
filme artistice și documentar-științi- 
fice. recitaluri de muzică și poezie, 
lansări de cărți ș.a. Cum s-a născut 
această inițiativă ne spune Cristiana 
Stoian, președintele comitetului ju
dețean de cultură șl educație socia
listă.

— Am pornit de Ia Indicația to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, for
mulată la cel de-al lll-lea Congres 
al educației politice și culturii so
cialiste, că „trebuie să facem astfel 
încii fiecare casă de cultură, fiecare 
club, fiecare cămin cultural, fiecare 
teatru și așezămînt do cultură să 
devină un puternic centru al activi
tății politico-educative, de formare 
a omului nou, cu o înaltă conștiință 
revoluționară !". Și s-a impus cu 
atit mai mult la noi cu cît populația 
municipiului este foarte tinără, ase
menea platformelor industriale edi
ficate aici în ultimele decenii. Era 
deci nevoie de cit mai multe mani
festări formative, atractive care să 
cristalizeze un climat de receptare, 
o tradiție nouă și în acest domeniu. 
Pe lingă diversitatea și conținutul 
ideatic al acțiunilor organizate în 
formule noi și originale, o atenție 
deosebită acordăm nivelului și cali
tății acestora.

într-adevăr, chiar și simpla enun
țare a citorva dintre manifestările 
desfășurate este revelatoare in acest 
sens. „Decada..." a debutat cu ver
nisajul expoziției de pictură și gra

Techirghiolul - azi

fică a Cenaclului județean Vaslui 
al U.A.P. și cu expoziția de carte 
reunind valori bibliofile din institu
țiile de profil din județ. A continuat 
apoi cu spectacolul teatral în pre
mieră Cu piesa „Colecționarul" de 
Ștefan Berciu, lansarea volumului al 
II-lea din monumentala „Istorie a 
culturii și civilizației" de Ovidiu 
Drîmba, in prezența autorului, care a 
dialogat cu publicul și a acordat au
tografe. Vasluienii au audiat apoi 
recitalul extraordinar de poezie și 
muzică realizat de Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" din Capitală, in

care doi reputați artiști. Ion Carami- 
tru și Gionni Răducanu, au oferit 
spectacole de ridicată valoare artis
tică. O incursiune în istoria muzicii 
universale, împreună cu profesorul 
universitar George Pascu, și expozi
ția „Valori ale artei plastice româ
nești de la sfirșitul secolului al XIX- 
lea și începutul secolului XX" (va
lori de patrimoniu) vernisată de cri
ticul Valentin Ciucă au completat 
acest bogat program.

Cum este primit acest ciclu de 
manifestări de oamenii muncii cărora 
li se adresează ?

Vasile Gheorghiu, maistru la în
treprinderea de materiale izolatoare 
din municipiul Vaslui : „Apreciez 
faptul că, pe lingă celelalte acțiuni 
cultural-artistice, forurile educative 
locale caută și găsesc noi modalități 
și forme care să diversifice, să îm
bogățească și permanentizeze activi
tatea educativ-formativă. Prin con
ținut și calitate, această „Decadă" 
conferă o notă aparte, de inedit, pei
sajului cultural vasluian, stirnește in
teresul iubitorilor de frumos. Dacă 
acum un deceniu și jumătate, aici nu 

aveai unde vedea măcar o expoziție, 
astăzi sint condiții pentru a ni se 
oferi simultan trei : una cu valori 
de patrimoniu, la sala „Arta", alta 
de pictură și grafică a cenaclului 
județean al Uniunii artiștilor plas
tici, la Casa artelor, și incă una la 
Galeriile de artă ale municipiului. 
Să vezi și să admiri aici lucrări ori
ginale de Grigorescu, Octav Băn- 
cilă, Palady, Tonitza, Pătrașcu, Ște
fan Dimitrescu, Camil Ressu și ale 
altor însemnați pictori clasici și con
temporani, intrate in patrimoniul 
național, ca in marile centre cultu
rale ale țării, este desigur un mare 
ciștig. un privilegiu pe care ni l-au 
înlesnit organizatorii, cărora le mul
țumim. Dat fiind succesul de care 
se .bucură ..Decada", ar fi bine, cred, 
ca ea să fie organizată și mai des, 
în fiecare trimestru dacă se poate.

Cristian Costin, operator chimist, 
Combinatul de fire sintetice : „Măr
turisesc. acest ciclu, de manifestări 
m-a determinat ca, pe lingă Clubul 
tineretului și Casa de cultură a sin
dicatelor, să frecventez acum în tim
pul liber și Casa artelor. Și mă 
bucur că organizatorii propun publi
cului manifestări de asemenea an
vergură care, minuțios și competent 
pregătite, prin accentuatul lor pro
fesionalism, se constituie într-un 
veritabil act de cultură. Avem, de
sigur, chiar în întreprinderea noas
tră valoroase formații artistice de 
toate genurile, distinse în etapa fi
nală a Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Insă, așa cum 
bine se procedează, este nevoie, ca, 
pentru perfecționarea acestora șl in 
beneficiul direct al nostru, al publi
cului, pentru educarea, ridicarea lui 
la noi cote de receptare și exigență, 
să ni se ofere și asemenea momente 
de rară desfătare estetică, cum au 
fost recitalul de poezie susținut de 
actorul Ion Caramitru, spectacolul în 
premieră absolută al teatrului bîr- 
ît-dean cu piesa lui Ștefan Berciu, 
întîlnirile cu scriitorii prezenți in 
mijlocul nostru ș.a. Sînt manifestări 
cu puternice valențe educative, care 
ne îmbogățesc spiritual, ne fac mai 
sensibili față de frumusețile artei 
autentice. Așteptăm, de aceea, ca ele 
să continue cu o frecvență sporită.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii"

EDUCAȚIE și valoare CURĂ BALNEARĂ Șl ODIHNĂ 
ÎN STAȚIUNILE MONTANE

Scriu aceste rinduri 
avînd înaintea ochilor 
săli de teatre sau am
fiteatre pline de tineri 
și mai virstnici, veniți 
in diferite orașe ale 
țării să asculte poezie 
cite trei ceasuri, așa 
cum o revăd in aceste 
zile această putere 
modelatoare a cuyin- 
tului poetic la Timi
șoara, Arad, Oradea, 
Deva sau Hunedoara 
unde, împreună cu ac
torul Dan Nasta, sin- 
tem invitați să rostim 
din cartea de poezie.

Se adeveresc mereu 
cuvintele lui Mihai 
Eminescu, spuse către 
sfirșitul vieții : pentru 
a-și ușura munca bra
țelor. oamenii au ne
voie de mii de cunoș
tințe exacte, dar pen
tru a fi mai buni, 
pentru a-și putea înte
meia o familie si a se 
deprindă cu jertfa de 
sine in spiritul Logo
sului devenit istorie, 
pentru a se angaja la 
greul unei Patrii, oa
menii au nevoie de su
fletul marii poezii, de 
cuvintul inspirat adine 
și curat ce poate stră
bate la inima omului.

Marele fizician Heis- 
senberg spune despre 
această știință că redă 
o imagine aproximati
vă numai asupra na
turii, finind seama de

manifestările antino
mice ale materiei, fie 
ca undă, fie ca parti
culă, dar omul a vrut 
și dorește să vină mai 
aproape de splendoa
rea naturii, de firea 
lucrurilor, așa cum 
transpar ele in sufletul 
omului, in acest abia 
insondabil microcos
mos in care poate fi 
cuprins întregul in di
namica sa prin pu
terea Logosului, viată 
și punte și adevăr și 
de aici nevoia vitală 
de poezie.

Cind tata era plecat 
pe front și noi. copiii 
abia săltați din leagăn, 
o auzeam pe mama 
mingiindu-și greul zi
lelor cu versurile lui 
Coșbuc, era asta o 
faptă de viată esen
țială ; i se și racorda 
sufletul la dimensiu
nea unei suferinți su
perioare, cu înțeles, a- 
ducătoare de izbăvire.

Totul este ca această 
poezie să fie curată 
apă de izvor, pătrunsă 
de harul iubirii după 
care însetează fiece 
suflet, să nu fie ploaie 
artificială, să fie viață 
din viața făgașului ce 
scinteie și mistuiesc 
și-n adincurile lim bii 
române, in sufletul 
istoriei acestui popor 
ce și-a găsit echili
brul spiritual avin-

du-și model viu in 
Păstorul din Miorița, 
in Meșterul Manole, 
întemeind in spiritul 
lor familii, fapte de 
viață pilduitoare, ade
sea intr-un anonimat 
grăitor de la sine.

Același fizician măr
turisește că familiari
zarea sa din copilărie 
cu poezia, cu arta, cu 
învățămîntul umanist 
(tatăl său era un cu
noscut bizantinolog) a 
fost hotăritoare in 
formarea sa ca fizi
cian, iar intr-o con
vorbire avută împreu
nă în anii bătrineții 
cu marele savant, și-a 
mărturisit atașamentul 
de o viață față de 
poezie, socotindu-se și 
el. precum Pascal, 
trestie cugetătoare.

Așa cum afirma de 
la catedră Tudor Via- 
nu, poezia este cale 
de cunoaștere, nu di
vertisment. Cu o atare 
înțelegere, dorința 
de-a o asculta, de-a 
avea in casă cartea de 
poezie la loc de cinste 
o vom interpreta fi
resc, ca faptă de via
ță, ca nevoie vitală a 
sufletului, după impe
rativele Cuvlntului 
devenit istorie și in 
ființa poporului ro
mân.

loan 
ALEXANDRU

Medicii recomandă, pentru a- 
ceastă perioadă, un concediu re» 
confortant într-o stațiune balnea
ră. Factorii naturali de cură exis- 
tenți in stațiuni se folosesc, intr-o 
multitudine de afecțiuni, cu rezul
tate eficiente.

Agențiile oficiilor județene de 
turism și ale I.T.H.R. — București 
oferă bilete In stațiunile de cură 
recomandate de medici : Băile 
Tușnad, Borsec, Sovata, Amara,

Pucioasa, Băile Herculane. Căli- 
mănești, Căciulata, Geoagiu-Băi.

în această perioadă se beneficia
ză de următoarele avantaje : ta
rife reduse la cazare și masă, ple
care la datele indicate de solici- 
tanți, sejur in stațiuni mal mare 
sau mai mic decît seriile obișnui
te. de 12, 18 sau 21 de zile, redu
cere cu 25 la sută a costului că
lătoriei dus-intors cu trenul.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. sala 
mare) : Ucenicul vrăjitor — 18; (sala 
Amfiteatru) : Campionul — 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ludovic Baci. So
list : Alexandru Moroșanu — 19
• Opera Română (13 18 57) : Travlata 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Paganini — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Dialoguri — 19

• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna 
cu camelii — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bătrîna și hoțul — 19; (la clubul
I.T.C.B.) : Bărbatul și., femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Scapino — 18; (sala 
Studio) : Iva-Diva — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna-
seM (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 19; (sala Victoria,
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
> Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 15: 18

• Circul București (10 41 95) : „A 
sosit circul** — 16
• Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, «ala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
Cartea cu jucării — 15

cinema
• Figuranțil • LUMINA (14 74 18) — 
9; 12; 15; 18. GLORIA (47 46 75) — 
9; 12,15; 16; 19
• Mătușa mea („Săptămtna filmului 
turc**) : 9,30; 11,45, Domnul Omer •— 
14; 16; 18; 20: STUDIO (59 53 15)
• Moromețll t MIORIȚA (14 27 14) —

9; 12; 15; 19, COSMOS (27 54 95) —
9: 12; 15; 18,15
9 Anotimpul iubirii : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) - 15; 17; 19
• Nea Mărln, miliardar : FEREN
TARI (80 49 35) — 15; 17; 19. PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19
• Colierul de turcoaze : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Pădurea de fagi: PACEA (71 30 85) 
— 17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11,15; 
13,15; 17,15; 19,30
• Visul unei actrițe : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oaspeți neașteptați : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,45; 14,30;
17,15: 20

Există Imagini pe care le 
vezi pentru o clipă si iți 
rămîn întipărite in minte 
luni. ani. De cite ori n-am 
străbătut șoseaua scurtă de 
3 km de la Eforie Nord la 
Techirghiol... Dar. așa s-a 
Intim plat — totdeauna in 
plină zi. Nu de mult însă, 
nu știu cum am ajuns 
noapiea. Și totul mi s-a 
pârul un spectacol unic, 
greu de închipuit. Luna, 
deasupra lacului, dădea fos
forescență valurilor, le si- 
defa. le alinta, tărca ana 
molcom, relief!nd toate ca
sele care se vedeau prin 
prejur ca pe niște mărți- 
șoare de argint. O imagine 
de o clipă cu care am in
trat in Techirghiol — „bu
nica" stațiunilor Litoralu
lui. în liniștitul și retrasul 
Techirghiol. dacă ne gîn- 
dim la forfota vecinelor 
mai apropiate mării. în 
orășelul tihnit, netulburat 
de zarva discotecilor, dichi
sit cu străzi cane se rosto
golesc spre lac. cu un brîu 
elegant de alei, cu vile, cu 
grădini... Dar, aici, de fapt, 
peste 25 000 de turiști se 
perindă numai vara, iar cei 
14 000 de locuitori (vorbesc 
de populația stabilă) sînt 
angrenați de la mic la 
mare într-un trepidant 
ritm, de rezolvarea tuturor 
problemelor de fiecare zi. 
obișnuite pentru oricare lo
calitate. Pentru că Techir
ghiolul (de care aparțin .si 
satele Agigea. Lazu) este o 
stațiune balneoclimaterică, 
dar are si profil agrar (a- 
proximativ 7 000 ha) și dacă 
întotdeauna este primul pe 
județ (prin cele două 
C.A.P.-uri) la producțiile 
de griu. orz. porumb, car
tofi, legume, iar oele 2 450 
de gospodării Individuale 
au fără îndoială o Impor
tantă contribuție — ce să 
mai vorbim cite are de fă
cut I.H.R.-ul pentru zestrea 
vilelor șale, pentru tabăra 
da copii ? Dar profesorii de 
la Școala generală (cum 
istorisea director'll școlii, 
profesorul de biologie Ion 
Boboc), pentru ca elevii 
6ă fie printre primii în 
competițiile artistice, spor
tive, să dea o anume ținută 
Intelectuală, culturală în
tregii vieți a localității ? 
Tot ce se intîmplă la Te
chirghiol — o palmă de loc 
— este în atenția tuturor 
si nimănui nu-i este indi
ferent dacă una dintre ro
tițele angrenajului zilnic

frinează. se învîrte în gol. 
„Vedeta" insă, vedeta ora
șului rămine. clar. Sanato
riul balnear. Și adevărul 
este că-i greu să-1 prinzi 
la o vorbă pe Vlad Mora- 
ru, directorul sanatoriu
lui, medic specialist in 
medicină-fizică, balneofi- 
zioterapie și recuperare 
medicală. în primul rind 
nu-i mai place „etiche
ta" pusă sanatoriului, de 
„uzină de sănătate". Spu
ne câ-i „prea folosită" 
și. în fond, obiectivele sint 
clare. Vin aici, la secția 
balneară, la secția de re
cuperare. la sanatoriul de 
recuperare copii deficient! 
motori. la sanatoriul de 
reumatologie, la policlinica 
propriu-zisă — oameni de 
toate vîrstele. de toate pro
fesiile. de toate categoriile 
socio-profesionale și zilnic, 
în peste 1 500 de proceduri 
se încearcă împlinirea do
rinței lor de însănătoșire, 
Este o unitate a Ministeru
lui Sănătății care, spre 
deosebire de altele — și 
Vlad Moraru tine să fie 
bine știute toate acestea — 
utilizează pentru proceduri 
majore apă și nămol sapro
pelic din lacul Techirghiol, 
în plus, existînd climatul 
deosebit al stațiunii, anu
me : bioclimat stimulator 
de stepă, cu influențe ma
rine. Și, nu-1 nimic curios 
dacă un sportiv de per
formanță căruia nu i-a reu
șit o Tzuka-hata cu dublă 
întoarcere și s-a ales cu o 
fractură 6au luxație solda
tă cu tetrapareză, după 
un tratament solid a 
devenit apt de muncă ; 
6au că un sudor, care a 
suferit un grav acci
dent de mașină și căruia 1 
s-au propus, la diferite 
spitale, amputarea mem
brelor Inferioare — si-a 
recăpătat în timp record 
sănătatea, la Techirghiol. 
după o îngrijire specială ; 
sau. o tinără din Constanta 
cu diagnostic de lomboscia- 
tică hiperalgică. propusă 
pentru operație, după două 
săptămâni de tratament, tot 
Ia sanatoriu, a plecat sănă
toasă... Dar copiii ? Cite 
cazuri, cite probleme, cite 
situații dramatice rezolvate 
cu răbdare, cu stllntă. cu 
dragoste de specialiștii a- 
cestui sanatoriu ? ! Zgîrcit 
la vorbă, directorul mi-a 
spus, totuși, că nu de „per
formante" 51 place să a- 
minfească. Mai bine ar

tine seama lumea, indife
rent la ce virstă se află, 
că sănătatea nu-i o glumă, 
adică, vorba acelui proverb 
Chinezesc: „A trata o boală 
gata lansată este ca si 
cind te-ai apuca să sapi 
fintina după ce ți-e sete". 
Si a dat exemplu oameni 
care se află într-o stare 
excelentă la 70 — 80 de 
ani (pentru că au știut să 
se îngrijească), atrăgind 
atenția că și acupunctura 
are rolul ei. că tot anul 
aici, pe malul Techirghio- 
lului. sanatoriul primește 
oaspeți și știe să fie o 
excelentă gazdă...

. La Teatrul de vară. într
una din seri a concertat o 
orchestră populară clujea
nă ; în alta, Teatrul din 
Turda a avut mare 6uooes 
cu ..Ce înseamnă să fii 
onest" de Oscar Wilde (prin
tre actori — Stelian Stancu 
și Stela Furoovici) : la ci
nematograf era programat 
un ciclu de vacanță, adică 
reușite comedii pentru care 
se auzea binecunoscutul 
„n-aveți un bilet în plus?" 
La biblioteci (cea din oraș, 
cea de la sanatoriu) era o 
plăcere să asculți ofertele 
bibliotecarelor — deosebit 
de informate despre apari
țiile „la zi" de la toate 
editurile țării. Bine, bine 
— s-ar putea murmura — 
dar cind se va face frig ? 
„Nici o problemă — spunea 
Elena Radulescu, primărița 
orașului. Chiar la sanatoriu 
vine să concerteze orches
tra din Constanta, se orga
nizează Întâlniri cu citito
rii. se proiectează filme, 
oferă spectacole formațiile 
pionierești... Trece toamna, 
vine iarna, oameni din 
toate colțurile tării știu 
drumul Techirghiolului si 
mai ales că o echipă da 
cunoscuțl medici kinetote- 
rapeuțl (Gridarcea Teodor, 
Dărîngă Cornelia, Martonc- 
sac Iulius, Șerbu Aurel, 
Stoica Constantin, Ciu- 
botaru Camelia etc.) — 
sint gata «ă-i ajuta să 
depășească perioade di
ficile de sănătate". Te
chirghiolul vrea să fie 
gazdă bună 12 luni pe 
an din 12 fi nimic nu-t 
oprește pe locuitorii a- 
cestei așezări care numără 
vreo patru eeoole să-și 
dureze tinerește anii care 
vin. Se fac în continuare 
Investigații de către Consi
liul național al apelor pen-

tru ca ghiolul să-șl menți
nă calitățile terapeutice și 
chiar dacă s-au realizat fo
raje și stații Se pompare și 
se captează apa de la ploi 
si de la irigații pentru a fi 
dirijate spre mare, se cau
tă alte și alte soluții. Se 
vor adăuga celor 200 de 
apartamente, chiar in anul 
■viitor, alte 50. în toate 
dezbaterile cetățenilor re
vine problema canalizării 
Sl. alimentării cu apă sau 
reînființarea unei „case de 
nașteri" sau înființarea u- 
nor unități^ economice care 
sa cuprindă forța feminină 
(pentru că sint incă foarte 
mulți navetiști), ca să nu 
mai vorbim cum își doresc 
localnicii să arate — și vor 
arăta ! — spațiile comer
ciale de la parterele viitoa
relor blocuri, de nota da 
civilizație pe care, totuși, 
vor s-o impună tuturor 
localurilor de alimentație 
'publică, de... „Totul depin- 
„S.A„,noi. ~ completa Chi
ri la Florica, inginer agro
nom. director la I.A.S. 
Cumpăna. Propunerile pe 
hirtie, vorbele nu înseamnă 
nimic dacă nu ne dăm noi 
înșine osteneala. In fond, de 
oe să fie instaurat un aer 
■bătrinesc. nefiresc aici la 
Techirghiol — bunica sta
țiunilor. care vrea să 
mereu tinără — unde fa
leza. lacul, tot orașul, în 
toate lunile anului, ar tre
bui să dezvăluie nota lui da 
adevărată tinerețe ?“

Noaptea, .pe șoseaua Efo
rie Nord — Techirghiol. în 
oricare seară, luna alintă 
lacul și. valurile. Legenda 
spune că Tekir Efendi a 
ramas uluit cum calul său. 
xiel^nir, și-a vindecat pi- 
cioarele umflate după ce 

tăvălit prin nămolul 
ghiolului... $i dacă vestea 
s-a dus hăt-departe. bine
înțeles că a venit toată lu
mea să vadă manea curiozi
tate.. Iar dacă „ghiol" în 

î? « > lu,r?ă înseamnă 
„lac șl „tekir" se traduce 
Prin „vărgat", probabil că. 
dintotdeauna oamenii au 
privit noaptea, cum luna 
dă spectacolul serpuirii va
lurilor sidefate pe suprafa
ța apei... Da, dar pe șo
seaua Eforie Nord — Te
chirghiol copiii au plantat 
5n ultimii an! nuci, cas
tani.» Șl să nu uităm că-i 
tocmai vremea castanelor.

fie

în

Smaranda OȚEANU



SCINTEIA — joi 29 octombrie 1987 PAGINA 5

VIATA ECONOMICO-SOCIALA A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII ..SCÎNTEH

HARGHITA : Locuințe 
moderne pentru specialiștii 

satelor
Localitățile rurale ale județului 

Harghita cunosc un permanent 
proces de înnoire și modernizare, 
în acest an se vor pune la dispo
ziția specialiștilor de la sate un 
număr de 226 apartamente în 
blocuri ce întrunesc multiple func
ționalități și asigurind un ridicat 
grad da confort. Din comuna Sub- 
cetate, ne înștiințează primarul 
acesteia, tovarășul Victor Muscă : 
„Zilele trecute am semnat recep
ția, iar locatarii — specialiști al 
comunei — au început să ocupe 
apartamentele noului bloc. Fiecare 
apartament are cite 3 camere și 
toate dependințele necesare. S-au 
introdus lumina și apa, Iar fini
sajul este de bună calitate, 
terul va fi ocupat de unități 

servicii, 
poștal".

rarea proceselor tehnologice din 
unitățile economice este disponi- 
bilizată o cantitate însemnată de 
apă potabilă folosită pînă acum de 
întreprinderi industriale, care va 
fi distribuită pentru îmbunătățirea 
alimentării orașelor Turda și Cîm- 
pia Turzii. De asemenea, au fost 
realizate lucrări de alimentare cu 
apă potabilă și în localitățile ru
rale Mihai Viteazul și Cornești, 
din apropierea municipiului Turda. 
(Marin Oprea).

ln

merciale și de prestări 
printre care șl oficiul 
(Nicolae Șandru).

Par-
co-

sursa 
apă

TURDA : O nouă 
de alimentare cu

în comuna Moldovenești, din
apropierea municipiului Turda, a 
fost dată în funcțiune o sursă de 
alimentare cu apă industrială a 
principalilor consumatori din zonă. 
Noua investiție, care cuprinde pri
zele de captare a apei din rlul 
Arieș, turnul de amestec, stația de 
reactivi, decantorul 
sala 
cu o 
cubi, 
gură 
buirea unei cantități de aproape 
1,5 milioane litri apă pe oră. La 
această sursă au fost racordate 
mai multe unități industriale — 
întreprinderea de materiale de con
strucții, Întreprinderea chimică, 
„Electroceramica", întreprinderea de 
sticlărie, fabrica de accesorii șl 
piese de schimb auto și altele. Pe 
lingă asigurarea unui volum sporit 
de apă industrială pentru desfășu-

ALBA : Consfătuire 
națională 

a matematicienilor
în municipiul Alba Iulla șl

orașul Cugir s-au desfășurat lucră
rile Consfătuirii naționale cu tema 
„Rolul și metodologia concursuri
lor de matematică pentru stimu
larea creativității elevilor", orga
nizată de Societatea de științe ma
tematice din țara noastră și 
spectoratul școlar al județului 
ba. La această manifestare 
luat parte cadre didactice din 
vățămintul universitar, liceal 
gimnazial, reprezentanți al inspec
toratelor școlare. Comunicările pre
zentate, acțiunile organizate au 
conferit consfătuirii un aprofun
dat caracter de schimb de expe
riență privind stimularea creativi
tății elevilor, unul dintre obiecti
vele de seamă ale învățămîntulul 
de

In- 
Al- 
au 
în- 

ȘÎ

toate gradele. (Ștefan Dinică).

suspensional, 
pompelor, rezervorul tampon 
capacitate de 25 000 metri 
conductele de aducțiune, asi- 
captarea, tratarea și distri-

IAȘI : Succese 
ale constructorilor

Muncitori! și specialiștii Trustu
lui antrepriză generală de con
strucții industriale din Iași au ob- 

> ținut. de la începutul anului, suc
cese deosebite. în cele patru ju
dețe — Botoșani. Iași. Suceava și 
Vaslui — în care își desfășoară 
activitatea, ei au racordat la cir
cuitul productiv al tării 27 noi ca
pacități industriale, unele fiind 
puse în funcțiune înainte de ter
men. Succesul, dedicat Conferinței

Naționale a partidului, a fost obți
nut ca urmare a creșterii producti
vității muncii cu 7 la sută fată de 
aceeași perioadă a anului trecut și 
reducerii costurilor de producție. 
(M. Corcaci).

HUNEDOARA: Realizări 
ale apicultorilor

Beneficiind de o bogată floră de 
pe versanții dealurilor, munților șl 
a terenului de pe valea Mureșului 
și a Streiului, apicultorii hunedo- 
reni livrează în fiecare an către 
stat însemnate cantități de miere 
de albine și produse apicole. De la 
începutul anului și pînă în pre
zent s-au predat peste 34 tone 
miere de albine de calitate supe
rioară, 6,5 tone ceară de albine și 
însemnate cantități de polen. (Sa
bin Cerbu).

URZICENI : Producție 
suplimentară cu consumuri 

reduse
Tn întîmpinarea Conferinței Na

ționale a partidului și a aniver
sării proclamării Republicii, mun
citorii și specialiștii din cadrul 
întreprinderii de ferite Urzlceni 
raportează noi și importante reali
zări. Printr-o riguroasă organi
zare a 
producției 
rioada ce 
se livreze 
economiei 
industriei 
aproape trei milioane lei. Demn de 
remarcat este faptul că sporurile 
realizate s-au obținut prin creș
terea productivității muncii, Indi
cator ce a fost depășit cu peste 
5 000 lei pe persoană. Paralel cu 
realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan, lună de lună, întreprin
derea de ferite Urziceni a econo
misit în acest an 200 MWh ener
gie electrică. Este rezultatul unei 
urmăriri permanente a consumuri
lor la fiecare loc de muncă, sec
ție ți atelier. (Mihai Vișoiu).

riguroasă
muncii și modernizarea 

s-a reușit ca în pe- 
a trecut din acest an. să 
suplimentar la export și 
naționale produse ale 

electronice în valoare de

SATU MARE : „Gala 
spectacolelor de teatru 

pentru tineret"
Sub egida C.C. al U.T.C., a Con

siliului Educației și Culturii Socia
liste și cu sprijinul forurilor locale, 
la Satu Mare s-a deschis ieri o im
portantă manifestare artistică: „Gala 
spectacolelor de teatru pentru ti
neret".

Pe scena teatrului din municipiul 
Satu Mare evoluează cu acest prilej, 
timp de zece zile, valoroase colec
tive din țară, cum sînt Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (cu piesa 
„Ioneștii" de Platon Pardău), Tea
trul „Giulești" (cu „Regina balului", 
de N. Mateescu), Teatrul „L. S. Bu- 
landra" (cu „întâlnire la metrou" de 
E. Busuioceanu), Teatrul de stat din 
Oradea — secția maghiară (cu „Bo
cet vesel pentru un fir de praf ră
tăcitor" de SUtii Andras), Teatrul 
Mic (cu 
floare șl ferestre spre 
E. Radzinski), Institutul 
trală și cinematografică 
giale" — București (cu 
adevăr" de C. Munteanuj, 
dramatic din Brașov (cu „Arheolo
gia dragostei" de I. Brad), Teatrul 
„C.I. Nottara" (cu „O noapte furtu
noasă" de I. L. Caragiale), la care 
se adaugă două spectacole ale Tea
trului de Nord din Satu Mare (sec
ția română : „Piticul din grădina de 
vară" de D. R. Popescu, secția 
maghiară : „Fata Morgana" de D. 
Solomon).

De asemenea, clubul întreprinde
rii de utilaj minier va găzdui spec
tacole susținute de prestigioase ' 
mâții laureate ale Festivalului 
țional „Cîntarea României", de 
mațiile caselor de cultură ale 
ințeî și tehnicii pentru tineret 
Rîmnicu Vil cea („Lovitura de 
deapsă" de I. Margu) și Tulcea („Pa
tima roșie" de M. Sorbul), precum 
și de Ansamblul artistic al U.T.C. 
(„Cintec de leagăn" pe muzică rock 
de I. Margu și „O întîmplare neplă
cută" de T. Popescu). (Octav Gru- 
meza).

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;

La Donețk, în orașul cărbunelui
jz al trandafirilor

în preajma gloriosului jubileu al lui Octombrie
*

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

fotbal: România-Albania 1-0
Echipa noastră continuă cursa pentru calificarea 

la Campionatul european 1988

HALTERE. în perioada 30 octom
brie — 1 noiembrie, la Tirana se 
vor desfășura întrecerile celei de-a 
17-a ediții a Campionatului balcanic 
de haltere. Și-au anunțat partici
parea sportivi din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România, Turcia și din 
țara gazdă.

de Siito Andras),
„O femeie drăguță cu o 

nord" de 
de artă tea- 
„I. L. Cara- 
„Drum spre 

Teatrul

for- 
na- 
for- 
ști- 
din 
pe-

vremea

Era limpede, dinainte de meci, că 
nu vom putea asista aici, la Vlora, 
la un joc furtunos, cu numeroase 
faze de gol și multe goluri. Pe de 
o parte, pentru că formația noastră 
— avind în față doar alternativa vic
toriei — nu trebuia să se grăbească 
și să riște, ci să construiască meto
dic, cu grijă să nu primească gol. 
Pe de altă parte, pentru că echipa 
gazdă, învinsă la București cu 5—1, 
nu avea de ce să se arunce năvalnic 
în atac, expunîndu-se din nou peri
colului de a primi multe goluri.

Primele 45 de minute ale partidei 
au confirmat întru totul aceste pre
supuneri. Fiecare echipă s-a mulțu
mit să paseze cit mai mult, să tato
neze și să încerce din cind in cind 
vigilența apărării adverse. Jocul a 
căpătat cu greu fluență, multă vre
me serviciile și-au greșit adresa (atit 
din cauza emoției, cit și a denivelă
rii gazonului). Primul care a încer
cat poarta a fost Cămătaru (șut cu 
boltă în minutul 9). După care a 
urmat o serie a fotbaliștilor albanezi, 
dar de fiecare dată portarul Lung a 
fost la post. în continuare, s-au în
tețit din ce în ce șuturile fotbaliști
lor noștri la poarta albaneză : Hagi 
(minutul 26), Mateuț (28), Bolbni (30) 
și din nou Mateuț (40), pentru ca, in 
penultimul minut de joc al primei 
reprize, Lăcătuș să risipească o u- 

. riașă ocazie de gol, trimițînd milime
tric mingea pe lingă poartă, de la 
numai 4 metri, la o centrare ce în
cheiase o excelentă cursă a lui Hagi.

Ceea ce n-au putut fotbaliștii noș
tri în prima repriză au reușit în a

doua. O acțiune „semnată" Cămătaru 
și o periculoasă lovitură de cap 
a lui Klein (pe care porta
rul Lekbelo II a scos-o numai cu 
prețul accidentării sale) anunță că e- 
chlpa română începe să forțeze vic
toria — obligatorie pentru ea. Și, 
Intr-adevăr, în minutul 62 Klein 
înscrie golul așteptat, șutind de la 
20 de metri de poartă o minge care 
a luat o traiectorie înșelătoare șl a 
aterizat în plasă. Deci, 1—0 pentru 
România !

Meciul era jucat. Ce a urmat pînă 
la sfîrșit (două șuturi reținute de 
Lung, alte două expediate de Bdloni 
și Cămătaru, dar apărate) nu a mai 
putut schimba deznodămintul.

Cei 15 000 de spectatori de pe sta
dionul „Flamurtari" (foarte sportivii) 
au aplaudat pe Lung, Iovan, Ando- 
ne, Belodedici, Ungureanu, Mateuț, 
Klein, Boloni, Hagi, Lăcătuș, Cămă
taru, ca și pe Rednic și Pițurcă (in- 
trați in echipă pe parcurs). I-am 
aplaudat și noi, ziariștii ce i-am în
soțit, atit pe ei, cît și pe antrenorii 
Emerich Jenei și Cornel Drăgușin.

Despre alte detalii și învățămintele 
ce se cuvin (pentru că trebuie să în
vățăm și din victorii !) vom avea ră
gazul să mai discutăm după întoar
cerea in țară, 
samentul :
România 
Spania 
Austria 
Albania

FOTBAL. • în meci contînd pen
tru preliminariile turneului olimpic 
de fotbal, selecționata Guatemalei a 
învins pe teren propriu, cu scorul de 
3—0 (1—0), formația Guyanei. • în- 
tr-un meci internațional amical de 
fotbal disputat la Bratislava, selecțio
nata Cehoslovaciei a întrecut cu sco
rul de 3—1 (1—0) echipa Poloniei. 
• Miercuri, la Gori, în meci pentru 
preliminariile Campionatului euro
pean de fotbal rezervat echipelor 
de juniori, selecționata U.R.S.S. a 
întrecut cu scorul de 2—0 (0—0) for
mația României. Au marcat Popovici 
și Salenko • Disputat la Simfero
pol, în cadrul grupei a 3-a a preli
minariilor Campionatului european 
de fotbal, meciul dintre echipdle 
U.R.S.S. și Islandei s-a încheiat cu 
scorul de 2—0 (1—0) în favoarea 
sportivilor sovietici prin golurile 
marcate de Belanov ți Protasov. în 
urma acestei victorii, echipa U.R.S.S. 
s-a calificat pentru turneul final ce 
va avea loc anul viitor, între 10—25 
iunie, în R.F. Germania. In aceeași 
grupă, la Magdeburg, echipa R.D. 
Germane a învins cu 3—1 (2—1) for
mația Norvegiei.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 octombrie, ora 20 — 1 
noiembrie, ora 20. In tară : Vremea 
va fi rece, Îndeosebi In prima parte 
a intervalului, iar cerul variabil, cu 
unele înnorărl mal accentuate la În
ceput In regiunile sud-estlce, unde, 
izolat, vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, lapovlță sau ninsoare, 
iar in a doua parte a intervalului în 
regiunile sud-vestice, unde, izolat, va 
ploua slab. Vîntul va mal prezenta 
unele intensificări în sud-estul târli, 
cu viteze de pînă la 45 km/h. Tempe
ratura aerului va crește ușor. Mini
mele în cursul nopții vor fi cuprinse 
între minus 5 șl plus 5 grade, mai 
coborîte la început în depresiuni, iar 
maximele din timpul zilei între 8 șl 
16 grade, mai ridicate la sfirșltul in
tervalului în regiunile vestice. Local 
se va produce brumă șl îngheț la sol. 
îndeosebi în nordul și centrul țării. 
Pe alocuri se va produce ceață.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO—PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 28 OCTOMBRIE 1987

Extragerea I : 36 11 18 29 41 44.
Extragerea a Il-a : 15 4 23 42

30 32.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

564 955 lei, din care 30 512 lei report 
la categoria 1.

Ținutul Donbass, situat în sud- 
estul Ucrainei, între Nipru și Don, 
este sinonim al cărbunelui, iar Do
nețk, centrul ținutului, reflectă ca 
într-o oglindă dimensiunile și fru
musețea acestei zone industriale.

Sosind la Donețk te-ai aștepta 
să vezi un oraș prăfuit, învăluit în 
fum, cu miros pătrunzător de căr
bune, specific centrelor carbonife
re. Și totuși această trăsătură nu 
este semnalată decit de uriașele 
halde — cele 125 de conuri de rocă 
sterilă aleasă din cărbunele adus 
la suprafață — ce concurează pe 
verticală cu noile blocuri de lo
cuințe de peste 10 niveluri. încon
jurate de parcuri, scuaruri. de ver
deața abundentă a arborilor adap
tați la condițiile de stepă, ele par 
înălțate în mijlocul unor imense 
grădini. Dar pe lingă aceste halde 
înalte de peste 100 de metri, 
mai există încă o mărturie că 
avem de-a face cu un centru al 
cărbunelui : coloana de lingă sta
tuia lui Lenin, din centrul orașu
lui, care simbolizează energia 
Dombassului, ponderea ei însem
nată în economia țării.

Cu toate că la prima vedere Iasă 
impresia unei adevărate grădini, 
Donețkul a fost și rămîne prin ex- 

, celență un centru al cărbunelui, 
cunoscut ca atare prin Întreaga lui 
evoluție. Deși există aici și alte 
importante întreprinderi industria
le, ele se află totuși într-o legătură 
directă cu extracția de cărbune, 
cum este cazul unităților metalur
gice, al celor din sfera chimiei sau 
a construcțiilor de mașini. Tot în
tr-o strînsă îngemănare cu cărbu
nele, la Donețk au luat naștere și 
s-au dezvoltat instituțiile științi
fice de cercetări, de pregătire a 
cadrelor necesare, de ocrotire a 
mediului înconjurător, precum și 
un șir de instituții culturale cu tra
diție în domeniu.

Gazdele ne furnizează și alte 
date ce vin să contureze imaginea 
acestui oraș de stepă, cu un loc 
bine definit In geografia economi
că a țării. Din galeriile situate 
chiar sub oraș se scot anual la su
prafață peste 21 milioane tone de 
cărbune, în cea mai mare parte 
cocsificabil. în întreprinderile ora
șului se obțin peste 100 de tipuri 
de oțeluri, exportate ln 37 de țări. 
Se mai realizează excavatoare, 
transformatoare electrice, utilaje 
pentru industria mineritului, dife
rite produse chimice, frigidere și 
o lungă listă de produse ale In
dustriei ușoare și alimentare.

Aflîndu-ne la Donețk In aceste 
zile premergătoare gloriosului ju
bileu al Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, am fost martorii 
atmosferei de însuflețire în care 
numerosul detașament de mineri, 
toți locuitorii orașului înțeleg să 
cinstească această sărbătoare prin 
noi și cit mai rodnice fapte de 
muncă, asemenea tuturor oameni
lor sovietici. Cu deosebire, elocven
te sînt rezultatele raportate de mi
neri, a căror activitate este într-un 
fel definitorie pentru întreaga fi
zionomie a orașului. De fapt, viața 
Donețkului continuă să fie in mare 
parte intim legată de activitatea 
din abataje.

Pentru cel
acces în mine ___ ______
zate, deși ele se află chiar in oraș. 
Din stradă ajungi direct în clădi
rea administrativă, de unde por
nește și puțul de acces la galeriile 
întortocheate, dispuse 
te niveluri, în funcție 
stratului de cărbune, 
ele au adincimea de 
de metri. Nu o dată 
firmîndu-se că Donețkul este dis
pus pe două niveluri. Cel de la su
prafață, vizibil de la primul con
tact și care se întinde pe o arie 
măsurînd 22 de kilometri, de la 
nord la sud, și 50 de kilometri de 
la est la vest. La acest nivel, ora
șul își etalează modernele sale ar
tere de circulație, de-a lungul că
rora se înșiruie. într-o linie arhi
tectonică modernă, blocurile de lo
cuințe pentru cei 1 125 000 de lo
cuitori. Un al doilea nivel este cel 
din subteran, cu sistemul său unic 
de galerii și coridoare ce depășesc

neavizat, gurile de 
nici hu pot fi sesi-

pe mai mul- 
de adincimea 
Unele dintre 
pînă la 1 200 
am auzit a-

Corespondență 
din U.R.S.S.

2 000 km lungime, adică cu 500 km 
mai mult decît lungimea străzilor 
de la suprafață 
mai mult decît 
metroului din 
puțin elocvente
Există în total 1 200 km linii fera
te, pe care circulă 1 000 de garni
turi însumînd 50 000 de vagoneți, 
precum și 360 km de benzi ale 
conveierelor ce aduc anual la su
prafață milioanele de tone de căr
bune. Aici, la Donețk, se realizea
ză a 12-a parte din producția de 
cărbune a U.R.S.S. — țară care se 
situează pe primul loc în lume în 
acest domeniu. Sint cifre ce ates
tă convingător vocația Donețkului 
de centru al extracției și prelucră
rii cărbunelui, activitate în care 
sînt cuprinși peste 100 000 de oa
meni. Sînt dovezi ale forței trans- 
fomatoare a ideilor socialismului, 
în deceniile după victoria Revolu
ției din Octombrie oamenii sovie
tici făurind un gigantic potențial 
industrial ce încorporează organic 
și munca puternicelor colective de 
mineri din Donețk.

La mina „Maxim Gorki" aveam 
să luăm cunoștință nemijlocit de 
viața și activitatea de miner, înce- 
pind cu apelul primului schimb de 
la ora 6 dimineața, cînd se dau ul
timele sfaturi înainte de intrarea 
în șut, și apoi însoțindu-i pe mi
neri prin galerii la o adîncime de 
800 de metri. Am avut astfel pri
lejul să vedem cum se scoate din 
măruntaiele pămîntului cărbunele, 
plinea de toate zilele a industriei 
metalurgice. Muncă in întregime 
mecanizată, utilaje moderne, com
bine miniere din noua generație 
„Kiroveț" — îmbunătățită și cu 
parametrii tehnici calitativi noi — 
instalații de ventilație și de pro
tecția muncii — despre care ne 
vorbise înainte de coborîrea în 
mină directorul minei, ing. Vla
dimir Prisceapa — aceasta este 
imaginea întîlnită în toate locu-

și cam de zece ori 
măsoară lungimea 

Moscova. Nu mai 
sint și alte cifre.

rile străbătute. Ea constituie pre
misa favorabilă sporirii producției 
de la 870 000 tone pe an, cît pre
vede planul, la peste 1,2 milioane 
tone, cît se așteaptă pînă la sfîrși- 
tul acestui an. Sînt fapte concrete 
de muncă ale harnicului colectiv 
de mineri ce duc mai departe cu 
mindrie tradiția rivgei și hărniciei 
reputatului lor înaintaș Stahanov, 
cel care a 
miner.

Cu toate 
lui se află . _ __ _
deri industriale — ne spun gazde
le noastre de la consiliul sindical 
regional — Donețkul a învățat să 
trăiască în armonie cu natura. în 
sprijinul acestei idei este citată o 
cifră edificatoare : fiecărui locuitor 
ii revine o suprafață de spațiu ver
de de 18 metri pătrați. Abundența 
spatiilor verzi este un lucru ușor 
sesizabil pretutindeni : în jurul 
uzinelor și minelor, iar după un 
plan fundamentat științific de bo- 
taniști, chiar și haldele au început 
să prindă culoarea verde. Nu în- 
tîmplător UNESCO a declarat Do
nețkul cel mai curat oraș indus
trial.

Rețin atenția și florile, prezente 
pretutindeni, într-o mare varietate 
de specii și culori. între toate, pre
dominant este trandafirul. Statisti
cile ne asigură că la Donețk exis
tă peste un milion de trandafiri de 
cele mai diferite culori, ceea ce i-a 
adus faima de „oraș al cărbunelui 
șl trandafirilor". Dragostea de flori 
a locuitorilor Donețkului s-a eta
lat din plin de „Ziua minerului", 
în această zi a devenit o tradiție 
ca, în ambianta parcului amenajat 
în jurul monumentului în .memoria 
celor căzuți în timpul celor 700 de 
zile de ocupație fascistă, să se or
ganizeze o adevărată expoziție flo
rală. De-a lungul aleilor am văzut 
mîini bătătorite de muncă prezen- 
tind aranjamente florale cu o fan
tezie de artist, ceea ce atestă fără 
tăgadă dragostea de flori a mine
rilor și în genere a locuitorilor din 
Donețk.

între datele de referință din cro
nica Donbassului figurează și o zi 
din luna mai 1975, cind această 
regiune s-a înfrățit cu județul 
Hunedoara. în cursul șederii noas
tre la Donețk am auzit rostindu-se 
cuvintele Hunedoara sau Lupeni, 
fie în discuțiile cu V. Zuienkov și 
N. Golubenko, secretari ai consi
liului sindical regional, fie cu mi
neri care au avut ocazia să vizite
ze tara noastră sau să primească 
în vizită oaspeți din România. De ' 
fiecare dată aceste nume cu ex
plicabilă rezonanță în rîndurile mi
nerilor sînt evocate cu căldură și 
prietenie. Toți interlocutorii noștri 
sînt unanimi în aprecierea fru
moaselor tradiții de prietenie sta
bilite între Hunedoara și Donbass, 
între aceste ținuturi înfrățite a 
devenit o obișnuință schimbul de 
delegații ale colectivelor de mi
neri, de formații cultural-artistice. 
Mi s-a părut astfel firească insis
tenta cu care gazdele noastre re
petau : „Vă rugăm transmiteți pri
etenilor noștri din România_salutul 
de «noroc bun !»“.

adus glorie meseriei de

că în perimetrul orașu- 
peste 150 de întreprin-
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Pină atunci. iată cla-

„Toamna culturală
hușeană“

Sub acest generic, în așezămin- 
tele de cultură, întreprinderi și 
instituții din orașul Huși a în
ceput de luni, 26 octombrie a.c„ 
o suită de manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice dedicate 
Conferinței Naționale a partidului, 
celei de-a 40-a aniversări a pro
clamării Republicii și alegerilor 
de deputați de la 15 noiembrie. 
Debutînd cu simpozionul științific 
„Huși — file din noua istorie a 
unei străvechi așezări", la care au 
participat istorici, cercetători, ca
dre didactice universitare și mu
zeografi din București, Iași, Cluj- 
Napoca, Vaslui, și cu vernisarea a 
două expoziții, una de artă plas- 

de design 
Aura Po- 
de mani- 
comitetul 

și cultură 
alte sim-

tică „Viorel Huși" și alta 
vestimentar semnată de 
pescu, acest bogat ciclu 
testări organizat de 
orășenesc de educație 
socialistă a continuat cu
pozioane, mese rotunde, consfă
tuiri și dezbateri pe teme cum 
sint : „Contribuția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, la îmbogățirea teo
riei și practicii construcției socia
liste, a tezaurului gindirii revolu
ționare contemporane", „Moderni
zarea producției, factor esențial al 
creșterii întregii activități econo
mice", „Caracterul militant al lite
raturii noastre actuale" ș.a., cu 
deschiderea salonului de grafică 
(în colaborare cu revista „Urzica"), 
seri de teatru, recitaluri 
zică și poezie patriotică, 
de hărți, spectacole de 
filmul „Moromeții" 
distinct în cadrul acestor manifes
tări l-au ocupat, de 
spectacolele artistice
..Laudă muncii" și dedicate frun
tașilor in producție și gala inter
județeană a filmului de amatori 
..Moldocamera", cu participarea 
cineamatorilor din mai multe ju
dețe ale țării, a unor regizori și 
actori din Capitală. (Petru Necula).
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HANDBAL. ® Competiția interna
țională masculină de handbal, dispu
tată la Copenhaga, s-a încheiat cu 
victoria selecționatei Iugoslaviei (6 
puncte), urmată în clasamentul fi
nal de echipele Danemarcei, R.F. 
Germania și Cehoslovaciei (cu cite 
4 puncte). în ultimul meci al tur
neului : Iugoslavia — Danemarca 
27—21 (15—12). • Turneul interna
țional masculin de handbal desfășu
rat in localitatea elvețiană Winter
thur a fost cîștigat de selecționata 
R.D. Germane, care a întrecut în 

17—16 
locul 

Islan- 
27—23

ultimul meci, cu scorul de 
(9—10), formația Elveției. Pe 
trei s-a situat reprezentativa 
dei, învingătoare cu scorul de
(10—8) în fața echipei Austriei.

ȘAH. Cea de-a 7-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah, 
ce se dispută la Sevilla, a fost amî- 
nată la cererea lui Kasparov și se va 
juca probabil vineri. Scorul, după 
cum se știe, este de 3,5—2,5 puncte 
în favoarea lui Karpov.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare Ia tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul III 1987

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Câștigurile obținute 
(in otdinea valorii)

Valoarea 
ciștigului

1 427-1-1548 U.R.S.S. 6 500
2 410-119-163 6 500
3 415-1-1377 6 500
4 448-1-520 6 500
5 402-218-94 6 500
6 408-215-97 6 500
7 403-814-3 6 500
8 415-1-932 •• 6 500
9 425-1-147 6 500

10 434-1-222 »♦ 6 500
11 437-1-181 6 500
12 460-201-626 t» 6 500
13 466-1-1272 6 500
14 459-1-6149 ♦» 6 500
15 419-203-196 6 500

16 405-1-155 R. D. Germană 6 300
17 411-102-41 6 300
18 431-1-153 6 300
19 410-204-39 6 300
20 452-1-293 6 300
21 461-205-319 6 300
22 434-103-2367 ■ 6 300
23 438-103-582 6 300
24 434-1-42 6 300

TOTAL : 24 excursii în valoare de lei 154 200

VĂ INFORMĂM
DESPRE

Drepturile și avantajele depunătorilor
la C.E.C.

Ciștigătorii au obligația să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera 
adeverința necesară îndeplinirii for-

malităților în legătură cu efectuarea 
excursiei.

In cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, cîști- 
gurile se plătesc în numerar.

Spiritul de cumpătare și chib
zuință, de înțelepciune și econo
misire, de bună gospodărire 
cheltuire cu folos a 
gonisite prin muncă 
în tot atitea virtuți 
nostru. „Cîștigă cu < 
cheltuiește cu una 
George Coșbuc. Să-ți fie cheltuia
la mai mică decît cîștigul. Să faci 
așa, ca totdeauna o parte, fie cit 
de puțină, din ceea ce agonisești, 
s-o pui de o parte, ca să ai pentru 
viitor". La rîndul său, Tudor Ar- 
ghezi scria : „Tezaurul nostru e 
Casa de Economii. Silește-te să-i 
mai adaugi 
și dacă nu 
nu întîrzia, 
numaidecit, 
începutul. Dintr-un gogoloi rosto
golit in zăpadă iese, tăvălit, un 
citămai troianul. Nu te lăsa lenii 
și îndoielii. Din fire ești harnic și 
gospodar. Vreau să te știu bogat 
și vei fi bogat Să trăiești !" Sînt, 
acestea. îndemnuri la chibzuință și 
cumpătare, la formarea deprinde
rii de a economisi, de a-ți prețui 
și folosi cit mai bine agoniseala 
din propria rodnicie a muncii și 
hărniciei.

Acum, cînd ne_ aflăm ln 
desfășurare a 
miei", care se organizează în fie
care an, între 25 și 31 octombrie, 
în unități economice și instituții de 
la orașe și sate, în școli și facul
tăți, pe șantiere de construcții, în 
cluburi muncitorești, case de cul
tură și cămine culturale au loc 
numeroase manifestări menite să 
amplifice procesul de economisire 
prin Casa de Economii șl Consem
națiuni, devenită o adevărată și 
prestigioasă bancă în relațiile cu 
populația, bucurîndu-se de o bine
meritată încredere din partea a- 
cesteia, pentru drepturile și avan
tajele de care beneficiază toți de
punătorii. Care sînt acestea ? Ne 
răspunde tovarășul Mircea Po
povici, președintele Consiliului de 
administrație al Casei de Economii 
și Consemnațiuni :

— Cele mai importante drepturi 
și avantaje ale depunătorilor la 
C.E.C. sint următoarele : garanția 
statului asupra sumelor 
asigurarea de către stat a păstră
rii secretului privind 
depunătorilor, ale titularilor și o- 
perațiilor efectuate ; acordarea de

și 
veniturilor a- 
se constituie 
ale poporului 

două mîini și 
i — spunea

cițiva lei pe săptămînă 
ți-ai scos încă libretul 

du-te și scoate-ți-1 
oricît de mic ar fi

plină
„Săptămînii econo-

depuse ;

numele

dobînzi țî cîștiguri ln bani șl o- 
biecte ; scutirea de impozite ,' 
taxe ; dreptul de a împuternici și 
alte persoane să dispună de su
mele păstrate la C.E.C. ; dreptul 
de condiționare a restituirii depu
nerilor ; imprescriptibilitatea de
punerilor, a dobînzilor și a cîști- 
gurilor.

— Și acum, tovarășe președinte, 
vă rugăm să explicați și să argu
mentați, pe rînd, fiecare din aces
te drepturi și avantaje acordate 
depunătorilor Ia C.E.C. Așadar, ce 
înseamnă garanția statului asupra 
sumelor depuse ?

— Garanția statului asupra su
melor depuse înseamnă că depu-

Și
trarea secretului asupra numelui 
depunătorilor și operațiilor efec
tuate de aceștia este pedepsită de 
lege. '

— Cînd și cum se înscriu dobîn- 
zile în libretele de economii ?

— Acordarea de către Casa de 
Economii și Consemnațiuni a -unor 
importante sume de bani sub for
mă de dobinzi și ciștiguri repre
zintă, în fond, o recompensă a 
spirltulut de economie. Sucur
salele și filialele C.E.C., agen
țiile C.E.C. orășenești șl să
tești autorizate în acest sens în
scriu în tot cursul anului dobînda 
cuvenită titularilor pentru depu
nerile efectuate pe libretele de e-

„Săptămîna economiei"
nătorlî pot să ceară orlcînd resti
tuirea parțială sau totală a sume
lor păstrate Ia C.E.C., iar unitățile 
C.E.C., proprii sau mandatare, 
care au ajuns la un număr de 
circa 10 500 pe întreg cuprinsul ță
rii, au obligația să restituie ime
diat depunerile efectuate pe ori
care din instrumentele de econo
misire. Țin să subliniez faptul că 
această garanție a statului își are 
izvorul în însăși Constituția țării, 
care prevede că „dreptul de pro
prietate personală este ocrotit de 
lege" și că „pot constitui obiect al 
dreptului de proprietate personală 
veniturile și economiile provenite 
din muncă".

— Concret, cum se asigură păs
trarea secretului privind numele 
depunătorilor, ale titularilor ți o- 
perațlile efectuate ?

— Articolul 170 din Legea finan
țelor stipulează in mod expres : 
„Statul asigură secretul depuneri
lor. Personalul Casei de Economii 
și Consemnațiuni, al unităților care 
fac operații pentru Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni și al altor 
instituții bancare este OBLIGAT 
să păstreze secretul in ceea ce 
privește numele depunătorilor și 
ale titularilor depunerilor, sumele 
economisite și orice \ alte date in 
legătură cu operațiile efectuate pe 
numele acestora". Orice încălcare 
a acestor prevederi privind păs-

conomll la care dobînda se acor
dă în numerar. Pe măsură ce tre
ce timpul, sumele reprezentînd 
dobinzile sporesc mereu.

— Cu alte cuvinte, dobînzile 
produc, la rindu-le, alte dobînzi.

— Intr-adevăr. Este acesta un 
mare avantaj pentru fiecare depu
nător. Ca și scutirea de impozite 
și taxe. Pentru că, iată, toate ope
rațiile de depunere și restituire a 
economiilor bănești personale, in
diferent de instrumentul de econo
misire utilizat, ca și dobînzile și 
ciștigurile acordate populației de 
către C.E.C., oricare ar fi mări
mea lor, sînt scutite de orice fel 
de Impozite și taxe. Pe scurt, 
absolut toate operațiile de depu
nere și de restituire se efectuează 
de către C.E.C. în mod gratuit.

— Tot gratuit se realizează și 
dreptul depunătorilor de a împu
ternici alte persoane să dispună de 
sumele păstrate la C.E.C. ?

— Firește, consfințind dreptul 
exclusiv și nelimitat al titulari
lor de a dispune, după cum do
resc, de sumele păstrate la C.E.C., 
legea prevede și dreptul acestora, 
adică al depunătorilor, de a îm
puternici alte persoane să dispună, 
alături de ei, de sumele respective, 
ca și dreptul de a lăsa moștenire 
sumele depuse după cum cred ei 
de cuviință. Este de precizat fap
tul că titularul unui instrument

de economisire are oricînd posibi
litatea să ceară înscrierea în 
acesta a unei clauze de împuter
nicire, prin care să acorde dreptul 
de a dispune de sumele economisi
te și altor persoane — cel mult 
două — pe care le indică el însuși 
pe documentul de depunere. Și 
încă un drept deosebit de impor
tant : în afara clauzei de împu
ternicire, valabilă numai pe timpul 
vieții, titularul unui instrument de 
economisire poate să stabilească 
prin dispoziție testamentară un 
număr nelimitat de persoane fizice 
sau juridice care să dispună de 
sumele economisite Ia C.E.C. după 
decesul său. Dispoziția testamenta
ră se înscrie în fișa de cont a 
instrumentului de economisire. Și 
încă ceva : dispoziția testamenta
ră poate fi anulată sau modifica
tă oricînd de titularul depunerilor.

— Cit timp poate să dispună un 
depunător de sumele păstrate la 
C.E.C. ?

— Fiecare depunător, tn calitate 
de titular, are dreptul să dispu
nă de orice sumă pe care o păs
trează la C.E.C. după cum cre
de el de cuviință și pe termen 
nelimitat. Legea asigură impres
criptibilitatea sumelor depuse la 
C.E.C. De aceeași dispoziție lega
lă beneficiază dobînzile și cîști- 
gurile obținute.

Este cit se poate de evident că 
o sumă de bani păstrată mai mult 
timp la C.E.C. se mărește an de 
an prin dobînzile obținute. Așa se 
și explică faptul că durata de păs
trare a unui leu Ia C.E.C. a cres
cut de la 789 de zile la începutul 
anului 1981 la 1 161 zile la sfîrși- 
tul anului 1986. Faptul că în mo
mentul de față populația țării dis
pune de 25,5 milioane librete este 
o dovadă elocventă că spiritul de 
economie a căoătat un pronunțat 
caracter de masă. în afară de 
drepturile și avantajele generale 
acordate tuturor depunătorilor, la 
care ne-am referit astăzi, este de 
reținut că fiecare instrument de 
economisire în parte — libretele 
de economii, conturile curente 
personale, obligațiunile C.E.C. — 
prezintă drepturi și avantaje spe
cifice. asupra cărora vom stărui 
într-un număr viitor al ziarului.

Petre POPA



Noi perspective de extindere a colaborării 
prietenești româno-birmane

Un eveniment de seamă în cronica 
relațiilor româno-birmane, o vie ilus
trare a dorinței comune de a extindă 
și mai mult raporturile de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări și 
popoare — astfel poate fi caracteriza
tă vizita pe care a efectuat-o în țara 
noastră, la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane. 
San Yu, împreună cu doamna San 
Yu. Desfășurată sub semnul stimei 
ți înțelegerii reciproce, noua întîlni- 
re la nivel inalt româno-birmană. 
care se adaugă vizitei oficiale de 
prietenie efectuate de președintele 
țării noastre, la inceputul acestui an, 
în Birmania, reprezintă incă o dova
dă a orientării statornice a politicii 
externe a României socialiste, care 
are ca una din cajnponentele sale 
esențiale amplificarea continuă a re
lațiilor de colaborare cu statele în 
curs de dezvoltare. întărirea conlu
crării cu aceste țări în eforturile 
avind drept țel consolidarea inde
pendenței, împlinirea idealurilor de 
progres și pace.

Prilejuind o amplă șl aprofundată 
trecere în revistă a evoluției rapor
turilor de colaborare bilaterală, pre
cum și un util schimb de vederi in 
legătură cu problemele actuale ale 
vieții internaționale, convorbirile la 
nivel înalt româno-birmane s-au sol
dat. așa cum arată și Comunicatul 
comun dat publicității la încheierea 
vizitei, cu rezultate pozitive, de na
tură a ridica pe un plan superior și 
a oferi noi dimensiuni acestei cola
borări.

Este bine știut că. deși se află si
tuate la mari distanțe geografice, in
tre România și Birmania s-a dezvol
tat. de-a lungul celor peste trei de
cenii care au trecut de la stabilirea 
în 1956 a relațiilor diplomatice, 
o strinsă prietenie și co
operare reciprocă. Pornind de 
la aceste premise favorabile, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU subli
nia in toastul rostit la dineul oferit 
în onoarea înaltului oaspete birman : 
,.îmi exprim convingerea că. în ca
drul convorbirilor pe care le vom 
avea in timpul vizitei, vom identifica 
noi posibilități de a dezvolta și mai 
mult aceste relații. Considerăm că 
dezvoltarea conlucrării dintre Româ
nia și Birmania — pe baza principi
ilor deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului reci
proc — corespunde pe deplin intere
selor de progres și bunăstare ale po
poarelor noastre, cauzei generale a 
destinderii, colaborării și păcii în 
lume".

La rîndul său, președintele SAN 
YU releva, în același spirit : „Sini 
bucuros să mă aflu in frumoasa 
dumneavoastră țară și este un pri

vilegiu pentru mine de a fi primul 
președinte al Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane care efectuează o 
vizită de stat in România. Îmi ex
prim speranța că această vizită va 
contribui la dezvoltarea și intărirea 
in continuare a relațiilor dc priete
nie intre țările noastre".

Sînt aprecieri care și-au găsit o de
plină .confirmare îfi rezultatele nou
lui dialog la nivel înalt româno-bir- 
man, cei doi președinți relevind, cu 
prilejul convorbirilor oficiale, că exis
tă condiții favorabile pentru amplifi
carea și diversificarea raporturilor, 
bilaterale în domeniile economic, 
tehnic și științific, pentru creșterea 
schimburilor comerciale, pe baza a- 
vantajului reciproc. In spiritul înțe
legerilor la nivel înalt au fost stabi
lite o serie de măsuri concrete dc 
natură să ducă la dezvoltarea în 
continuare a acestei colaborări, în fo
losul ambelor țări și popoare.

Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți au prilejuit. în același timp, 
un amplu schimb de vederi cu pri
vire la situația internațională actua
lă. evidențiindu-se cu satisfacție si
militudinea punctelor de vedere în 
problemele majore examinate.. Por
nind de la faptul că situația din lu
me continuă să fie deosebit de gravă 
și complexă. îndeosebi ca urmare a 
cursei înarmărilor care înregistrează 
proporții îngrijorătoare, cei doi con
ducători consideră că problema fun
damentală a epocii noastre o repre
zintă oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare nucleară, re
ducerea substanțială a armelor con
venționale. preîntimpinarea pericolu
lui unui război nuclear și asigurarea 
unei păci trainice in lume. Neindoios, 
un pas important pe calea înlăturării 
primejdiei nucleare, în general pe 
calea dezarmării, l-ar reprezenta ma
terializarea neîntîrziată a înțelegerii 
de principiu sovieto-americane pri
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune și a celor opera
tiv-tactice. cei doi președinți salu- 
tind situația nou creată in urma a- 
ceștei înțelegeri. A reținut 
atenția aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care arăta eă tre
buie făcut totul pentru realizarea a- 
cordului încă in acest an. renunțin- 
du-se la orice ar putea constitui un 
obstacol în calea semnării lui.

Menținerea și multiplicarea conflic
telor în diferite zone ale lumii — în 
Orientul Mijlociu, intre Iran și Irak 
și în zona Golfului. în Asia de Sud- 
Est — creează, așa cum se știe, 
riscuri cu consecințe deosebit de 
grave nu numai pentru popoarele din 
zonele respective, dar și pentru pacea 
mondială. Iată și motivul pentru care 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele San Yu s-au pronunțat 
pentru încetarea oricăror conflicte 
militare, pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase și a diferende

lor dintre state exclusiv pe cale paș
nică, prin tratative. Tocmai in lu
mina acestui imperativ s-a relevat 
cerința respectării cu strictețe de 
către toate statele a principiilor in
dependenței și suveranității naționa
le, . integrității teritoriale, neameste
cului în treburile interne, renunțării 
la folosirea forței și la amenințarea 
cu forța.

Ca țări in curs de dezvoltare, 
România și Biirnania manifestă o se
rioasă preocupare față de situația 
economiei mondiale, care se agra
vează de la an la an, față de deca
lajul în continuă creștere dintre ță
rile bogate și sărace, față de spori
rea continuă a poverilor datoriei ex
terne care copleșesc statele mai slab 
dezvoltate — fenomene cu consecin
țe profund negative pentru dezvolta
rea economică și socială a tuturor 
popoarelor lumii. In acest cadru, dia
logul la nivel inalt româno-birman a 
pus. în evidență necesitatea lichidării 
subdezvoltării și edificării noii ordini 
economice internaționale, ca o cerin
ță fundamentală pentru pacea și 
securitatea mondială, pentru curma
rea inegalităților existente, pentru 
sprijinirea eforturilor de progres ale 
tuturor popoarelor, și în primul rind 
ale celor in curs de dezvoltare. In ce 
privfește problema acută a datoriei 
externe, s-a relevat că sînt necesare 
măsuri ferme pentru găsirea unei 
soluții globale, politico-economice a 
acesteia, pe baza unor. criterii care, 
să țină seama de nivelul de dezvol
tare al țărilor debitoare, relevindu-se 
in special rolul și importanța unei 
conferințe pe această problemă în 
cadrul O.N.U. De altfel, s-a reliefat, 
ca o concluzie majoră a convorbi
rilor. necesitatea întăririi generale a 
rolului și eficacității Organizației 
Națiunilor Unite, forul internațional 
cel mai adecvat pentru dezbaterea 
democratică și soluționarea proble
melor lumii contemporane.

Exprimîndu-și satisfacția față 
de noua întîlnire la ni
vel înalt româno-birmană, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele San Yu au hotărit să con
tinue dialogul, apreciind că acesta 
este in interesul dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări și popoare, ser
vește cauzei generale a păcii și cola
borării internaționale.

Salutind cu satisfacție rezultatele 
rodnice ale vizitei președintelui Re
publicii Socialiste a Uniunii Birma
ne în România, opinia publică din 
țara noastră își exprimă încrederea 
că aceasta va impulsiona puternic 
raporturile de prietdnie și conlucrare 
prietenească dintre cele două țări, 
constituind. In același timp, un aport 
de seamă la promovarea înțelegerii 
internaționale, a cauzei progresului 
și păcii.

Radu BOGDAN

j Acțiuni și luări de poziție pentru

*

j Marcarea „Săptămînii mondiale a dezarmării" la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager

pres). — Luînd cuvintul in cadrul 
dezbaterilor din Comitetul pentru 
probleme politice și de securitate 
al Adunării Generale consacrate 
marcării „Săptămînii mondiale a 
dezarmării", secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
apreciat că evoluțiile pe plan bila
teral și din forumurile multilate
rale privind negocierile de dezar
mare oferă un fundal pozitiv pen
tru evenimentul celebrat. Pe plan 
bilateral, el a menționat ințele- 
gerea de principiu dintre S.U.A. 
și U.R.S.S. privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
și operativ-tactice din arsenalele 
nucleare ale celor două țări. Perez 
de Cuellar a adăugat că semnifi
cația politică a acestei inițiative 
este deosebită. întrucit ea deschide 
calea 
mare, 
parte,

încetarea cursei înarmărilor

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Dezbaterile din Comitetul pentru probleme economice 

și financiare
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agcrpres). 

— Comitetul pentru probleme eco
nomice și financiare al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a încheiat exami
narea punctului intitulat ..Dezvolta
rea și cooperarea economică interna
țională". Dezbaterile asupra acestei 
problematici. în cadrul cărora au 
luat cuvintul reprezentanții a 76 de 
state, au permis o analiză aprofun
dată a situației economiei mondia
le. a inechităților existente in ra
porturile economice internaționale, 
care afectează în modul cel mai grav 
interesele țărilor in curs de dezvol
tare. S-a evidențiat necesitatea o-

perării unor schimbări structurale în 
raporturile economice dintre state, a 
așezării acestora pe baze echitabile, 
care să asigure dezvoltarea și pro
gresul tuturor națiunilor, in primul 
rind ale celor rămase in urmă din 
punct de vedere economic. Au fost 
subliniate dreptul inalienabil al tu
turor națiunilor la dezvoltate, la e- 
xistență liberă și independentă, ne
cesitatea reducerii cheltuielilor mi
litare și alocării în scopul dezvol
tării a fondurilor irosite pentru înar
mări, precum și imperativul instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale. al făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Datoria externă - factor destabilizator pentru

Cuvintarea secretarului 
general al C.C. 

al P. C. din Vietnam
HANOI 23 (Agerpres). — Tntr-o 

cuvintare rostită la Hanoi, secreta
rul general al C.C. al P.C. din 
Vietnam, Nguyen Van Linh. refe- 
rindu-se Ia sarcinile imediate ce se 
pun in actuala situație social-eco- 
nomică din țară, a declarat : Cheia 
pentru o soluție constă in creșterea 
producției, aceasta fiind problema 
fundamentală, crucială. In context. 
Nguyen Van Linh a reliefat direc
țiile in care trebuie să se acțione
ze în' agricultură. în producția bu
nurilor de consum. ■ precum și in 
sfera exporturilor, în vederea spo
ririi acestora — relatează agenția 
V.N.A.

tările în curs*>
QUITO 28 (Agerpres). — Luna 

viitoare, in capitala Ecuadorului este 
programată o reuniune a președinți
lor forurilor legislative din America 
Latină, consacrată dezbaterii proble
melor majore cu care sint confrun
tate in prezent statele din regiune. 
Uri loc central in cadrul dezbateri
lor îl va deține problema datoriei 
externe regionale, factor destabiliza
tor pentru viața social-economic^ și 
politică din America Latină.

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — 
La Addis Abeba se va desfășura, 
la sfirșitul lunii viitoare, reuniunea 
extraordinară la nivel înalt a Orga
nizației Unității Africane (O.U.A.), 
consacrată datoriei externe a Afri
cii, estimată la 200 miliarde dolari. 
Reuniunea economică la nivel inalt, 
a doua în istoria O.U.A.. va aborda, 
de asemenea, probleme ale sprijinu
lui insuficient al țărilor industriali
zate față de eforturile de redresare 
economică ale Africii.

MONTEVIDEO 28 (Agerpres). — 
După o întrevedere avută la Mon
tevideo cu președintele Uruguayului,

de dezvoltare
Julio Maria Sanguinetti. comisarul 
C.E.E. însărcinat cu politica medite
raneană și relațiile Nord-Sud. Clau
de Cheysson, a declarat că dezvol
tarea economică în țările latino-a- 
mericane nu va fi posibilă atit timp 
cit rata dobinzilor se va menține ri
dicată.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
..Grupul celor 77“ a prezentat în ca
drul O.N.U. un proiect de rezoluție 
consacrat, problemelor datoriei exter
ne și dezvoltării, in care se subli
niază că soluționarea acestora nece
sită o abordare politică. Documen
tul. citat de agenția Prensa Latina, 
precizează că, in lipsa unei strate
gii in problema datoriei externe, ță
rile debitoare in curs de dezvolta
re se vor vedea tot mai mult în 
situația de a suspenda rambursarea 
datoriilor, din lipsă de lichidități. 
Inexistența unei soluții durabile la 
problema datoriilor externe consti
tuie un important obstacol in calea 
țărilor în curs de dezvoltare, care 
încearcă să realizeze un ritm sus
ținut de creștere a economiilor lor 
— se arată in document.

Demonstrații 
antidictatoriale 

in Coreea de Sud
SEUL 28 (Agerpres). — Noi de

monstrații împotriva actualei dicta
turi din Coreea de Sud s-au des
fășurat la Seul. După cum relatea
ză agențiile de presă, peste 1 000 de 
muncitori și studenți au organizat 
un. miting in fața catedralei Myong- 
dong, cerind demisia guvernului și. 
crearea unui cabinet neutru pe pe
rioada campaniei pentru alegerile 
prezidențiale, prevăzute pentru sfir
șitul acestui an.

In cursul referendumului desfășu
rat marți in Coreea de Sud. peste 90 
la sută din persoanele participante 
la vot s-au pronunțat în favoarea 
noii Constituții. Actualii guvernanți 
de la Seul au fost nevoiți să accep
te modificarea Constituției in urma 
marilor manifestații antidictatoriale 
ce s-au desfășurat în Coreea de Sud 
in ultimele luni.
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de dezar- 
alte domenii. Pe de altă 
continuat el, la Confe-

către noi măsuri 
în
a

rința pentru dezarmare au apărut 
elemente care permit, să se spere 
in încheierea unui tratat de inter
zicere a producției, stocării și fo
losirii armelor chimice.

Cu toate acestea, a spus el, tre
buie să recunoaștem cu realism că 
este nevoie incă de multe eforturi 
pină la eliminarea completă a pe
ricolului anihilării nucleare, a con
flictelor armate ce au loc in dife
rite zone ale globului. pentru 
oprirea creșterii arsenalelor de 
arme convenționale — toate aces- 
tea absorbind uriașe resurse, recla
mate de urgență pentru dezvoltare. 
Jn încheiere, secretarul general al 
O.N.U. și-a exprimat speranța că 
cea de-a treia sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării va reprezenta 
prilejul pentru noi progrese în 
acest domeniu și pentru analizarea 
activității și contribuției organiza
ției mondiale.

împotriva militarizării spațiului cosmic
28 (Agerpres). — Pre- 
Partidului Social-Demo- 
R.F. Germania, Hans-

BONN 
ședințele 
crat ■ din 
Jochen Vogel, s-a pronunțat in fa
voarea semnării cit mai urgente a 
unui acord intre U.R.S.S. și S.U.A. 
cu privire la lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
și a celor operativ-tactice. Tergiver
sarea acestui proces — a declarat 
președintele P.S.D., in cadrul unei 
reuniuni a conducerii partidului, 
desfășurată la Bonn — contravine 
intereselor popoarelor europene. Pe 
de altă parte, Hans-Jochen Vogel 
a criticat planurile S.U.A. de mili
tarizare a spațiului cosmic, arătind 
că intențiile americane de înfăp
tuire a așa-numitului program 
Inițiativa de Apărare Strategică, 
cunoscut sub denumirea de „răz
boiul stelelor", prejudiciază obți-

nerea de progrese pe calea redu
cerii armamentelor nucleare stra
tegice. precum și în alte domenii 
majore.
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WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Participanta la cel de-al 17-lea 
Congres al Uniunii sindicatelor a- 
mericane A.F.L./C.I.O., ale cărui 
lucrări se desfășoară la Miami, 
și-au exprimat îngrijorarea cu pri
vire la actuala situație economică 
a S.UiA. și s-au pronunțat împotri
va programului de militarizare a 
spațiului cosmic. Raportul prezen
tat de Consiliul Executiv al 
nizației se pronunță pentru 
ținerea păcii mondiale nu 
programe de înarmare, ci 
acorduri privind reducerea înarmă
rilor.

orga- 
men- 
prin 
prin

Psnlra transformarea altor regiuni ale globului 
în zone denuclearizate

BUENOS AIRES 28 (Agerpres). 
— în capitala Argentinei se desfă
șoară lucrările Conferinței interna- 

1 ționale pentru transformarea Atlan- 
' ticului de sud intr-o zonă a păcii 

și cooperării, liberă de arme nu
cleare. In deschiderea lucrărilor, 
Romesh Chandra, președintele Con
siliului Mondial al Păcii, a subli
niat necesitatea intensificării și 
unirii eforturilor consacrate reali
zării dezarmării, păcii și dezvol
tării. Reprezentantul Argentinei a 
reliefat rolul mișcării de nealiniere 
in lupta pentru dezarmare și pace.

JAKARTA 28 (Agerpres). — Con
tinuarea cursei înarmărilor ame- 

\ nință securitatea internațională, 
l irosește imense resurse materiale 
, și aduce daune incalculabile dez- 
1 voltării economice și sociale a ță- 

rilor din întreaga lume — se relevă 
l in mesajul ministrului indonezian 
’ de externe adresat participanțllor

Ministrul afacerilor 
va efectua o

MOSCOVA 28 (Agerpres) — După 
cum anunță agenția T.A.S.S.. pe 
baza înțelegerii intervenite intre 
părți. Eduard Șevardnadze. ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S,, va 
efectua in zilele de 30 și 31 octom
brie o vizită de lucru la Washing
ton. Ministrul sovietic va inmîna

★

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Pre
gătirea acordului cu privire la lichi
darea globală a rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune și a celor 
operativ-tactice este aproape de fi
nalizare — a declarat un purtător de 
cuvint al Ministerului sovietic al 
Afacerilor Externe, citat de agenția 
T.A.S.S. El a menționat că in cadrul 
recentelor convorbiri sovieto-ameri
cane de la Moscova s-au făcut pași 
reciproci în direcția formulării celor 
mai complexe prevederi ale viitoru
lui acord, neconvenite incă. A fost

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ /I REPUBLICII^ TURCIA

Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

ANKARA

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Turcia, îmi face plăcere să vă 
adresez, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bună
stare pentru poporul turc prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre se vor dezvolta și mai puternic in viitor, in spiritul acordurilor și 
ințelegerilor la care am ajuns împreună, în folosul și spre binele popoarelor 
român și turc, al cauzei păcii, cooperării și securității in Balcani, in Europa

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele

’ Republicii Socialiste România,

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu. a trimis o te
legramă primului-ministru al Repu
blicii Turcia. Turgut Ozal. cu oca
zia aniversării Zilei naționale, prin 
care ii adresează calde felicitări și

cele mal bune urări. Totodată, se ex
primă convingerea că raporturile de 
prietenie și colaborare româno-turce 
vor continua să se dezvolte, in inte
resul celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

la seminarul de la Jakarta consa
crat problemelor dezarmării. Uti- . 
Uzarea in scopul dezvoltării a unei i 
părți din cheltuielile militare, re- ’ 
leva mesajul, ar permite reduce- ț 
rea decalajului dintre statele in
dustrializate și țările in curs de 
dezvoltare. Participanții la seminar 
— reprezentanți din țările membre 
ale ASEAN — s-au 1 , .
luările lor de cuvînt pentru crea
rea unei zone denuclearizate î„ 
sud-estul Asiei, împotriva escala
dării cursei înarmărilor.

arue tilkiuutk . 
pronunțat în \

i

Se împlinesc astăzi 64 de ani de 
cind Medjilisul '(Adunarea Poporu
lui), rezultat din primele alegeri 
parlamentare din istoria țării, în
trunit in prima sa sesiune la An
kara. a proclamat Republica Turcia. 
Trecerea timpului a pus tot mai 
mult în evidență insemnătatea isto
rică a acestui eveniment care, in- 
cununînd lupta desfășurată de for
țele democratice, grupate in jurul 
lui Kemal Atattirk. a deschis Calea 
făuririi statului turc modern. An- 
gajind țara pe o cale nouă, forțele 
înaintate au desfășurat o vastă ac
tivitate pentru dezrădăcinarea unor 
seculare mentalități și deprinderi, 
pentru răspindirea și cultivarea 
unor idei sociale avansate. în per
spectiva făuririi unei civilizații mo
derne.

Prefaceri substanțiale au deter
minat crearea industriei, de care 
s-a legat un ansamblu de înnoiri, 
incluzind apariția și dezvoltarea 
clasei muncitoare, concomitent cu 
transformările pe plan social-cul
tural. cu lupta împotriva analfabe
tismului și extinderea rețelei de în- 
vățămint. de toate gradele, for
marea de specialiști în toate dome
niile. In prezent. Turcia dispune 
de o industrie proprie ce produce 
tractoare, camioane și automobile, 
realizează un larg evantai de pro
duse chimice, bunuri de larg con
sum ș.a. Istanbul și Izmit. Ankara. 
Izmir și alte orașe au devenit im
portante centre industriale. Bazin- 
du-se, in primul rind, pe valorifi
carea bogățiilor naționale, industria 
se află intr-un amplu proces de 
modernizare, ceea ce a avut, de 
acum, ca rezultat sporirea simți

toare a ritmului de creștere a pro
ducției. ca și a ponderii ei in an
samblul economiei naționale. A de
venit. astfel, posibilă trecerea la 
realizarea unui amplu program de 
dezvoltare a energeticii, îndeosebi 
prin punerea in valoare a resur
selor hidroenergetice.

Relațiile de prietenie și colabo
rare româno-turce au cunoscut in 
ultimele decenii o dezvoltare conti
nuă. Ele iși găsesc o grăitoare ex
presie in construirea cu contribu
ția specialiștilor români și cu echi
pament românesc a unor obiective 
economice ce se impun prin di
mensiunile și importanta lor. ca ra
finăria ..Anatolia Centrală". Pe 
baze reciproc avantajoase se dez
voltă schimburile de bunuri mate
riale, se extind și se diversifică 
formele de cooperare in producție, 
concomitent, cu legăturile in dome
niile științei și culturii.

Recenta vizită de stat efectuată 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Turcia, noile convor
biri cu președintele Kenan Evren, 
punind incă o dată in evidență in
semnătatea dialogului la nivel inalt, 
au. reliefat noi și importante posi
bilități pentru dezvoltarea în con
tinuare a colaborării prietenești ro- 
măno-turce atit pe plan bilateral, 
cit și in domeniul vieții internațio
nale, pentru soluționarea construc
tivă a problemelor majore ale 
lumii contemporane, pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă a 
păcii, bunei vecinătăți și cooperă
rii. in vederea întăririi păcii, se
curității și înțelegerii în Europa și 
m întreaga lume.

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
Consiliul municipal din Bruges a 
adoptat hotărirea de a interzice 
intrarea în portul orașului și In 
portul Seebrugge a navelor pur- 
tind arme nucleare la bord. Hotă
rirea a fost remisă Consiliului de i 
Miniștri căruia i se cere să adopte ■ 
măsurile necesare pentru respec
tarea hotărîrii municipalității.

externe al U.R.S.S. 
vizită in S.U.A.

președintelui S.U.A.. Ronald Reagan, 
un mesaj din partea secretarului 
general al C.G. al P.C.U.S,, Mihail 
Gorbaciov, și va continua convorbi
rile cu președintele Ronald Reagan 
și cu secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, tn probleme-cheie 
ale relațiilor sovieto-americane.

★

închisă definitiv problema lichidării 
focoaselor nucleare americane pen
tru rachetele vest-germane „Pers- 
hing-1 A“. S-a confirmat in scris că 
aceste focoase vor fi lichidate in ter
menele stabilite de acord pentru toa
te focoasele rachetelor sovietice și 
americane. Partea americană — a 
arătat purtătorul de cuvint r- și-a 
dat consimțămintul și pentru terme
nul de lichidare a rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune — trei 
ani — și a celor operativ-tactice — 
18 luni.

In favoarea diminuării tensiunii și încheierii 
conflictului dintre Iran și Irak

ANKARA 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Turciei. Kenan Evren, a 
declarat, In cadrul unui interviu, că 
guvernul său sprijină stabilitatea, 
independența, integritatea teritorială 
și libertatea statelor din regiunea 
Golfului. Referindu-se la deteriora
rea situației din zonă, șeful statului 
turc a subliniat necesitatea găsirii 
unei căi de reglementare, cît mai 
curind posibil, a conflictului dintre

Iran și Irak și a exprimat speranța 
că țările implicate vor continua efor
turile pentru ajungerea la o soluție 
negociată. Pe de altă parte, preșe
dintele Evren — reamintind poziția 
strict neutră adoptată de țara sa — 
a afirmat că guvernul turc este ho
tărit să continue să acționeze pentru 
diminuarea tensiunii și încheierea 
cit mai grabnică a războiului.

Noi pași în direcția aplicării acordului dc pace 
în America Centrală

SAN JOSE 28 (Agerpres). — Mi- 
; niștrii de externe ai țărilor centro- 

americane. reuniți Ia San Jose pentru 
a dezbate stadiul aplicării prevederi
lor Acordului de pace in regiune, 
semnat, la 7 august, la Ciudad de 
Guatemala, au hotărit să acționeze 
ferm în direcția îndeplinirii tuturor 
termenelor și a obiectivelor stipulate 
în acord — relatează agenția EEE. 
Ei au precizat că au mandat din par
tea guvernelor lor să anunțe că sta
tele centroamericane sint ferm an
gajate in punerea in aplicare a acor
dului menționat. în așa fel incit pină 
la 5 noiembrie — dată limită stabili
tă in document — să fie traduse in 
Viată prevederile de bază ale aces
tuia. Este vorba în esență despre de
cretarea în toate țările din regiune a 
unei amnistii generale. încetarea fo
cului între forțele beligerante, sus
pendarea ajutoarelor străine destina
te forțelor insurgente, interzicerea 
utilizării teritoriilor naționale pen
tru declanșarea unor atacuri în ter
țe state, aprofundarea proceselor na
ționale de democratizare a vieții po
litice interne.

MANAGUA 28 (Agerpres). — Pre
ședintele 'Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, a acceptat ca fracțiuni 
ale. altor partide de opoziție să asis
te la dialogul cu guvernul, inițiat în 
conformitate cu acordul de pace sem
nat la reuniunea la nivel înalt cen- 
traamericană. Intr-un comunicat fă
cut cunoscut la începerea celei de-a 
patra runde a acestor convorbiri, pre
ședintele nicaraguan a aprobat pro
punerea formulată de opt partide po
litice participante la dialogul na

țional privind facilitarea prezenței șl 
a altor grupuri.

Conducătorul unui grup antisandi- 
nist,‘ format din circa 800 de mem
bri, operînd în apropierea frontierei 
cu Honduras, s-a predat autorități
lor de la Managua, cerînd aplicarea 
amnistiei decretate de guvern. Ce
rerea i-a fost satisfăcută, precizează' 
agenția Taniug. Ese vorba de Dennis 
Enrique Loaisiga Varela, comandan
tul așa-numitului grup Jorge Sa
lazar.

SAN SALVADOR 28 (Agerpres). 
— Adunarea Legislativă din Salva
dor a aprobat. în conformitate cu 
prevederile Acordului de pace în. 
America Centrală, o amnistie pentru 
detinuții politici.

TEGUCIGALPA 28 (Agerpres). — 
Forțele armate ale Hondurasului vor 
expulza elementele ..contras" nica- 
raguane care operează pe teritoriul 
național, dacă guvernul va decide 
astfel, în înfăptuirea Acordului de 
pace in America Centrală, convenit 
la Ciudad de Guatemala, la 7 august, 
de președinții statelor centroameri
cane. a declarat purtătorul de cuVînt 
al armatei honduriene. colonelul Ma
nuel Suarez Benavidez. El a preci
zat că „revine președintelui republi
cii, in calitatea sa constituțională de 
comandant al forțelor armate, să ia 
o astfel de decizie". In Acordul de 
pace se stipulează că teritoriul nici 
unei țări din regiune nu trebuie să 
servească’ca bază de agresiune îm
potriva statelor vecine, iar guvernele 
nu trebuie să sprijine grupurile ar
mate neregulate.

SITUAȚIA
BEIRUT 28 (Agerpres). •— Aviația 

israeliană a întreprins,, în ultimele 
2-1 de ore. noi misiuni de luptă in 
spațiul aerian al Libanului, bombar- 
dind mai multe localități din sudul 
acestei țâri. După cum informează 
surse din Beirut, bombardamentele 
s-au soldat cu însemnate pagube 
materiale, în special in localitatea 
Nabatieh. In același timp, nave mi
litare ale Israelului s-au deplasat 
de-a lungul coastelor orașului-port 
Saida, pentru a sprijini, in cazul

DIN LIBAN
unui eventual atac, formațiile de 
aviație care au survolat taberele fie 
refugiați palestinieni. Pe de altă 
parte, tot în zonele sudice ale țării, 
membri ai grupărilor libaneze de 
rezistență au declanșat noi atacuri 
asupra trupelor israeliene de ocu
pație și ale așa-numitei Armate a 
Libanului de Sud, formată și 'finan
țată de către Israel. Agenția Q.N.A. 
relatează că, în cursul acestor ac
țiuni ale rezistenței, cinci militari 
israelienl au fost scoși din luptă.

GENTIILE DE PRESA
e scurt

PLENARA. La Bogota a avut 
loc o plenară a C.C. al P.C. din 
Columbia. Au fost dezbătute pro
bleme ale situației politice inter
ne din țară și ale pregătirilor in 
vederea alegerilor pentru organele 
locale municipale ale puterii, care 
vor avea loc in luna ‘martie 1988. 
Raportul la plenară a fost pre
zentat de secretarul general al C.C. 
al partidului, Gilberto Vieira.

LA CASABLANCA a avut loc 
plenara. C.C. al Partidului Pro
gresului și Socialismului din Maroc. 
In raportul prezentat la plenară, 
secretarul general al partidului. Aii 
Yata, a făcut o analiză a situației 
interne din țară. Referitor la pro
blemele internaționale, vorbitorul 
s-a pronunțat pentru soluționarea 
negociată a conflictului iraniano- 
irakian și a exprimat sprijinul 

pentru lupta popoarelor din sudul 
Africii împotriva politicii de apart
heid.

GUVERNUL NIPON șl Partidul 
Liberal Democrat din Japonia 
(P.L.D.), de guvernămint, au decis 
convocarea dietei, parlamentul ță
rii. pentru data de 6 noiembrie, in
tr-o sesiune specială consacrată a- 
legerii noului prim-ministru. După 
cum se știe, P.L.D. l-a desemnat 
drept succesor al premierului Ya- 
suhiro Nakasone pe secretarul ge
neral al partidului, Noboru Ta- 
keshita. P.L.D. dispune de majori
tatea absolută în parlament.

REUNIUNE. După două zile de 
dezbateri, la Haga au luat sfîrșit 
lucrările reuniunii miniștrilor de 
externe și ai apărării din țările 
Uniunii Europei Occidentale 

(U.E.O.). A fost aprobată „o 
platformă privind securitatea eu
ropeană, bazată pe armele conven
ționale și nucleare" — informea
ză agenția E.F.E. S-a relevat că 
„U.E.O. nu dorește crearea unei 
structuri militare independente, in 
afara N.A.T.O., și nici o separare 
pe plan militar de S.U.A.". Pe de 
altă parte, miniștrii au exprimat 
sprijinul față de negocierile in 
curs vizînd eliminarea globală a 
rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune. Din U.E.O. fac parte Ma
rea Britanie, R.F. Germania, Fran
ță, Italia, Belgia, Olanda șl 
Luxemburg.

REDUCERE. Personalul civil ce 
activează în cadrul forțelor arma
te americane staționate în Europa 
occidentală va fi redus cu 5 000 de 
oameni în următoarele zece luni. 
După cum a informat un purtă
tor de cuvînt al comandamentului 
general al armatei S.U.A. de la 
Heidelberg, această măsură a fost 
luată de guvernul de la Washing
ton in vederea reducerii cu 14 la 
sută a bugetului forțelor S.U.A. din 
Europa occidentală pentru viitorul 
exercițiu financiar.

IN CONSILIUL DE SECU
RITATE AL O.N.U. au inceput 
dezbaterile asupra situației din 
Namibia. Proiectul de rezoluție 
ce va fi supus examinării membri
lor Consiliului de Securitate cere 
secretarului general al O.N.U. să-și 
intensifice eforturile pentru a ob
ține cît mai curind posibil o înce
tare a focului și amplasarea 
Grupului de tranziție și asistență 
al O.N.U. (U.N.T.A.G.) in Namibia, 
care să supravegheze operațiunile 
implicate de procesul de realizare 
a unei independențe autentice.

DECLARAȚIE. Intr-o declarație 
făcută la postul de radio Teheran, 
primul-ministru iraniqn. Mir Hus
sein Moussavi, referindu-se la 
sancțiunile economice impuse de 
S.U.A. Împotriva Iranului, a ară
tat că această decizie, pe care o 
respinge, nu va aduce prejudicii 
țării sale intrucît Iranul a valo
rificat pe deplin posibilitățile sale 
de a reduce dependența de impor
turi, de a asigura dezvoltarea ță
rii și a realiza proiectele econo
mice prin resurse proprii, mențio
nează agenția IRNA.

CONFERINȚA. în capitala Re
publicii Mali s-au încheiat lucră
rile conferinței la nivel inalt a Or
ganizației pentru punerea in va
loare a apelor bazinului fluviului 
Senegal (O.M.V.S.). Participanții au 
analizat o serie de programe e- 
conomice ale acestei organizații, 
care reunește trei țări din ves
tul Africii — Mali, Mauritania și 
Senegal. El au subliniat necesita
tea intensificării eforturilor in di
recția soluționării problemelor com
plexe ale dezvoltării social-econo- 
mice a statelor respective.

DEZBATERI. Adunarea Națio
nală a Franței a inceput dezbate
rile asupra politicii guvernului 
privind deznaționalizarea unor în
treprinderi de stat. Actualul cabi
net a privatizat pină în prezent 
zece grupuri industriale, bancare 
Si financiare. Partidul Socialist, 
precum și alte formațiuni politice 
din opoziție se opun politicii de 
deznaționalizare promovate de gu
vern.

DEFICIT BUGETAR. într-o de
clarație dată publicității de Casa 
Albă, președintele S.U.A., Ronald 

Reagan, a afirmat că Administrația 
sa „va renunța la rivalitățile parti
zane" și va colabora cu Congresul 
în problema deficitului bugetar al 
țării. Scăderea cursurilor acțiuni
lor, a menționat șeful executivu
lui american, reflectă importanța 
realizării unui acord asupra redu
cerii deficitului bugetar. „Cer 
Congresului să colaboreze cu noi 
pentru a stabili obiective anuale 
vizînd reducerea deficitului buge
tar și apoi să ni se asocieze la 
elaborarea unor planuri realiste 
pentru îndeplinirea acestor obiec
tive" — a afirmat R. Reagan.

AMENDAMENT. în Parlamentul 
Republicii Zimbabwe au fost re
luate dezbaterile asupra unui a- 
mendament Ia Constituție, care 
stipulează instituirea funcției de 
președinte executiv al țării. Po
trivit amendamentului amintit, 
președintele va fi împuternicit cu 
funcțiile de șef al statului și al gu
vernului și cu cea de comandant 
suprem al forțelor armate zim- 
babweene. Șeful statului va fi ales 
pentru o perioadă de șase ani. Ur
mează a fi creată, de asemenea, 
funcția de vicepreședinte al țării.

IN CAPITALA IRAKULUI a 
avut loc o reuniune comună a 
Consiliului Comandamentului Re
voluției și conducerii regionale a 
Partidului Baas Arab Socialist, sub 
președinția șefului statului, Sad
dam Hussein. întîlnirea a fost 
consacrată actualelor evoluții pe 
plan arab și internațional, infor
mează agenția INA.

UN AVION aparțlntnd forțelor 
aeriene americane, zburind la 
mare altitudine, a violat miercuri 
spațiul aerian al R.P.D. Coreene, 
în zona apelor teritoriale la est de 
Kosong — relatează agenția 
A.C.T.C. în cursul acestei luni au 
mai avut loc încă șase asemenea 
violări ale spațiului aerian al
R. P.D.C. de către avioane ale
S. U.A., menționează A.C.T.C.

ȘOMAJ. Numărul șomerilor În
registrați oficial in Franța a sporit 
In luna septembrie cu 3,8 la sută 
față de luna anterioară, ajungînd 
la un total de 2.67 milioane 
de persoane, informează agenția 
D.P.A., citind surse oficiale de la 
Paris. Rata șomajului s-a majorat 
de la 10,5 la 10,7 la sută.
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