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unanimă, o hotărire fermă:

S® întîmpinăm a 40-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială și cel de-a! XlII-lea Congres 
al partidului cu succese tot mai însemnate in dezvoltarea economico-socială, în toate domeniile construcției socialiste!

Fie ca anul 1984 să marcheze progrese importante în eforturile popoarelor pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru înlăturarea rachetelor și a oricăror arme nucleare din Europa, pentru triumful politicii de destindere și 
colaborare, de securitate și pace!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ia
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Marti 3 ianuarie 1984

MESAJUL
DE ANUL NOU

adresat întregului nostru popor
la posturile de radio

și televiziune de
OVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Dn i tovarăși și prieteni, 
cetățeni Reptiblicil 
Social iste nia,

încheiem anul 1983 su satisfacția de a li realizat 
noi progrese în dezvoltarea economii'-socială a pa
triei, in mersul său înainte pe calea idi.<>.i societății 
socialiste multilateral dezvoltau-. Prin munca întregu
lui popor a sporit avuția so j .iistă a țării, România 
a urcat noi trepte de civiliza;: materială ?< spi- ■ 
rituală. In industrie, planul a fos. il ir» bune
condiții, cu un ritm de creștere de circa 5 'iîrâ, iar 
in agricultură, deși am avut un an greu atorită 

.cetei prelungite, am obținut o recoltă care asigură 
nuna aprovizionare a populației. S-au dezvoltat, de 
asemenea, și celelalte sectoare, invățămintul, știința, 
cultura — factori fundamentali ai edificării noii orin- 
duiri. Aplicind ferm hotăririle Conferinței Naționale, 
am reușit să depășim unele greutăți care s-au mani
festat in primii doi ani ai cincinalului și să ob- 
|i ,m, pe ansamblu, realizări importante, care asigură 
îndeplinirea in bune condiții a întregului cincinal 
19? -1985.

baza realizărilor obținute, am putut trece la 
n area eu circa 5 la sută a retribuției reale, pre
cis și la alte măsuri de perfecționare a mecanismu
lui tconomico-financiar, de aplicare fermă a princi
piilor socialiste de retribuție după munca depusă, 
după contribuția adusă la sporirea avuției naționale.

Toate aceste realizări demonstrează cu putere jus
tețea politicii partidului, realismul și caracterul mobi
lizator al planurilor și programelor noastre de dez
voltare socialistă. Ele ilustrează minunata forță crea
toare a poporului, care, liber și stâpîn pe destinele 
sale, acționează, în strînsă unitate pentru progresul 
și inflorired României socialiste, pentru întărirea in- 

pendenței și suveranității sale.
Acum, cînd încheiem incă un an de muncă și în- 

. jptuiri, doresc ca, in numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum 
și al meu personal, să adresez eroicei noastre clase 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregu-

Iui popor, cele mai calde felicitări și urări de noi 
succese in viitor.

Dragi tovarăși și prieteni, 
cetățeni ai României socialiste,

Intrăm în Anul Nou, 1984 - cel de-al patrulea an 
al actualului cincinal - cu un program de activitate 
temeinic fundamentat, elaborat cu participarea activă 
a tuturor organismelor democrației noastre socialiste, 
a maselor largi populare - și adoptat recent de 
Marea Adunare Națională. Prevedem * creștere im
portantă a producției industriale, agricole, a tuturor 
celorlalte sectoare ale vieții economice și sociale. In 
mod deosebit, in 1984 - odată cu creșterea, in rit
murile stabilite, a producției in toate ramurile econo
miei naționale - va trebui să acordăm o atenție 
prioritară realizării programului energetic și de dez
voltare a bazei proprii de materii prime, in vederea 
asigurării, intr-un timp cit mai scurt, a independen
ței energetice a țării, a satisfacerii intr-o măsură tot 
mai mare din producția internă a cerințelor de materii 
prime și materiale.

Va trebui, de asemenea, să asigurăm îndeplinirea 
exemplară a programelor speciale, pe care le-am a- 
doptat, privind ridicarea nivelului tehnic și a calității 
produselor, creșterea mai accentuată a productivi- 
tații muncii, reducerea consumului de energie și ma
teriale, sporirea eficienței in toate ramurile economiei 
naționale. Am acumulat puternice mijloace tehnico- 
materiale, dispunem de un important potențial știin
țific, s-a ridicat nivelul de calificare al oamenilor 
muncii. Important este acum să valorificăm cit mai 
bine aceste mari acumulări pentru obținerea unor re
zultate superioare, pentru trecerea la o nouă calitate 
a muncii și vieții poporului.

In agricultură am stabilit să obținem o creștere 
importantă a producției vegetale și animale, să in
tensificăm lucrările de irigații și îmbunătățiri funciare
- prevăzute in programul special adoptat in acest an
- incit să realizăm, in orice condiții de climă, recolte 
sporite și sigure, să asigurăm o bună aprovizionare 
a populației cu produse agroalimentare. Dispunem, 
și in agricultură, de o bună bază materială, de mun

citori, specialiști și cooperatori capabili - și trebuie 
să facem ca 1984 să fio un an al recoltelor record, 
al desfășurării largi a revoluției agrare in România I

In toate ramurile economiei naționale, anul 1984 
să marcheze o imbunătățire radicală a activității! Să 
asigurăm sporirea puternică a venitului național și în
făptuirea, pe această bază, a tuturor măsurilor pe 
care le-am stabilit privind creșterea veniturilor și a 
nivelului de trai al oamenilor muncii - țelul suprem 
al politicii partidului, esența societății socialiste pe 
care o edificăm.

Să ridicăm Io un nivel■ superior gîndiree șr creația, 
științifică, î'nvâțămintul, cultura și arta, asigurind 
fiecărui om al muncii un orizont tot mai larg de cu
noaștere șl pregătire profesională, tehnică, științifică 
și culturală I Să intensificăm activitatea politicc-edu- 
cativă pentru formarea unui om nou, cu o conștiință 
morală inaintată, să promovăm ferm, in toate dome
niile, principiile eticii și echității socialiste, ale uma
nismului revoluționar I

Să acționăm neabătut pentru perfecționarea con
ducerii științifice a tuturor domeniilor de activitate, să 
intârim democrația socialistă, revoluționară, autocon- 
ducerea și autogestiunea muncitorească, pornind, în
totdeauna, de la faptul că societatea socialistă și co
munistă se construiește cu poporul și pentru popor I 
Tot ceea ce făurim trebuie să servească poporului, 
bunăstării și fericirii sale, ridicării patriei pe noi culmi 
de civilizație și progres, intăririi independenței și su
veranității României socialistei

Să facem astfel ea, Jn anul 1984, poporul nostru, 
acționind in deplină unitate, cu spirit de înaltă răs
pundere, ordine și disciplină, să-și asigure o viață tot 
mal bună, ca patria noastră să cunoască o continuă 
înflorire, pe calea socialismului și comunismului I

Dragi tovarăși și prieteni, 
cetățeni ai României socialiste,

In anul 1983 s-a ajuns Ia • agravare considerabilă 
o situației Internaționale, la creșterea pericolului unui 
război mondial, care va deveni, inevitabil, un război 
nuclear. Au avut loc noi manifestări ale politicii de

forță, s-a intensificat eursa inarmăriler, s-a înrăutățit 
situația economică și s-au mărit decalajele dintre 
țările sărace și cele bogate. In mod deosebit, In ulti
mele luni, s-a agravat situația in Europa, ca urmare 
a trecerii la amplasarea rachetelor nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune in unele țări vest- 
europene. Aceasta « dus la retragerea de la con
vorbirile de la Geneva și la anunțarea de contra- 
măsuri nucleare de eătre Uniunea Sovietică. Ne 
aflăm la începutul unei noi curse a înarmărilor nu
cleare, care pune in pericol existența a înseși vieții pe 
planeta noastră. Niciodată in istoria sa omenirea nu 
s-a aflat intr-o situație atit de gravă I

Pornind de la toate acestea, doresc să reafirm și 
acum, in ajunul Noului An, hotărirea României de a 
acționa cu fermitate, de a-și uni forțele și conlucra 
strins cu toate statele și popoarele, cu toți cei care 
iubesc viața pentru a opri acest curs deosebit de pe
riculos spre o catastrofă nucleară, pentru asigurarea 
păcii.

Trebuie să se facă totul pentru ea S.U.A. să opreas
că amplasarea in Europa a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune, iar Uniunea Sevietică să 
oprească aplicarea contramăsurilor nucleare da 
răspuns. In aceste condiții, să se treacă la reluarea 
negocierilor sovleto-americane, in vederea ajungerii 
la un acord corespunzător, care să ducă, In final, la 
eliminarea rachetelor șl la eliberarea continentului de 
orice arme nucleare, la realizarea unei Europz unite, 
a,păcii și colaborării. In numele păcii și vieții să ac
ționăm cu toate forțele, incit anul 1984 să determina 
o schimbare radicală a cursului evenimentelor in 
acest sens I Popoarele, mișcările pentru pace din Eu
ropa - cărora poporul român li s-a alăturat cu în
treaga sa forță - trebuie să-și facă tot mal puternic 
auzit cuvintul, să ceară să primeze rațiunea șl spiritul 
de răspundere, interesele păcii, ale apărării dreptului 
suprem al omului - la viață, la pace, la libertate I

In acest spirit vom participa la Conferința pentru 
încredere și dezarmare de la Stockholm, animați de 
dorința de a ne aduce întreaga contribuție la întări
rea increderil, colaborării și păcii pe continent.

Vom acționa eu toată energia pentru dezvol
tarea colaborării dintre toate statele din Balcani,

pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă 
păcii, fără arme nucleare șl baze militare străine I

Vom milita pentru ca in întreaga viață internațio
nală să fie instaurate principiile egalității in drepturi, 
respectării Independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță 
șt la amenințarea cu forța.

Considerăm că, în actualele împrejurări internațio
nale, trebuie făcut totul pentru soluționarea pe calea 
pașnică a tuturor conflictelor șl problemelor litigioase 
— din Orientul Mijlociu, din Asia, Africa, America 
Centrală și,din gltejegiuni. ale lumii,

Vom depune, hz continuu re,. toqțe oforturiîa pentru 
lichidarea subdezvoltării șî instaurarea noii ordini eco
nomice mondiale, pentru întărirea colaborării și soli
darității țărilor In curs de dezvoltare in lupta pentru 
afirmarea lor liberă pe calea progresului.

Fie ca anul 1984 să ducă la întărirea conlucrării 
taturor statelor, fără deosebire de orîndulre, Ia crește
rea participării lor active la soluționarea problemelor 
complexe ce confruntă omenirea, in interesul fiecărei 
națiuni, al păcii și independenței popoarelor I

Dragi tovarăși și prieteni 
cetățeni ai României sn"’

Să intimpinăm a 43-a an’versare a 
berare națională și socială și ce s' 
greș al partidului cu succese U 
dezvoltarea ceonomico-sceială, 
construcției socialiste I Să facem 
cauza generală a poporului, a bunăstării și fericirii 
sale, a întăririi Independenței și suveranității Româ
niei I

Fie ca anul 1984 să marcheze progrese importante 
în eforturile popoarelor pon'ru oprirea cursei inarmă- 
rilor, pentru inlâturarea rachetelor și a oricăror arme 
nucleare din Europa, pentru triumful politicii de des
tindere și colaborare, de securitate și pace I

Cu prilejul Anului Nou vă urez din toată inima, 
dragi compatrioți, noi și noi realizări, satisfacții depli
ne in muncă și în viață, împlinirea tuturor dorințelor 
de mai bine, multă sănătate și fericire I

„LA MULJI ANI I"

Cu dragoste fierbinte pentru fără, o voință

1984 - UN AN DE MUNCĂ Șl MAI SPORNICĂ, UN AN DE PACE PE PĂMlNT!
ASCULTÎND MESAJUL DE AN NOU.

La frontiera dintre ani am trăit, ca de fiecare dată, cli
pele solemne ale Mesajului de An nou adresat întregu
lui nostru popor de către iubitul conducător al României 
socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin cea mai 
nobilă și autorizată rostire a națiunii noastre, s-au în
fățișat, și in acest an. marile înfăptuiri ale harnicului 
nostru popor in opera de construcție socialistă a patriei. 
Milioane de inimi au vibrat de mândrie : cel de-al treilea 
an al cincinalului prezent a rămas ilntipărit in chipul țării 
prin tot ceea ce am clădit pentru țară. In mină ori in 
lan, la forjă ori la planșetă, în amfiteatre ori la masa 
de scris căutind imaginea inspirată care să cuprindă mă
reția aceștia timp. A fost un an de muncă tenace, nume
roase greutăți au fost învinse ; a fost un an in care 
s-au afirmai cu putere forța, capacitatea de creație a 
clasei noastrș muncitoare, țărănimii, intelectualității, 
unitatea întregului popor in jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Strînși în jurul mesei Revelionului 1984 ori prezenți la 
datorie*  in locurile de muncă neîntreruptă, aflați in lar
gul mărilor, navlgind sub gloriosul tricolor sau călăto
rind pe magistralele de oțel ale țării, cetățenii României 
socialiste — români, maghiari, germani — au trăit sen
timentul tonic, ascultind.glasul președintelui Republicii, 
că se regăsesc cu munca, cu faptele și aspirațiile lor in 
acest bilanț cuprinzător, realist, mobilizator. îndemnul 
vibrant de a munci și mai bine in anul 1984, de a pune 
deplin in valoare energiile uriașe ale poporului, puterea 
novatoare, spiritul revoluționar, înalta răspundere fată 
'e îndatoririle sociale a trezit un ecou amplu in con
știința fiecărui cetățean al României.

-'-nul care a venit — se arată in Mesaj — este bogat 
i evenimente de o semnificație fundamentală pentru

istoria contemporană a patriei. Intre acestea — jubileul 
celor 40 de ani de libertate și al XlII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, tn Mesajul de An nou vibrează 
înflăcărată chemare de a intimpina aceste două mari 
momente ale istoriei noastre cu înfăptuiri pe măsura 
măreției acestei epoci. Constituie un motiv de înaltă 
mîndrie patriotică pentru fiecare cetățean al țării hotă- 
rirea fermă de a da viață întocmai prevederilor planu
rilor și programelor partidului, politicii și strategiei sale 
privind dezvoltarea necontenită a României socialiste.

Așa cum limpede se înfățișează in Mesajul de An nou, 
intrăm in 1984 cu optimism, cu încredințarea fermă in
tr-un an de noi succese pe frontul construcției socialiste, 
intr-un an în care poporul român își afirmă tot mai pu
ternic voința sa de liniște și pace pe pămint. Si de data 
aceasta năzuințele, speranțele noastre, atit de clar 
exprimate in Mesaj, atit de puternic întipărite in con
știința fiecăruia, vor deveni, ca de fiecare dată, certitu
dini. Iar certitudinile — se știe lucrul acesta — se nasc 
din strădania întregului popor, călit la flacăra idealului 
comunist al patriei, mal unit ca oricind și încrezător in 
drumul de progres continuu al României socialiste. Me
sajul de An nou dă relief puternic gindului și simțirii 
românești acum, la început de an, înflăcărează și îmbăr
bătează, galvanizează conștiințele, descătușează energiile, 
indică direcțiile de acțiune pentru a face din 1984 tin an 
al marilor noastre tzbinzi in toate compartimentele vieții 
sociale și spirituale, un an al păcii și colaborării intre 
popoare, un an despovărat de competiția absurdă a înar
mărilor, de amenințarea cu dezastrul nuclear. Sint ideile 
șl momentele pe care le-au înregistrat și pe care în
cearcă sd le redea mai jos reporterii șl corespondenții 
„Scinteii" aflați șl ei, la datorie, in frumoasa noapte de 
la frontiera dintre ani.

Optimism, Încredere in împlinirile prin muncă in anulANGAJAMENTE MUNCI
TOREȘTI. Solemnul gong al în- 

putului de an și pentru Ion Fătu, 
■Aincitor sculer la întreprinderea 

'„Etectroaparataj" din Capitală. ■
— Tovarășe Fătu, aveți, ca să spu

nem așa, la activ, 39 de revelioane 
în tara liberă. Mai țineți minte cum 
iti petrecut revelionul cu” numărul 
’niț, din seria celor evocați ?

— La Buftea. Pe 
tă comună, azi oraș.

— Gindul dv. pentru ’84 ?
— Să întimpin revelionul 40 al li

bertății noastre, anul celui de-al 
XlII-lea Congres al partidului cu 
fapte demne de un om care face 
parte din rindul clasei muncitoare. 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ne-a înflăcărat pe toți, 
ne îndeamnă pe toți să tintim la re-

zultate și mai bune in munca noas
tră de zi cu zi. Clasa muncitoare, 
întregul nostru popor își vor face pe 
deplin datoria.

...Sala cantinei-restaurant a în
treprinderii de utilaj minier Fili- 
peștii de Pădure, județul Prahova. 
Reporterul nimerește la revelionul 
minerilor și constructorilor de uti
laje. La o masă, maistrul miner Ion 
Brustur și maistrul electrician Gheor-

ghe Nițoi. „Pentru un procent — «La 
mulți ani !»“ — ciocnește paharul 
Brustur. „La multi ani — pentru 
două procente !“, răspunde Nițoi. 
Procentele din urare se referă la 
sporirea productivității muncii, peste 
prevederile de plan. Ele au echlva-

care a venit și la Revelionul muncitorilor de la întreprinderea de mașlni-unelte și agregate - 
București

lent, numai pentru această lună de 
început a anului. 1 200 tone de căr
bune energetic net peste plan in 
sectorul celor doi maiștri. Tara are 
nevoie de energie, iată cuvintul de 
ordine exorimat și în Mesai, iar mi
nerii înțeleg și sint hotăriți să răs
pundă cu fapta acestei necesități. Se

alătură urării și șeful sectorului in 
cauză, inginerul Lucian Istrate : 
„Pentru luna ianuarie, fie două pro
cente. Pentru celelalte luni, la mai 
multe. Dună cum ați auzit, indem- 
nuL cuprins în 'Mesajul de An nou 
rostit de tovarășul Nicolae Ceausescu 
stimulează ambiția de realizări

deosebite. Să ciocnim pentru astfel de 
succese. Care nu vin insă de la sine, 
deoind de propria . noastră muncă".

Intre milioanele de clinchete de 
pahare, incă un clinchet — angaja-

(Joiituiuaro in pag. a Il-a)
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1984^UNÂN DE MUNCĂ Șl MAI SPORNICĂ, UN AN DE PACE PE PĂMiNT!

Tinerețe, voie bună, încrederea Intr-un an nou de munca și mai spornică și la Revelionul tineretului din capitala României

(Urmare din pag. I)

’84, CU SUCCESE SI MAI 
MARI. De la Filipeștii de Pădure 
la Brașov, Interlocutor de revelion : 
ing. Ion Stanciu, de la Centrul de 
cercetare și inginerie tehnologică 
pentru tractoare. îi propunem :

— Tovarășe inginer, vreți să stră
bateți cu privirea 1984 1

— De ce cu privirea și nu cu 
fapta, cum am înțeles fiecare din 
Mesajul de An nou ? ! în ’84. de 
pildă, finalizăm o premieră pentru 
economia națională : săpătorul de 
canale pentru irigații. Pentru a 
aprecia gradul de tehnicitate al aces
tui utilaj, doar o singură remarcă : 
săpătorul de canale va fi dotat și 
cu o instalație laser. Parametrii ri
dicați de dezvoltare a patriei pe care 
ni-i propunem pentru anul in care 

_am intrat, pentru anii ce vor veni, 
'nu pot fi atinși fără tehnică de vîrf, 
fără o muncă, o gîndire novatoare 
care să vizeze viitorul, nu numai 
prezentul.

în prezentul clipei de revelion, la 
gura cuptoarelor cu oțel fierbinte, 
de Ia Combinatul de utilaj greu — 
Iași. Sandu Viorel, oțelar în ultimul 
schimb al anului 1983. are o eșarfă 
pe care scrie : „An vechi". „Vechi, 
dar bun. precizează cineva din apro
piere. S-au elaborat peste 2 000 de 
șarje cu aproape 100 000 tone otel 
lichid in 1983". Ilisei Vasile, oțelar 

Iși el, își pune eșarfa cu „An nou". 
Ilisei adresează urarea ortacilor 
săi : „în '84. numai oțel de calitate.

i Un an de succese și mai mari".- 
Noua calitate a muncii și a vieții 

poate deveni realitate, poate fi 
I Înfăptuită numai prin eforturile con

jugate. unite, ale tuturor producăto
rilor de bunuri materiale și spiri
tuale, numai prin munca de cali
tate. sub semnul marilor răspunderi, 
a fiecărui cetățean al patriei. Este 
ideea la care în noaptea re
velionului a ținut să se refere și 
inginerul OIosz Gergely, directorul 
întreprinderii județene de construcții- 

x) montaj din Sfintu Gheorghe, județul 
Covasnă. „Planul nostru de construc- 
ții-montaj pentru anul care a 
început este cu 18,5 la sută mai 
mare decit in 1983. Vom construi 
obiective energetice, case, ferme 
zootehnice, hoteluri, cămine cultu
rale etc. Vrem să construim în ter
men obiectivele încredințate, de un 
înalt nivel calitativ, cu o producti
vitate și eficiență economică cit mai 
ridicate. Este răspunsul nostru demn, 
muncitoresc, la înflăcărată chemare 
cuprinsă in Mesajul de An nou rostit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu".

„UN AN AL PRODUC
ȚIILOR MARI IN AGRICUL
TURĂ — iată ce ne dorim Pentru 
1984. ne declară Anghcl Mircea Dan, 
Erou al Muncii Socialiste, președin
tele C.A.P. Grindu. județul Ialomița. 
Iar asta depinde numai de noi. ne-a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în septembrie, anul trecut, cind a 
fost in mijlocul nostru. Și am înțe
les că a repetat acest îndemn și in 
Mesajul de An nou".

„Ce înseamnă, concret, pentru 
cooperatorii din Grindu, producții 
mari ?“

„Un vagon de porumb boabe Ia 
hectar, la neirigat, peste 5 000 kg 
griu. 3 000 kg floarea-soarelui, 40 tone 
sfeclă de zahăr la ha. Vreau să mai 
adaug ceva : nu numai că ne dorim 
astfel de recolte în anul in care am 
intrat, ci am și pregătit condițiile să 
le obținem".

Așadar, la Grindu și nu numai aici, 
semne bune anul are. Cum sint aces
te semne 'Ta Peciu Nou, județul Ti
miș ? Un posibil răspuns primim de 
la ingrijitoarea-mulgătoare Ecate- 
rina Olach, de la ferma de vaci :

„Anul trecut am realizat o pro
ducție de lapte cu 350 litri mai mare 
decit in 1982. Anul în care am intrat 
ne-am propus să sporim producția 
cu încă 500 de litri. Zootehnlștii de 
la Peciu Nou — români și germani 
— iși cunosc meseria, se vor ține de 
cuvint".

Cum sint semnele noului an și 
pentru inginerul Gheorghe Dudu, 
șeful Șantierului de îmbunătățiri 
funciare însurăței, județul Brăila ?

„Bune, ne confirmă acesta. Toate 
strădaniile noastre sint concentrate 
în aducerea la îndeplinire a sarcini
lor reieșite din programul național 
de irigații, combaterea eroziunii so
lului. desecări, ameliorarea terenuri
lor slab productive, pentru a obține 
recolte mari, indiferent de condi
țiile naturale. Un obiectiv concret 
pentru județul Brăila : pină la sfîr- 
șitul actualului cincinal, întreaga 
suprafață agricolă trebuie să fie iri- 

l gată. Veniți să ciocnim un pahar

pentru acest succes, Ia revelionul 
din 1986".

Satele noastre. întinerite din te
melii in cei aproape 40 de ani de 
viață liberă, au primit Anul nou 
după datină : cu ferestrele luminate. 
Este lumina din cugetul țăranului 
de azi. eliberat de povara exploatării 
și asupririi, a unei existențe de mi
zerie. Este lumina tonică a optimis
mului din cugete, optimism generat 
de împlinirile de pînă acum. în efor
tul statornic pentru realizarea obiec
tivelor noii revoluții agrare in 
România. Realizări obținute sub con
ducerea plină de înțelepciune a Parti
dului Comunist Român. în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dru
mul de progres continuu străbătut 
de întreaga națiune reprezintă în 
același timp sursa neclintitei încre
deri in obținerea marilor izbinzi pe 
frontul pașnic al construcției socia
liste cu care și țărănimea, alături 
de întregul nostru popor, este hotă- 
rită să cinstească memorabilele eve
nimente ale anului în care am intrat: 
a XXXX-a 
de eliberare 
antifascistă 
Congresul al
Comunist Român.

aniversare a revoluției 
națională și socială, 
și antiimperialistă și 
XIII-lea al Partidului

lori,.. între invitați — fruntași in 
producție, laureati ai concursurilor 
profesionale, de creație tehnico-știin- 
tifică. sportive, ai festivalurilor llte- 
rar-artistice. brigadieri, elevi, stu- 
denți... Sint tineri care, prin munca 
lor consacrată înfloririi patriei, duc 
mai departe tradiția revoluționară de 
slujire fără preget a intereselor fun
damentale ale poporului, cauza 
partidului și poporului.

„Bine ai venit AN AL PĂCII !“ — 
cu această urare încărcată de spe
ranțe. de Încredere in viitor, tinerețea 
a întimpinat Anul nou.

— La 12 noiembrie 1983 am fost 
unul din cei o sută de mii de 
tineri care și-au ridicat glasu
rile. pentru pace, pentru ca Eu
ropa, continentul nostru, să fie 
ferită de primejdiile rachetelor, pen
tru o lume fără războaie, ne 
spune tovarășul Ion Bucur, secretar 
cu probleme de propagandă la Co
mitetul" municipal București al U.T.C. 
Regăsesc aici atmosfera de atunci. 
Noi. tinerii, iubim mai mult decit 
orice viața. Știm să ne bucurăm pen
tru un record de muncă înregistrat de 
tovarășul nostru de alături, pentru un 
fir de iarbă, pentru o floare, pentru 
frumusețea vieții. Am avut un an de 
muncă, cu bune rezultate. Ne aș
teaptă un an de noi eforturi, un an 
pe care îl dorim mai bogat, mai

după tradiționalul Plugușor, melodii
nemuritoare din folclorul nostru

UN AN AL PĂCII PE PĂ
MINT. în noaptea dintre ani, 
Pavilionul central al întreprinderii de 
tîrguri și expoziții București a fost 
inundat de tinerețe : peste 5 000 de 
tineri au venit aici să intimoine anul 
1984. An de muncă. An de la care 
ei așteaptă mult — și an care aș
teaptă mult de la ei. ’84 — punte 
spre Anul. Internațional al Tineretu
lui — 1985'.

Organizatorii „Revelionului tinere
tului" din acest an — C.C. al U.T.C., 
Comitetul municipal București al 
U.T.C. și Ansamblul artistic al U.T.C. 
— au făcut risipă de fantezie pentru 
a asigura o ambiantă cit mai plăcută, 
mai antrenantă. Un portal sugestiv 
veghea intrarea în perimetrul expo- 
zitional. Copacii parcă au înflorit 
peste noapte, într-o explozie de cu-

rodnic, in munca din fabrici, șantie
re, pe ogoare, in munca din amfi
teatrele învățăturii. Iar pentru asta, 
trebuie să ne bucurăm de pace, tre
buie să ne sporim contribuția pentru 
încetarea cursei demențiale a înar
mărilor nucleare. în această noapte, 
milioane de tineri din diferite țări 
nutresc aceleași sentimente. în a- 
ceastă clipă, cu gîndul la familie, la 
prieteni, la tineretul României, al 
lumii intregi. întimpinăm Anul nou 
cu încrederea nestrămutată in pre
zentul și viitorul comunist al patriei, 
cu încrederea nestrămutată in pu
terea tinerilor de pretutindeni de a 
milita mai dîrz pentru apărarea păcii 
Si vieții pe pămint.

„ROMÂNIA - 
CEAUȘESCU - PACE I". 
Anul nou. 1984. a venit și... într-o ex
poziție de desene ale copiilor, găz-

duită de Capitală. Care sint culorile 
copilăriei, gindurile ei străbătute de 
candoare ? Ne-o spun minunatele pa
jiști în care zburdă băieți și fete, 
împletind ghirlande din flori roșii cu 
care înscriu pe cerul senin cuvintul 
„Pace". Pacea, spre mindria cetățe
nilor României socialiste, este înscri
să cu litere de aur pe frontispiciul 
politicii externe a țării noastre. 
„M-am întors, de curind. din Malae- 
zia si Singapore, ne spunea. în pre
ziua Anului nou, tovarășul Voicu 
Matache, de la «Chimimportexport» 
— întreprindere de, comerț exterior 
cu parteneri în peste 90 de țări ale 
lumii. Pretutindeni, humele tării 
noastre este totdeauna asociat cu 
inițiativele de pace ale președintelui 
ei. Era de ajuns să spun că vin din 
România, pentru ca interlocutorul să 
adauge «Ceaușescu — pace»".

„Pășim în 1984 cu certitudinea în
deplinirii tuturor aspirațiilor, ne spu
nea Samson Bota, directorul Școlii 
generale nr. 1 din Alba Iulia. Noi, 
dascălii scolii românești, creștem oa
meni bine pregătiți, de care patria 
are nevoie spre a da viată programe
lor sale îndrăznețe de dezvoltare 
multilaterală, socialistă. în clipa pri
mei bătăi de orologiu a Anului nou 
am închinat o cupă pentru 
luminos al tinerei generații 
află acum pe băncile scolii, 
împlinirea tuturor visurilor 
meni ai acestui pămint pe care vie
țuiesc laolaltă, de secole, români, 
maghiari, germani si de alte naționa
lități. Orice dascăl care-$i iubește 
discipolii dorește ca inteligenta lor, 
entuziasmul anilor tineri să găsească 
făgaș de afirmare în munca pașni
că. Aceasta eăte, firește, si dorința 
mea pentru anul care vine, pentru 
secolele care Vin".

viitorul 
ce se 
pentru 
de oa-

„AVEM NEVOIE DE PACE 
nu numai pentru a ne înfăptui pro
iectele.' ci si pentru a ne bucura de 
ceea ce am clădit — declară. repor
terului operatorii Ștefan Ivan. Ma
rian Brănescu si Gheorghe Bia. de 
serviciu în turnul de comandă al e- 
cluzei de la Agigea. La ce altceva ar 
putea zbura aoum gindul unor «paz
nici de far», în variantă modernă, o- 
peratori la poarta'de beton prin care 
Marea pătrunde in Dunăre ? Magis
trala albastră tăiată de mina omu
lui acestui timp face din orașele de 
uscat ale Dobrogei — porturi, des- 
chizindu-le orizonturi spre mările și 
oceanele lumii.. Cită sudoare ome
nească a curs pe frunțile noastre 
pentru ridicarea canalului Dunăre — 
Marea Neagră 1 Această lucrare, de-o 
amploare fără precedent in istoria 
României, este parte a patrimoniului 
nostru socialist de care vrem să ne 
bucurăm in deplină pace. Pe harta 
tării sint nenumărate acele edificii, 
in ale căror temelii ne-am turnat 
speranța , de mai bine și pe care nu 
vrem să le vedem prefăcindu-se în 
ruine. Vocația pașnică a poporului 
nostru ■ își găsește expresia cea mai 
elocvehtă în ardoarea cu care con
struiește și înalță orașe sau uzine, 
școli, palate de sănătate, 
tru bucuria omului de 
miine".

toate pen- 
azi și de

„SĂNĂTATE Șl
Am auzit această urare 
ori. De tot atitea ori citi colindători 
au ajuns in noaptea Anului nou la 
fereastra casei Profirei Lazarim, din 
satul Dracșani, județul Botoșani. îi 
asculta atentă pe fiecare. îi Invita 
în casă, le oferea darurile pregătite,

PACE I".
de zeci de

Revelion '84 la întreprinderea „Vulcan" din Capitală : in noaptea-nopțilăr, veselia s-a aflat și aici fa ea acasă

îi săruta pe 
mingi indu-i 
„Sănătate și ____ __ ___________
„De ce. le spuneți așa ?“, am intre- ______ ______________ _ ____  _
bat-o către miezul nopții. „Păi ce-a? tisfacții si bucurii. ' Am 
puțea .Jsă'le , Spun'.mai frumos 1' Nu ., titlul de «riiilităr’de frunte» — titlu 
asta ne dorim cu toții 2“ S-a uitat . ‘ .....................................
către fiul mai mare. Emil,, după care 
a continuat : „Am 7 copii, 12 nepoți 
și 10 strănepoți. Eu, la cei 76 de ani 
ai mei. am trăit și greul bolilor și 
cel al războiului. Dar hai să nu mâi 
vorbim de război. Să închinăm un 
pahar pentru viața liniștită a oame
nilor. pentru tară, pentru conducă- 

"torul nostru drag care, iată, și in 
noaptea de An nou s-a gindit la pa
cea căminelor de pe pămint. Să în
chinăm un pahar pentru noi toți. 
«Sănătate și pace, dragii bunicii»".

amindoi obrajii apoi, 
pe creștet, le spunea : 
pace, dragii bunicii".

CU PLUGUSORUL, LA 
FEREASTRA ȚĂRII. Ceata d8 
urători din satul cu nume izvorit 
baladă

din 
Pe Plai, comuna Jitia, ju

dețul Vrancea — s-a pregătit de luni 
de zile să întîmpine cum se cuvine 
Anul nou. Sint 12 flăcăi, unu’ și 
unu’, floarea satului, care de trei 
ani urează tot împreună de Anul nou 
la ferestrele oamenilor. La fereas
tra tării.

— Ce urezi satului în acest an 1 — 
l-am întrebat pe Dumitru Colnicea- 
nu, starostele echipei de urători.

— Bucurii și. sănătate / Casa pli- 
/ Si tot omul munci- 
la lucru spor 1
ce vă doriți in 1984 1 
la arat / Și s-avem un

nă de bucate 
tor / Să aibă

— Personal,
— Să ieșim 

an bogat...
Sint versuri din 

Un plugușor „De la 
tul / Si de cînd s-a 
cronică din care nu 
vieții noi a satului, 
cialiste — Partidul Comunist Român. 
Urările celor 12 flăcăi vrinceni sint 
de fapt ecoul gindurilor și dorințe
lor unui sat de oameni gospodari, ai 
tării intregi.

Plugusorul lor. 
Traian impăra- 
zidit satul". O 
lipsește ctitorul 
a României so-

GÎND DE OSTAȘ. -A? vrea 
să mărturisesc acum, la început de 
an, gindul meu de ostaș — declară

întreprinderea de confecții și tricotoje - București : o cupă pentru noul an, cu bucurii clădite prin strădania tuturor

reporterului fruntașul Marcel David, 
în noaptea revelionului m-am aflat 
de veghe, in post, la datorie. Anul 
care S-a scurs mi-a adus multe sa

și bucurii. ' Am dobindit
al destoiniciei și dăruirii patriotice 
a ostașului României socialiste — și 
am devenit specialist clasa a 3-a, ob- 
ținînd calificative maxime la toate 
categoriile de pregătire. Acum, la 
jumătatea drumului in ostășie, am 
dreptul, am datoria să mă gindesc 
la mai mult, la mai bine, astfel in
cit anul care Va intra in istorie ca 
an al celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român să 
marcheze in biografia mea de ostaș 
și de cetățean al acestei țări presti
gioase și rodnice realizări.

Sint ferm hotărît ca in anul 1984 
să obțin brevetul de operator radio 
specialist clasa a 2-a. să mă apropii 
tot mai mult de măiestria si price
perea celor care, cu pasiune si inalt 
profesionalism, se pregătesc să de
vină apărători de nădejde ai patriei, 
împlinirea acestei aspirații presupu
ne, in continuare, muncă însuflețită, 
efort, dăruire. Gindurile mele sint 
de fapt gindurile tuturor ostașilor 
din subunitate care s-au angajat să 
mențină' în. 1984 titlul de frunte, de 
a îndeplini întocmai prevederile Di
rectivei comandantului nostru su
prem".

LA ORA ZERO, PE MA
GISTRALELE DE OȚEL. Pentru 
mecanicul de locomotivă Ion Con
tura, revelionul 1984 se aseamănă 
cu alte 10—15 revelioane din ulti
mele trei decenii de cind. urmindu-și 
tată] in meserie, a devenit ceferist 
și de cind viața lui se împarte între 
locomotivă și familie. în noaptea 
Anului nou trenul purtat de locomo
tiva lui. trenul 605. „România Ex
pres" a plecat din București, ca de 
obicei, la 
Reporterul 
star*.

— Unde
a Noului An ?

— Intre Adjud și Bacău.
— Știm că anul 1982 v-a 

titlul de fruntaș pe întreg 
București-călători, 
se încheie v-ați 
lună pe locul fruntaș, 
pentru 1984 ?

— Să-mi fac. ca și 
datoria. De muncitor. 
Adică de om.

ora 20 și 28 de minute, 
il prinde Înainte de

vă veți afla la ora zero

adus 
Depoul 

că în anul care 
menținut lună de 

Ce vă doriți

pînă acum. 
De comunist.

DOAR DE ASEMENEA 
COMPETIȚII AU OAMENII 
NEVOIE. Performerii sportivi al 
anului care s-a încheiat au petrecut 
revelionul ca o foarte scurtă vacanță 
între două etape de pregătire aspră 
și meticuloasă. Etapă firească pentru 
cei ce aspiră la trofeele viitoarelor 
Jocuri Olimpice.

Despre cițiva dintre ; 
zentanți de frunte ai s 
mânesc. indreptățiți 
medaliile turneelor de 1 
Ies. in cele ce urmează :

acești repre- 
sportuluî ro- 
candidațl la 

la Los Ange-

Anișoara Cușmir-Stanciu, dețină
toarea acelui formidabil record mon
dial la săritura în lungime — 7.43, 
înfăptuit la 4 iunie 1983. A sărbăto
rit Anul nou intr-o familie de spor
tivi la Brașov, in cocheta locuință 
a pentatlonistei Corina Țifrea. „Sint 
fericită — ne-a spus Anișoara — că 
mă aflu pentru prima oară «in 
familie» cu soțul meu. Este un 
scurt răgaz, pentru că mă așteaptă 
din zilele imediat următoare un pro-

de 
pe

antrenament aproape non- 
care l-am pus la punct

gram
stop. . ..... __ ._ .
împreună cu antrenorul meu. Acest 
program. vizează ti.țlițl olimpic și... 
un adaos, de glorie sportivă culorilor 
scumpdi mele patrii".

Ivan Patzaichin, mereu tînărul 
canoist de frunte al României, care, 
de la J.O. din Mexic, 1968, încoace a 
cucerit' — aproape incredibil ! — 27 
de medalii mondiale și olimpice, 
dintre care 13 de aur. Supercam- 
pionul nostru s-a găsit la Piriul 
Rece, împreună cu familia, intr-un 
cerc de prieteni. „Un singur gind mă 
domină in tot ce fac — declară 
Patzaichin. Știți ce mindru se simte 
omul cind pe cel mai inalt caiarg 
al regatei se înalță drapelul Rom: 
niei ? Vreau, și o voi cuceri, pe c> ; 
de-a 14-a medalie de aur la Los j 
Angeles 1 Apoi, liniștit — dacă voi 
putea să fiu — voi susține in toamnă 
examentil pentru diploma de stat..."

Doi dintre handbaliștii echipei 
României. Nicolae Munteanu și 
Vasile Stingă, împreună cu colegii 
de club ce furnizează un grup masiv 
de jucători formației reprezentative, 
închină cite o tradițională cupă de 
șampanie 
„Steaua".

la cabana sportivă 
de lingă Predeal.
Munteanu : „Sintem aici 
n-am întrerupt nici o zi

Nicolae
pentru că .. __ _____ ... .. ..
antrenamentele 1 în plin campionat 
nu ne putem îngădui așa ceva. Din 
ianuarie și pină în vară, la Los 
Angeles, noi. handbaliștii, vom fi 
in priză fcontinuă : pregătirea neîn
treruptă pentru ciștigarea trofeului 
olimpic".

Stingă : „Mă bucur căVasile 
familiile noastre sint alături de noi, 
la acest revelion. De 
vom începe cursa contracronometru 
pentru marea performantă româ
nească la Jocurile Olimpice. Ne an
gajăm solemn in fața iubitilor noștri 
concetățeni.!“

Adăugați Ia aceste, ginduri pe cele 
ale fotbaliștilor, ale gimnastelor 
noastre de aur. ale tuturor sportivi
lor și veți avea, stimați cititori, di
mensiunea patriotismului acestor oa
meni minunați care apără in com
petițiile celor mai buni sportivi ai 
lumii culorile României. Fie anul 
1984, și toți anii care vor veni după 
el, numai anii unor astfel de pașnice 
competiții.

miine chiar

pentru

muncă, 
tuturor

UN PAHAR PENTRU VII
TOR. Forjorul Augustin Mateian este 
unul din cei peste 82 OiO de munci
tori. maiștri, ingineri care „fac in
dustrie" in județul Pistrița-Năsăud. 
Este o pasiune care „i-a intrat in 
pori" — incit in noaptea de An nou 
primul Iui pahar l-a Închinat... noii 
forje care in 1984 va atinge capa
citatea finală.

— Deci, ați ridicat paharul 
viitor 1

~ Întocmai. Un viitor de 
pe care o așezăm la temelia
bucuriilor noastre. Un viitor mai bun 
pentru toți oamenii tării, asa cum 
dorim un viitor mai bun pentru toți 
oamenii pămintului.

Aceasta este de fapt ideea cen
trală, miezul fierbin4" al M««aiului 
de An nou adresat întregului popor 
român de iubitul nostru conducă- [ 
tor. tovarășul Nicolae Ceaușes' 
Speranțele, aspirațiile Să de> 
certitudine prin strădaniile tutui»,; 
și pentru fericirea tuturor, iată esen
ța generoasei urări la care subscrie 
întreaga tară.

REPORTERII Șl CORESPONDENȚI! 
‘„SCINTEII”
Fotografii : SANDU CRISTIAN | J
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-Din primele zile ale anului, 
de la vetrele cu „foc continuu"

SE MUNCEȘTE DIN PUN, 
ORGANIZAT, EFICIENT

Din primele clipe ale anului in care am intrat, 
colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile 
cu foc continuu s-au aflat, așa cum ne-am obișnuit, 
Ia datorie, actionind cu fermitate și abnegație, cu 
răspundere și spirit revoluționar, hotărite să realizeze, 
în cel de-al patrulea an al cincinalului, o nouă cali
tate a muncii și o eficientă economică superioară în 
întreaga lor activitate. însuflețite, de vibrantul Mesaj 
de /Inul Nou adresat întregului popor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colectivele muncitorești din aceste 
unităti au obținut, încă din zilele de 1 și 2 ianuarie.

succese importante în producție. Aceste prime rezul
tate din cronica unui nou an de muncă dau garanția 
că, prin bună organizare și înaltă răspundere munci
torească, stă pe deplin în puterea oamenilor muncii 
din industrie, agricultură, de pe șantiere, din insti
tutele de cercetare științifică, din toate domeniile de 
activitate să asigure îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
economice prevăzute în planul pe 1984.

Prezenti în aceste zile în unităti unde munca nu 
a încetat nici o clipă, reporterii și corespondenții 
„Scînteii" transmit :

Excelenței Sale Domnului LEON SCHLUMPF
Președintele Confederației Elvețiene

Cu prilejul preluării înaltei funcții de președinte al Confederației Elve
țiene vă transmit felicitările mele cordiale, împreună cu cele mai bune 
urări de succes în activitatea dumneavoastră și de prosperitate și progres 
poporului elvețjan.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare româno-elve- 
țiene se vor dezvolta și în viitor, spre binele ambelor noastre popoare, al 
cauzei păcii, destinderii, securității și colaborării în Europa și in lume.

GALAȚI. în vatra focului con
tinuu a Combinatului siderurgic, so
sirea anului 1984 a stat sub semnul 
primelor succese in muncă. Semna
lăm strădaniile colectivului de la 
furnalul nr. 6, cei mai mare din 
tară, care în noaptea Anului Nou a 
dat peste plan 45 tone fontă, succes 
semnat de oamenii muncii din e- 
chipele conduse de maistrul Dumi
tru Crăciun, prim-topitorii Costică 
Albu și Marin Tănăsache, 6Ub co
manda inginerului-șef de schimb 
Mitică Neacșu. Nici o talar ii nu s-au 
lăsat mai prejos. în total, in zi
lele de 1 și 2 ianuarie 1984, side- 
rurgiștii Galațiului raportează ela
borarea peste plan a 630 tone cocs 
la bateriile 7 și 8 de cocsificare, 
320 tone fontă la furnalul nr. 6. 500 
tone, oțel la otelăria nr. 1, 490 tone 
blumuri la turnarea continuă nr. 3, 
430 tone țagle la laminorul de semi
fabricate ș.a. (Dan Plăeșu).

HUNEDOARA, Siderurgiștii hu- 
nedoreni au luat din timp toa
te măsurile tehnico-organizatorice 
pentru ca din prima zi a anului Să 
realizeze ritmic planul lă toate 
sortimentele și toți indicatorii. în 
zilele de 1 și 2 ianuarie a.c. side-

- rurgiștii au fost prezenți la posturi, 
<>rfnărind ca toate instalațiile și

e să funcționeze la întreaga 
ite. Drept urmare, în aceste 

'fie s-au produs peste pre- 
țș30 tone cocs metalurgie, 
ă fontă, 300 tone oțel și 295 

minate finite. (Sabin Cerbul.
,,-jIȚA. Siderurgiștii Reșiței 

l ,_•/ aflat și ei, in salopete de lucru, 
la gura cuptoarelor. în clipele de 
bucurie ale pășirii în noul an au 
ținut să fadă din nou dovada iscu
sinței Si hărniciei lor recunoscute, 
Astfel, prlntr-o insuflețitoare între
cere desfășurată între toate schim
burile pentru producții record și de 
calitate, oțelarii au dat peste plan în 
primele două Zile din 1984 200 tone 
de oțel, furnaliștii 300 tone de fon
tă, laminoriștii mal bine de 500 tone 
de profile laminate, tablă, bandaje 
și discuri.

La rîndul lor. siderurgiștii de Ia 
OȚELUL ROȘU în primele două 
zile din acest an. au produs peste 

i plan 50 tone de laminate finite 
i pline și 100: tone. btel. Totodată, la
- laminorul de 550 . milimetri. pentru. 
j profile speciale a fost pus în furic-

i- țiune. un recuperator de căldură 
care asigură importante economii 
energetice. (Nicolae Cătană).

BUCUREȘTI. La întreprinderea ' 
de mașini grele din București în 
secția oțelărie electrică cumpăna 
dintre ani i-a găsit pe metalurgiștii 
acestei mari citadele industriale la 
vatra cuptoarelor. Așa cum ne spu
nea tovarășul Nicolae Iana, secre
tar adjunct al comitetului de .partid, 
continuind seria succeselor obținute 
in anul 1983, cind au realizat turna- 

: rea meste plan a 500 tone lingouri 
de "ă, minor și turnarea unor lin- 
gduri de mare gabarit, metalurgiștii 

.; din secția oțelărie au obținut încă 
din primele două zile ale anului 
importante depășiri de plan : au 
fost elaborate suplimentar două 
șarje de oțel special, totalizind 120 
tone oțel înalt aliat peste plan. (Gh. 
Ioniță).

SLATINA. La ora cind președin
tele tării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. adresa întregului popor 
însuflețitorul Mesaj de Anul Nou, 
schimbul-1 al anului de la între
prinderea de aluminiu Slatina a 
intrat în acțiune. Din cind în cind, 
telefonul de la dispecerat sună : 
se cer relații, se raportează para
metrii. „Nimic deosebit. Totul de

Activitate intensă în fața vetrelor încinse ale cuptoarelor la Combinatul siderurgic din Galați
Foto : Eugen Dichiseanu

cinema
O Dragostea șl revoluția : VICTORIA 
(16 28.479) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 13 ; 
2O.\ M ODERN (23 71 01) — 9 ; 11,15;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
® Povestea călătoriilor : CENTRAL 
(14 12 24) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 13 : 
20, FLAMURA (85 77 12) — 8,15 ; 12 ; 
14 ; 16 : 18 ; 20.
© Haiducii : TIMPURI NOI (15 6110) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.
6 Program de desene animate — 

curge normal1“ — aflăm de la to
varășul Mircea Chiostec, inginer-șef 
energetic. Am străbătut halele de 
producție de la electroliză, de la 
turnătorie, de la anozi. într-adevăr. 
peste tot. atmosferă ■ specifică de 
muncă. Iată și rodul muncii între
gului colectiv al primului schimb 
al anului : planul de producție a 
fost depășit cu 10 tone de aluminiu 
brut și aliaje din aluminiu. (Iancu 
Voicu).

ORADEA. Noul an i-a găsit la 
datorie și pe oamenii muncii de la 
Întreprinderea „Electrocentrale" 
Oradea. întreprindere care în 1983 
a realizat, in condiții de eficiență 
sporită, cea mai mare producție de 
energie electrică pe cărbune din is
toria sa, pulsind suplimentar în sis
temul energetic național aproape 
,230 000 MWh. De la ing. Nicolae 
Ban, dispecerul de serviciu, șef de 
tură pe centrală, aflăm cea dinții 
veste de bun augur din 1984 : s-a 
realizat o producție suplimentară de 
500 MWh energie electrică pe lignit. 
Deci semne bune anul arc 1 (Ioan 
Laza).

MINTIA-DEVA. Harnicul colec
tiv ai energeticienilor de la termo
centrala- Mintia-Deva a încheiat 
anul trecut cu rezultate deosebite, 
obtinînd cea mai mare putere me
die anuală de pînă acum, de peste 
1 000 MWh energie electrică, ceea 
ce a permis să se livreze in siste
mul energetic național cu 760 mili
oane kWh energie mai mult decit 
in anul anterior. Continuind șirul 
bunelor rezultate, în primele două 
zile ale noului an, energeticienii de 
aici au pulsat în sistem peste 43 
milioane kWh energie electrică. 
(C. Sabin).

i IȘALNIȚA. După ce au încheiat 
anul 1983 cu un bilanț rodnic — 
550 milioane kWh energie electri
că. furnizată suplimentar sistemului 
energetic național — energeticienii 
craioveni au debutat în noul an cu 
un nou succes : depășirea sarcinilor 
de plan, aferente zilelor de 1 și 2 
ianuarie, cu 500 000 kWh energie 
electrică. Demn de relevat este fap
tul că, prin asigurarea funcționării 
ireproșabile a tuturor agregatelor 
disponibile din centrală, ieri, 2 ia- 

? nuarie . 1984. la dispeceratul, uni- 
■ tății- B-a înregistrat cel-de-al 95-lea- 
miliard kWh energie electrică pro
dusă aici de la punerea în func- 1 
țiune a acestui important obiectiv 
energetic. (Nicolae Băbălău).

& BRĂILA. Termocentrala Brăila 
— unitate care și-a îndeplinit sar
cinile de plan ale anului 1983 încă 

. din luna octombrie fumizînd peste 
prevederi 900 milioane kWh ener
gie electrică — a debutat în noul 
an cu noi succese în muncă. în pri
mele două zile ale anului 1984 
s-au produs 14,2 milioane kWh 
energie electrică, acționindu-se in 
concordanță deplină cu solicitările 
dispeceratului național. (Corneliu 
Ifrim).

CONSTANȚA. Noaptea care a 
consemnat în calendar cumpăna 
dintre ani a fost marcată în portul 
Constanța printr-o intensă activi
tate. Sub rotirea neîntreruptă a 
brațelor macaralelor, la dane se 
aflau in operații 52 de nave ro
mânești și străine, din care 42 in- 
cărcau produse ale industriei noas
tre metalurgice, chimice și con
structoare de mașini, iar 10 descăr- 
cau materii prime aduse din dife
rite țări. Astfel, la dana RO-RO, 
nava „Pașcani" încărca automobile 
și autocamioane de diferite tipuri 
Construite în România pentru 
Cuba, iar pe cargoul „Alba" se în-

9.30 ; 11.30 ; 13,30 ; 17,30, O noapte 
furtunoasă — 15,15 ; 19,15 : DOINA 
(16 35 38).
© De dragul tău, Anca : UNION 
(13 49 04) — 9,30 ; 11,30 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9 ; 11,13 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
© O lebădă iarna : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
O Serbările galante : DACIA (50 35 94) 
— 9"; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
O Brigada diverse în alertă : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30. 
O Căruța cu mere : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30. -
• Revanșa : FLACARA (20 33 40) —
13,30 ; 15 ; 17 ; 19. 

cărcau utilaje și autobasculante de 
mare capacitate pentru țări, din 
Extremul Orient. (G. Mihăescu).

PORȚILE DE FIER I. Noul ah 
i-a găsit la datorie, intr-un susținut 
efort, și pe energeticienii de lă 
Porțile de Fier I. în Clipa cind s-a 
pășit in cel de-al patrulea an al 
cincinalului acest destoinic colectiv 
de muncă și-a făcut bilanțul acti
vității desfășurate in 1983. Datele 
centralizate evidențiază realizări de 
prestigiu : o producție suplimentară 
de 325 milioane kWh, ceea ce în
seamnă că angajamentul asumat pe 
întregul an a fost depășit cu 55 mi
lioane kWh ; prin gospodărirea, ju
dicioasă a fiecărui kilowatt-csră s-a 
totalizat la consumul propriu o d- 
conomie de 1,3 milioane kWh. în 
zilele de 1 și 2 ianuarie hidrocen
trala de pe Dunăre a pulsat 35 mi
lioane kWh în sistemul energetic 
național. (Virgiliu Tătaru).

BASCOV-ARGEȘ. La Schela de 
foraj Bascov din județul Argeș 
s-au aflat la datorie în zilele de 
1 și 2 ianuarie toate cele 22 for
mații de lucru. Din bogata și‘in
tensa activitate desfășurată de ele 
am ales doar două fapte deosebite 
de muncă. Este vorba de punerea 
in producție în devans a sondelor 
3 086 Strimbu și 3 593 Vilcele. La 
zăcămintul Zămești, formația con
dusă de Gheorghe Tudorache a 
continuat cu succes drumul spre 
adincuri la noua sondă 3 234, obți- 
nind în plus și prima sută de metri 
forați in noul an. (Gheorghe 
Cirstea).

TIMIȘOARA. Petroliștii timi
șoreni au pășit în 1984 cu hotărirea 
fermă de a realiza exemplar sar
cinile de producție. Brigăzile de 
producție petrolieră nr. 3 și nr. 4 
Satchinez au extras in zilele de 1 
și 2 ianuarie cu 32 tone mai mult 
țiței decît prevedeau sarcinile d6 
plan. Comparativ cu realizările în
registrate în luna decembrie a anu
lui trecut, producția zilnică de țiței 
la nivelul Schelei de producție pe
trolieră Șăndra a fost în medie în 
acest timp cu 30 tobe mai mare. 
(Cezar Ioana).

SLOBOZIA. Primele ore ale nou
lui an au găsit pe chimiștiț de . pe 
platforma Combinatului de ingră-. 
șămihte Chimice dț’n mUnicipiUt " 
Slobozia la locurile de muncă. Cel 
mai lung schimb care a urat drum 
bun lui ’83 și bun sosit lui ’84 a 
fost la înălțime, urmărind iii 
fața pupitrelor de comandă buna 
funcționare a instalațiilor ; astfel, 
s-au produs 700 tone îngrășăminte 
lichide, 350 tone uree, 700 tone azo
tat de amoniu, 2 000 metri cubi de 
argon și 850 tone de amoniac. 
(Mihai Vișoiu).

IAȘI. Toate schimburile care au 
petrecut revelionul la locurile de 
muncă — este vorba de întreprin
derile de antibiotice și metalurgi
că. precum și de combinatele de 
utilaj greu și de fibre sintetice — 
au înregistrat producții superioare 
față de ultimele Zile din anul tre
cut. Acționindu-se la parametri 
înalți, așa cum prevăd programele 
de productivitate ale anului 1984, 
Ia Întreprinderea de antibiotice șar
jele de penicilină din zilele de 1 
și 2 ianuarie au fost cu 10—15 lă 
sută mai mari ca in ultimele zile 
din 1983, iar cele de streptomicină 
Cu 8—10 la sută. S-au evidențiat in 
mod deosebit schimburile conduse 
de N. Grigoraș și C. Ursache de 
la fermentația penicilinei și cel con
dus de Spiridon Gheorghiu din sec
ția de fabricație a streptomicinei. 
(Manoic Corcaci).

© Gară, pentru doi ; SALA MICĂ A 
PALATULUI - 17,15 ; 20, SCALA
(11 03 72) — 9,15 ; 12,15; 16,15; 10.15, 
CULTURAL (83 50 13) — 9 ; 12 ; 16 ; 19. 
® Atenție la gafe : STUDIO (59 53 15)
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
© Vraciul : GRIVIȚA (17 08 58) —
8,30 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• S-a oprit un tren : BUZEȘTÎ 
(50 43 58) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Nu vreau să devin adult : PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
© Capturați-i la barieră : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 8,30 ; 10,15 ; 14 ; 16 ; 
18 ; 20.
• Inimă sinceră : POPULAR (35 13 17)
— 15 ; 17,15 ; 19,30.

t V
15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului ® Din melodiile 

Revelionului
13,23 Amfiteatru studențesc. Vă dăm 

legătura cu vacanța studenților. 
Reportaj

13.50 Birmania. Documentar
16,00 Agrozootelihia pe înțelesul tuturor 

(parțial color). îndrumări tehnice 
pentru lucrătorii din agricultură

16.20 Ecran de vacanță : Desene animate
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Orizont tehnico-științ.lfic
20.50 Vis de pace. Muzică ușoară cu 

tineri interpret!
21,00 Teatru TV : „File din cronica 

Unirii" de Mircea ștefăneseu. 
Adaptarea TV și regia Eugen 
Todoran. Prima parte

21.50 Fantezie pe gheață. Selecțiuni din 
spectacolele de revistă ale marelui 
ecran

22,15 Telejurnal

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite câștigă
toare la tragerea la sorți lunară 

din 31 decembrie 1983
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1 62346 07 50 000
1 31880 110 50 000
1 54267 94 50 OOO
1 78463 23 40 000
1 80345 150 40 000
1 68192 122 40 000
1 03143 147 35 000
1 58910 77 35 000
1 23189 23 35 000
1 03198 76 35 000
I 33369 02 30 000
1 77468 110 30 000
1 08700 144 30 000
1 65597 19 30 000
1 82957 03 30 000
1 54458 144 25 000
1 51051 80 25 000
1 07782 33 25 000
1 15720 127 25 000
1 55428 15 25 000
1 76965 143 25 000
I 62286 114 20 000
1 94094 115 20 000
1 98162 82 20 000 .■
1 41167 88 20 000
1 13664 104 20 000
1 35935 111 20 000
1 58871 142 20 000
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100 201 35 5 000
100 751 36 3 000
100 503 133 3 000
100 585 66 3 000

1 ooo 15 62 1 000
1 000 74 66 1 000
1 000 83 26 800
1 000 06 64 800
1 000 34 87 800
l 000 62 132 £00
1 000 64 87 800
1 000 38 65 800
1 000 90 36 800
1 000 87 18 800
1 000 76 800
1 ooo 77 800
1 ooo 17 .47 800

13 428 TOTAL 13 050 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor do 200 de Iei. în valoarea ciș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite ciș- 
tigătoare.

Plata cîștigutilor . se ' efectuează 
prin sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de lă serie nu se iă in conside
rare.

DUMINICĂ, 8 IANUARIE

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii( Socialiste România

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 3 

Ianuarie ora 20 — 6 ianuarie ora 20. în 
țară : Vremea va fi în general caldă, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
precipitații slabe locale, sub formă de 
ploaie in sudul țării, iar la munte și 
izolat în Crișana, Transilvania și Ma
ramureș și sub formă de lapovlță șl 
ninsoare. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări locale, îndeosebi la mun
te. Temperatura aerului în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 5 și plus 5 grade, iar maximele 
intre 1 și 11 grade. Dimineața pe 
alocuri ceață. în București : Vremea 
va fi caldă, cu cerul temporar noros. 
Va ploua slab. Vîntul va sufla moderat. 
Temperatura în ușoară scădere. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 1 și 
plus 2 grade, iar maximele între 5 și 8 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobin- 
dă și ciștiguri ieșite cîștigătoare ia 
tragerea la sorți pentru trimestrul 

IV 1983
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1 3 364 988 50 000
1 6 714 828 40 000
1 2 075 803 40 000
l 5 501 453 30 000
1 2 391 824 30 000
1 2 351 037 30 000
1 / 4 353 759

Terminația 
numărului 
libretului 

’ ciștigător

30 000

69 39 454 20 000
69 77 910 20 000
69 88 760 20 000
69 68 117 20 000
69 61 710 10 000
69 92 491 10 000
69 53 904 ioooo
69 20 708 10 000
69 47 4'19 10 000
69 57 951 10 000

684 1 147 5 000
684 3 961 5 000
684 2 717 2 000
634 0 374 2 000
684 1 429 2 000

■ 634 2 085 2 000
684 2 023 2 000
634 2 861 2 000

6 840 054 1 ooo
6 840 152 500
6 840 970 500

26 689 ciștiguri
. valo^rfc. cfe. . 38.638 0.0.0 ..

Tragerea extraordinară 
Pronoexpres a noului an I
Agențiile Loto-Pronosport au 

început vinzarea biletelor,pen
tru tragerea extraordinară 
Pronoexpres a Noului , An, care 
va avea loc duminică 8 ianuarie 
1984. Ca și la tragerea similară 
de anul trecut, care s-a bucurat 
de un deosebit succes, vor fi 
efectuate 10 extrageri în trei 
faze, cu uh total de 60 de nu
mere! Participanților li se Oferă 
multiple posibilități de a obține 
autoturisme „Dacia 1300“, mari 
sumo de bani variabile și fixe 
și • excursii ift U.R.S.S. său 
R, S. Cehoslovacă. Cele mai 
avantajoase sînt biletele de 
25 lei varianta, care au drept de 
ciștiguri la toate extragerile. Se 
poate juca pe variante simple, 
variante combinate și combina
ții „cap de pod", achitate sută 
lă sută sau în cotă dd 25 la sută. 
Biletele pot fi procurate pihă 
sîmbătă 7 ianuarie inclusiv. 
Oferiți și celor dragi bilete la 
această tragere deosebit de 
avantajoasă ! .

© Cavalerii teutoni : ARTA (91 31 86) 
-- 10 ; 13,45 ; 18.
• Afacerea pfgot : PATRIA (II 86 25) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45 ; 11;
13,15 ; 15,43 ; 18 ; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.
© Călărețul eu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
13,45 ; 18 ; 20.
• Pe aripile viatului : CAPITOL 
(16 29 17) — 9 ; 13,30 ; 18.
© Toate mi se Intlmplă numai mie : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.

Ciștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal 
cu cel puțin 10 la sută din valoarea 
cîștigului ; dacă soldul mediu tri
mestrial este măi mic de 10 la sută 
din valoarea cîștigului, se acordă un 
ciștig de 10 ori mai mare decit soldul 
mediu trimestrial ăl libretului. Li
bretele cu sold mediu trimestrial 
mai mic de 50 de lei nu beneficiază 
de ciștig.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți 

pentru trimestrul IV 1983

uQ

u*  
z

Terminația 
numărului 
ciștigător

Procentul 
de ciștiguri

1 8"8 250%
2 869 200%
3 465 100%
4
5

213
246

100%
50%

6 487 50%
7 891 50%
8 183 25%
9 076 25%

10 926 25%
11 172 25%
12 300 25%
13 345 25%
14 214 25%
15 964 25%'
16 688 25%
17 126 25%
18 027 25%
19 524 25%
20 037 25%

LOTO
Numerele extrase la tragerea extra
ordinară a revelionului din 1 ianuarie 

1984
FAZA I : EXTRAGEREA I : 50 30 

82 59 80 44 22 90 61 25
EXTRAGEREA A II-a : 47 15 52 

78 38 49 2 24 21 75
FAZA A II-a : EXTRAGEREA A

III-a : 8 75 47 35 30 37 13 86 90 6
EXTRAGEREA A IV-a : 51 89 11

2 49 45 42 63 7 81 '
EXTRAGEREA A V-a : 6 55 54 15

17 60 48 49 68 53
EXTRAGEREA A Vî-a : 9 29 69 66

56 59 11 3 22 63
EXTRAGEREA A VII-a ; 59 16 48

66 85 65 31 51 69 37
EXTRAGEREA A VIII-a : 34 47 86

64 52 57 61 54 62 26
EXTRAGEREA A IX-a : 75 42 79

11 60 83 51 31 59 3
EXTRAGEREA A X-a : 55 61 65 30

49 56 86 28 44 6
FAZA A III-a : EXTRAGEREA A

Xl-a : 14 78 30 51 66 60 77 41 74 58
EXTRAGEREA A XII-a : 13 73 24

87 45 86 57 18 17 4
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

11 783 259 lei.

® O afacere murdară : FAVORIT 
(45 31 70) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 13,45 ; 18 ; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11,15 ;
13,30 : 13,45 ; 18 ; 20, GLORIA (47 46 75) 
— 8.45 ; 10,15 14.15 ; 16 ; 18 : 20.
© Capcană neobișnuită : EXCELSIOR 
(63 49 45) — 9 ; 11,15 ; 16 ; 13.15 ; 20.15, 
AURORA (35 04 69) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20, TOMIS (21 49 46) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
© Lanțul amintirilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
© Dublu delict : COTROCENI
(49 46 48) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
• OmiiI păianjen se Întoarce ; MUN
CA (21 50 97) — 15 ; 17,15 ; 19,30,

Sărbătoarea națională \
a Cubei socialiste

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

HAVANA
Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a Zilei eliberării — sărbătoarea 

națională a Republicii Cuba —. in numele Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, poporului 
român și ai nostru personal, adresăm Partidului Comunist din Cuba, Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, precum și 
poporului cubanez prieten cordiale felicitări și un cald salut frățesc.

Evidențiind cu multă satisfacție cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie și conlucrare dintre partidele, țările și popoarele noastre, sîntem 
convinși că vom acționa împreună in continuare pentru dezvoltarea rapor
turilor frățești româno-cubaneze. in spiritul hotâririlor și înțelegerilor 
convenite la nivel inalt, .in interesul cauzei socialismului, înțelegerii și 
colaborării internaționale, al păcii in lume.

La această mare sărbătoare, vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră, 
comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din Cuba noi și tot mai impor
tante succese pe calea construirii societății socialiste, spre bineie, prospe
ritatea și progresul poporului cubanez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Odată cu Anul nou, poporul cu
banez a celebrat Ziua eliberării, 
sărbătoarea sa națională, marcind 
un sfert de veac de la istoricul 
eveniment din 1 ianuarie 1959, 
cind detașamentele revoluționare, 
in frunte cu Fidel Castro, au intrat 
triumfător in Havana — ceea ce 
a marcat înlăturarea regimului 
antipopular, dictatorial și instau
rarea puterii oamenilor muncii. 
Acest memorabil eveniment, incu- 
nunind eroica luptă a poporului cu
banez de eliberare națională și 
socială, a deschis ample perspective 
in viața întregii țări.

In anii care au trecut de la vic
toria revoluției, poporul cubanez, 
sub conducerea Partidului Comu
nist din Cuba și a guvernului revo
luționar, a înfăptuit transformări 
politice, economice șl sociale struc
turale, inregistrind succese impor
tante in edificarea bazei tehnico- 
materiale a noii orinduirt, in dez
voltarea forțelor de producție, a 
științei și tehnicii, a învățământu
lui și culturii.

La aniversarea unui sfert de veac 
de la victoria revoluției, Cuba în
fățișează imaginea unei țări cu o 
economie in continuă dezvoltare, 
cu o cultură inalntată. Efortu
rile poporului cubanez sînt con
centrate, în prezent, in opera 
de înfăptuire a importantelor hotă- 
riri ale celui de-al II-lea Congres 
al P. C. din Cuba. Este semnificativ 
in acest sens că, pînă la finele

TELEGRAME
Cu prilejui Zilei naționale a Re

publicii Cuba — cea de-a XXV-a 
aniversare a eliberării, președin
tele Marii Adunări Naționale, tova
rășul Nicolae .Giosan, ..și ministrul 
afacerilor externe, tovarășul Stefan 
Andrei, aii adresat telegrame de fe
licitare tovarășilor Flavio Bravo 
Pardo, președintele Adunării Națio
nale a Puterii Populare a Republicii

Cuvintarea tovarășului Fidel Castro
HAVANA 2 (Agerpres). — în ora

șul Santiago de Cuba a avut loc un 
miting consacrat aniversării a 25 de 
ani de la eliberarea țării. Luînd 
cuvintol. Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, președinte
le Consiliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Cuba, 
a trecut în revistă succesele obținute 
in anii construcției socialiste. Tot
odată, el a condamnat politica de 
intensificare a cursei înarmărilor și

Dimensiunile
prezentului socialist

însemnări de călătorie

Cuba, „Peria Antilelor", frapează 
prin farmecul naturii. Din clipa in 
care ai coborit din avion te intim- 
pină un decor tulburător prin frumu
sețea lui, născut din fantezia mereu 
proaspătă a naturii, dar pe care oa
menii Cubei au știut Să-l îmbogă
țească. să-I adapteze vieții lor. Exu
beranța vegetației tropicale, bogăția 
și intensitatea culorilor florale, 
nesfîrșitele păduri de palmieri, plan
tațiile de portocali și bananieri, de 
trestie de zahăr incintă privirea. 
Soarele, uneori dogoritor, alteori do
molit de briza plăcută și răcoroasă a 
oceanului, ne insoțește mereu, la 
Havana sau la Santiago de Cuba, în 
Sierra Maestra sau de-a lungul țăr
mului Atlanticului, prin superbele 
stațiuni turistice 
in drum spre Va- 
radero.

Generozitatea 
naturii nu poate 
fi insă disociată de creația umană. 
De-a lungul timpului, oamenii aces
tor locuri au amplificat opera natu
rii, i-au adăugat, mai ales in anii din 
urmă, noi și impresionante frumuseți 
— monumentele prezentului socialist. 
Priveam mirifica panoramă a orașu
lui de la etajul 27 al hotelului „Ha- 
bana Libre". Detaliile aveam să le 
deslușesc in lungi plimbări de-a lun
gul străzilor capitalei, pierdute, par
că, intr-o uriașă grădină tropicală. 
Havana veche, din preajma fortăre- 
ței „El Morro", cu edificii împovăra
te de epoci trecute, înălțate din zi
duri grele de piatră, martore ale unei 
istorii adesea zbuciumate, sugerează 
un veritabil muzeu în aer liber. Aici 
te intîlnești cu secolele ce aparțin 
trecutului, secole aspre, de confrun
tări și lupte, de speranțe și jertfe. Re
plica modernă dată vechiului oraș o 
descoperim, desigur, in Vedad o — 
partea mai nouă a orașului — unde 
se înalță, zvicnind parcă spre albas
trul cerului tropical, impetuoșii zgi- 
rie-nori, dar mai ales la Alamar, un 
orășel înălțat la marginea capitalei 
cubaneze. Construcții proaspete, ima
ginate cu eleganță, simplă și bun gust, 
conferă așezării o plăcută ambianță. 
Cu 25 de ani în urmă, aici fusese un 
sat modest, cu citeva căsuțe fără per
sonalitate și o duzină de vile luxoa
se care au aparținut celor avuți. Cu 
cei aproape 90 000 de locuitori, Ala- 
mairul este astăzi o așezare modernă, 
cu magazine, cu școli și terenuri de 
sport, cu biblioteci și policlinici, cu 
strări largi și flori. Cu foarte multe 
flori. 

actualului cincinal (1981—1985), pe 
harta economică a țării urmează 
să apară 500 de noi obiective in
dustriale, intre acestea numărin- 
du-se două mari uzine de produ
cere a nichelului, fabrici de zahăr, 
de materiale de construcții, de con
fecții, precum și, prima, centrală 
atomo-electrică.

Poporul roman urmărește cu sen
timente de simpatie și solidaritate 
ampla activitate creatoare a po
porului cubanez prieten, apreciază 
succesele repurtate ele oamenii 
muncii din Cuba pe calea, edifică
rii noii societăți. In pofida marii 
distanța geografice ce le desparte, 
intre România șl Cuba s-au stabilit 
și se dezvoltă legături de prie
tenie și colaborare pe multiple 
planuri — politic, economic, telml- 
cO-științific și cultural. O însemnă
tate deosebită pentru continue dez
voltare a relațiilor românc-cubane- 
ze au raporturile de prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Roman și Partidul Comunist 
din Cuba, întâlnirile dintre tovară
șul. Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Fidel Castro, care au dat im puter
nic impuls colaborării reciproce. In 
spiritul documentelor semnate, al 
înțelegerilor convenite, relațiile ro- 
măno-cubaneze .s-au ridicat, pe o 
treaptă superioară, dezvoltindu-se 
in interesul României șl Cubei, al 
cauzei socialismului,. colaborării și 
păcii in lume.

Cuba, și, respectiv, lui Isidoro Mal- 
mierca Peoli. ministrul relațiilor ex
terne.

Telegrame de felicitare au mai tri- 
miș Cpfisllitll NâtiohaF al Frontliîui 
DenabCrâțfer $i TJhMfții Socialiste, 
organizații de masă: ?i obștești, une
le instituții centrale din țara noas
tră organizațiilor și instituțiilor si
milare din Cuba. (Agerpres) 

doctrinele militare referitoare la po
sibilitatea unui așa-zis „război nu
clear limitat". „Un asemenea război, 
a spus el, ar deveni, in mod inevi
tabil, o catastrofă nucleară pentru 
întreaga omenire".

în încheierea mifinc-
de Cuba a fost pn ■ -
și decorat cu ( - .
Maceo" și cu meaaua. „3.,____
aur".

Alamarul este o creație a anilor 
socialismului, un șantier al entuzias
mului tineresc, dar și o școală. în- 
tr-o țară ce se preocupă de dinami
zarea ei economică, Alamarul a fost 
o școală a noilor generații de con
structori. La Havana, ca și în în
treaga Cubă, șantierele reprezintă 
astăzi o prezență frecventă. Se con
struiește mult. Se construiesc între
prinderi și școli, spitale și dramuri, 
locuințe și așezăminte culturale. Ceea 
cc remarcă însă cu precădere repor- 
teral vizitînd Cuba este efortul con
sacrat dezvoltării economice. Desi
gur, trestia de zahăr cămine un ele
ment esențial al economiei naționa
le ; se acționează insă pentru'diver
sificarea ramurilor industriei, in ve

derea acoperirii 
nevoilor țării. în 
țara „aurului 
dulce", metalur
gia și-a mă

rit producția în ultimii trei ani cu 
peste 35 la sută. Se prevede ca pină 
la sfirșitul anului 1985 să intre in 
funcțiune numeroase alte diverse în
treprinderi. Firesc, atenția este acor
dată realizării unor noi fabrici de za
hăr, precum și producerii componen
telor instalațiilor și echipamentelor 
necesare recoltării și prelucrării tres
tiei de zahăr. Dar se construiesc și 
alte obiective economice — un com
binat metalurgic, o centrală atomo- 
electrică, fabrici de plăci prefabricate 
din beton, de construcții metalice, un 
combinat de hirtie și multe altele.

Au fost necesare, ne spuneau 
gazdele, eforturi enorme — materia
le și umane. Volumul construcțiilor, 
fără precedent, prin dimensiune, in 
istoria țării a implicat, spre exemplu, 
un consum uriaș de ciment. Au in
trat in funcțiune noi capacități de 
producție, unele înălțate cu ajutorul 
specialiștilor români. Recent, la Mă
riei. la vest de Havana, s-a încheiat 
construcția unei asemenea fabrici, ce 
va livra anual 1 400 000 tone, adică 
echivalentul producției de ciment a 
intregii țări înainte dc revoluție.

Cuba impresionează vizitatorul nu 
mimai prin pitorescul său, prin ta
bloul născut din imaginația naturii, 
ci, in egală măsură, prin frumusețile 
izvorite din munca poporului. Căci 
realizările ultimilor ani au adăugat 
noi sporari de frumusețe acestui pă- 
mint aflat in chinga apelor din Ca- 
raibe.

Al. PINTEA



0 iiiicH chemare a presedinîelui 
Hicolae Ceausescu la un'rea eforturflor pentru 

eliberarea omenirii de pericolul unui război nuclear, 
pentru apărarea păcii in întreaga lume!

Mesajul secretarului general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul Anului Nou, vibranta chemare la înlăturarea pericolului nuclear, 
la apărarea păcii, inițiativele de pace ale României socialiste, ale șefului 
statului român, propunerile șl demersurile privind înlăturarea completă 
din Europa a armelor nucleare, a oricăror arme sînt pe larg reflectate 
de 'mijloace de informare în masă din diferite țări ale lumii, In ample 
relatări și comentarii, în cuvinte de caldă simpatie și apreciere, presa 
de peste hotare evidențiază personalitatea conducătorului partidului și 
statului nostru, contribuțiile sale de însemnătate excepțională la solu
tionarea problemelor cardinale ale contemporaneității. Prezentînd pe larg 
activitatea neobosită consacrată păcii, înțelegerii și colaborării interna
ționale a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminentă personalitate a lumii 
contemporane, mijloacele de informare in masă din diferite țări pun in 
lumină luările de poziție și propunerile profund umaniste ale președin
telui. României pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor la pace, 
viață, existență liberă și demnă, cuprinse în cuvintările sau în interviu
rile acordate unor ziare străine, precum și in declarațiile făcute cu prile- 

? jul unor recente convorbiri la nivel înalt desfășurate la București.
Marile agenții de presă au relatat 

T roe larg despre Mesajul de Anul 
[ Nou al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ț și cuvintarea rostită la întîlnirea cu 

membrii corpului diplomatic.
Agenția T.A.S.S. informează că to

varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general .al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a subliniat în mesa
jul cu prilejul Anului Nou că țara 
încheie anul 1983 cu succese în dez
voltarea economico-socială a patriei. 
Industria și-a îndeplinit planul in. 
bune condiții. în pofida secetei pre
lungite, s-a obținut o recoltă care 
asigură buna aprovizionare a popu
lației. S-au dezvoltat în continuare 
învătămîntul, cultura, știința.

Am reușit, a declarat conducăto
rul partidului și statului român, să 
depășim unele greutăți care s-au 
manifestat în primii doi ani ai cin
cinalului. Realizările obținute asigu
ră îndeplinirea cu succes a planului 
cincinal 1981—1985.

în mesaj — arată agenția T.A.S.S.
—- se adresează 
apelul de a-și 
îmbunătăți activi
tatea în toate ra
murile economiei 
naționale,

\ întîmpina 
! de-a 40-a aniver-
■ sare a revoluției 
ș de eliberare na- 
I țională și socială 
I și Congresul al 
' XIII-lea al P.C.R. 
[ cu noi succese în 
I dezvoltarea economico-socială, în 

toate domeniile construcției socia
liste.

în mesajul de Anul Nou, pre
ședintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a declarat că niciodată 
în istoria sa omenirea nu s-a aflat 
într-o situație atît de gravă, subli
niind că trebuie să se facă totul 
pentru ca S.U.A. să oprească am
plasarea. în Europa a rachetelor nu- 
cleare cu rază medie de acțiune,, iar 

. Uniunea Sovietică, să,oprească apli-
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oamenilor muncii

român a arătat că trebuie șă se facă 
totul pentru ca S.U.A. să oprească 
amplasarea in Europa a rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
iar Uniunea Sovietică să oprească 
aplicarea 
de răspuns. Președintele 
Ceaușescu a reiterat apelul 
crearea unei zone denuclcarizate in 
Balcani.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, s-a pronunțat pentru îm
bunătățirea relațiilor intre toate sta
tele lumii, subliniind dorința ca noul 
an să marcheze revenirea la o poli
tică rațională, de colaborare, de des
tindere, surie agenția ASSOCIATED 
PRESS in relatarea consacrată cuvin- 
tării tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu ocazia primirii șefilor misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas
tră. Se relevă că, în acest spirit. 
România dorește să colaboreze și 
mai larg, anul viitor, cu toate națiu
nile și țările lumii.

Agenția FRANCE PRESSE reia, 
într-o corespondență din Belgrad, o 
serie de pasaje din interviul pe care

oprească 
contramăsurilor nucleare 

Nicolae 
pentru

de a 
cea

fimphi ecou peste hotare al Mesajului de finul Nou, al 
activității neobosite a președintelui României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru încetarea cursei 

înarmărilor racheto-nucleare, pentru promovarea 
înțelegerii între națiuni

ouviuiucav ș», oprească apn- 
. cafea contramăsurilor nuclearo de 
I răspuns, se arătă în relatarea agen- 
; ției iugoslave TANIUG. Președintele 
■ Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat din 
! nou pentru reluarea negocierilor de 
: la Geneva și a exprimat speranța 

ca anul 1984 să determine o schim- 
I bare radicală a cursului evenimen

telor în acest sens. Șeful statului 
român a salutat apropiata Conferin
ță de la Stockholm pentru încredere, 
securitate și dezarmare.

în mesajul de Anul Nou, președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, 
a cerut din nou Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite să oprească desfă
șurarea rachetelor nucleare și să re
vină . la masa negocierilor, scrie 
agenția UNITED PRESS INTER
NATIONAL. în continuare sînt re
luate pasaje ample din mesaj, pu- 
n.îndu-se în lumină sublinierea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu că tre
buie să se facă totul pentru ca 
S.U.A. să oprească amplasarea în 
Europa a rachetelor nucleare cu rază 

, medie de acțiune, iar Uniunea So
vietică să oprească aplicarea contra
măsurilor nucleare de răspuns. In 
aceste condiții, să se treacă la re
luarea negocierilor sovieto-america
ne, în vederea ajungerii la un acord 
corespunzător, care să ducă, în final, 
la eliminarea rachetelor și la elibe
rarea continentului de orice arme 

. nucleare, la realizarea unei Europe 
unite, a păcii și colaborării.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că în anul 1983 s-a ajuns la 
o agravare considerabilă a situației 
internaționale, la creșterea pericolu
lui unui război mondial, care va de
veni inevitabil un război nuclear.

De asemenea, se relevă aprecierea 
potrivit căreia în mod deosebit, în 
ultimele luni, s-a agravat situația 
în Europa, ca urmare a trecerii la 
amplasarea rachetelor nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune în 
unele țări vest-europene. Aceasta a 
dus la retragerea de la convorbirile 
de la Geneva șl la anunțarea de 
contramăsuri nucleare de către 
Uniunea Sovietică. Ne aflăm la 
începutul unei noi curse a înar
mărilor nucleare, care pune în pe
ricol existența a înseși vieții pe pla
neta noastră. Niciodată in istoria sa 
omenirea nu s-a aflat într-o situație 
atît de. gravă.

România — scrie U.P.I. — va par- ' 
ticipa la Conferința pentru încredere 
și dezarmare de la Stockholm și va 
continua să depună eforturi ipentru 
a transforma Balcanii intr-o zonă a 
păcii, fără arme nucleare și baze 
militare străine.

La rîndul său, agenția REUTER 
relevă că președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat că ne. 

.aflăm la începutul unei noi curse.a 
.. înarmărilor nucleare, care pune în 

pericol existența a înseși vieții pe 
planeta noastră, că niciodată în is
toria sa omenirea nu s-a aflat într-o 
situație atît de gravă. Conducătorul

tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. l-a acordat ziarului iugoslav 
„Borba". Corespondentul . agenției' 
citate subliniază astfel sugestia șe
fului statului român ca țările din 
cadrul celor două blocuri militare 
să aibă un rol mai acți.v, să parti
cipe mai direct la negocieri, ajutînd 
in acest fel cele două mari puteri 
nucleare să ajungă la un acord co
respunzător. Țările, europene nu-pot 

_ sta deoparte și nu- pot lăsa numai 
cele două mari puteri nucleare să 
hotărască soarta Europei. în conti
nuare. France Presse evidențiază 
părerea președintelui țării noastre 
cu privire la necesitatea de a se opri 
amplasarea rachetelor americane in 
Europa și a realizării contramăsu- 
rilor anunțate de Uniunea Sovietică, 
de a fi reluate tratativele de la Ge
neva, in vederea realizării unui acord 
intre cele două părți.

Pe de altă parte, este subliniat 
pasajul în care tovarășul Nicolae 
Ceausescu afirmă sprijinul pe care 
tara noastră ii acordă reuniunii de 
la Stockholm, care va începe in ia
nuarie anul viitor, și care poate 
avea un rol foarte important în a- 
doptarea de măsuri concrete în di
recția diminuării încordării, a întă
ririi încrederii, a înfăptuirii dezar
mării.

Evocind problema cooperării inter- 
balcanice. corespondentul France 
Presse relevă că șeful statului ro
mân sprijină ideea organizării unei 
reuniuni la 
Atena, 
realiza 
care să 
uniuni 
stat și 
pentru 
borării 
trebuie . __________
formării Balcanilor într-o zonă fără 
arme nucleare.

în prezent se impun intensificarea 
activității politice, diplomatice,, gă
sirea căilor pentru trecerea la nego
cieri directe intre cele două părți 
ale Coreii, a spus președintele 
Ceausescu intr-un interviu acordat 
ziarului „Nodon Sinmun", eviden
țiază agenția CHINA NOUA. Se re
levă că negocierile directe dintre 
cele două părți reprezintă singura 
cale pentru realizarea propunerilor 
președintelui Kim Ir Sen. subliniin- 
du-se că România a salutat și a 
sprijinit activ propunerile președin
telui Kim Ir Sen în direcția reunifi- 
cării și realizării unei Corei inde
pendente, pașnice și democratice.

în continuare este redată apre
cierea președintelui 
Ceaușescu potrivit căreia 
internațională nu a fost 
atît de gravă in perioada . .. „
cel de-al doilea război mondial, ca 
rezultat al intensificării cursei înar
mărilor. în primul rînd al înarmă
rilor atomonucleare, al adincirii con
tradicțiilor dintre diferite state și 
grupări de state, al politicii de men
ținere și reîmpărțire a sferelor de 
influentă, de recurgere la forță și la 
amenințarea cu forța, de amestec 
brutal în treburile interne ale altor 
state.

Președintele României — scrie 
agenția China Nouă — a relevat că 
trecerea la amplasarea rachetelor 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune în unele state din vestul 
Europei și. ca răspuns la aceasta, la

nivelul expertilor, la 
exprimind dorința de a se 
înțelegeri corespunzătoare, 

permită convocarea unei re
ia nivel înalt a șefilor de 
de guvern din Balcani, 

discutarea problemelor cola- 
multilaterale, a acțiunilor ce 
întreprinse în vederea trans-

Nicolae 
situația 

niciodată 
de după

0 hotărîre a plenarei C.C. 
al P.C. din Cuba

HAVANA 2 (Agerpres). — Ziarul 
„Granma" a dat publicității hotă- 
rirea recentei plenare a C.C. al P.C. 
din Cuba. în document se subliniază 
că principalele sarcini ale dezvoltă
rii economice și sociale a Cubei în 
anul 1983 au fost îndeplinite cu suc
ces. în comparație cu anul trecut, 
s-au obținut succese importante în 
economie, învățămînt, asistență so
cială și prestări de servicii. Succe
sele anului 1933 creează premise 
favorabile' pentru îndeplinirea pla
nului pe noul an.

amplasarea de rachete nucleare so
vietice în unele țări socialiste euro
pene și in alte zone ale lumii au 
agravat in mare măsură situația.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că situația actuală necesi
tă toate eforturile pentru oprirea 
amplasării noilor rachete americane, 
precum și pentru oprirea realizării 
măsurilor de răspuns anunțate de 
Uniunea Sovietică, pentru reluarea 
negocierilor de la Geneva în ve
derea realizării unui acord accepta
bil care să asigure un echilibru al 
raportului de forțe la un nivel cit 
mai scăzut.

Sub titlul „Președintele Ceaușescu 
propune o întîlnire intre țările 
N.A.T.O. și ale Tratatului de la Var
șovia", ziarul „L’UNITÂ" din Italia 
publică un articol în care sînt sub
liniate recentele propuneri ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru or
ganizarea unei întîlniri a miniștrilor 
de externe ai N.A.T.O. și Tratatului 
de la Varșovia in vederea relansării 
negocierilor de la Geneva în proble
mele dezarmării, reuniune care ar 
trebui să servească depășirii actualu
lui moment critic. în continuare, 
ziarul se referă la propunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu de a se 
iniția, cit mai urgent posibil, o întîl
nire între ministrul de externe so
vietic și secretarul de stat american 
in care să se fixeze condițiile pentru 
organizarea unei întilniri la nivel 
înalt intre președintele S.U.A.. 
Ronald Reagan, și președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Iuri Andropov.

După opinia președintelui Nicolae 
Ceaușescu — se arată în articol — 
pentru depășirea actualei stări de 
tensiune este necesar să se oprească 
instalarea noilor rachete americane 
în Europa, să se retragă cele exis
tente în Europa occidentală și să se 

blocheze trans
portul de noi ra
chete cu rază 
medie de acțiune 
din S.U.A. în Eu
ropa. în același 
timp, președintele 
Nicolae Ceaușescu 
cere U.R.S.S. a- 
nularea și neapli- 
carea coritramă- 
surilor anunțate. 
După reluarea ne

gocierilor de la Geneva, președintele 
Nicolae Ceaușescu prevede constitui
rea unei comisii consultative între 
țările europene aparținînd N.A.T.O. 
și Tratatului de la Varșovia pentru 
a urmări mersul acestora.

în încheiere, ziarul evidențiază 
angajarea diplomației române 
pregătirea Conferinței țărilor bal
canice pentru 
giunii.

Referindu-se 
acordat de

în
denuclearizarea re-

la recentul interviu 
______  . ... tovarășul 'Nicolae 
Ceaușescu ziarului „Cbrriere della 
Sera", cotidianul „AVANTI" reia pe 
larg aprecierile președintelui Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu apropiata 
vizită în tara noastră a primului mi
nistru Bettino Craxi,

în continuare, referindu-se Ia re
centa întîlnire a
Nicolae Ceaușescu cu primul mi
nistru 
ziarul 
român și primul ministru grec au 
hotărît " ' '
munâ pentru a bloca atît instalarea 
eurorachetelor, cit și contramăsu- 
rile anunțate. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru An
dreas Papandreu au hotărit, de ase
menea. că delegațiile celor două 
țări vor colabora strîns la reuniu
nea de la Stockholm asupra dezar
mării în Europa, ca o demostrație 
a faptului că țări aparținînd unor 
diverse orinduiri pot să coopereze 
strîns împreună pentru pace.

Ample relatări despre întîlnirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
primul ministru Andreas Papandreu 
și inițiativele de pace ale pre
ședintelui României sînt publicate 
și in ziarele „PAESE SERA", „IL 
POPOLO", „IL TEMPO".

Evidențiind preocupările 
punerile tovarășului 
Ceaușescu în legătură cu 
amplasării de noi rachete 
în Europa, retragerea și distrugerea 
celor existente, precum și trecerea 
la adoptarea unor măsuri efective 
de dezarmare, în special de dezar
mare nucleară, cotidianul francez 
„LE MONDE" subliniază că Româ
nia se pronunță pentru reluarea 
negocierilor sovieto-americane de la 
Geneva, propunind pentru perioada 
de tranziție pînă la încheierea unui 
acord ămericano-sovietic la negocie
rile de la Geneva : renunțarea 
Statelor Unite la instalarea euro
rachetelor și retragerea rachetelor 
sovietice din partea europeană a 
U.R.S.S., totul însoțit de reducerea 
unui număr de mijloace nucleare 
cu rază medie de acțiune instalate 
pe nave și avioane îndreptate spre 
Europa de către Statele Unite. Cea 
de-a doua formulă prevede ca Sta
tele Unite să renunțe la amplasarea 
de eurorachete și ca U.R.S.S. să nu 
păstreze decît un număr de focoase 
nucleare echivalent cu cel al Fran
ței și Marii Britanii. Uniunea So
vietică ar trebui să-și instaleze mij
loacele nucleare la o distanță de 
frontiera vest-germană egală cu 
cea care separă rachetele franceze 
și britanice de frontiera sovietică.

Bucureștiul — scrie ziarul — su
gerează o întîlnire a miniștrilor afa
cerilor externe din Uniunea Sovie
tică și Statele Unite și ținerea unei 
întîlniri la nivel'înalt sovieto-ame
ricane in prima jumătate a anului 
1934. (Agerpres)

grec, 
subliniază că

președintelui
Andreas Papandreu, 

președintele
să lanseze o inițiativă co

și pro- 
Nicolae 
oprirea 

nucleare

Premierul Belgiei se pronunță pentru reluarea 
negocierilor sovieto-americane de la Geneva

BRUXELLES 2 (Agerpres). - In
tr-o conferință de presă ținută la 
încheierea ședinței guvernului con
sacrate examinării problemei am
plasării rachetelor nucleare In Bel
gia, primul ministru Wilfried Mar
tens a declarat că țara sa ar dori 
„o soluție negociată, singura care

or permite Belgiei să evite ampla
sarea rachetelor pe teritoriul său".

Totodată, premierul belgian și-a 
exprimat regretul în legătură cu 
întreruperea negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva și a re
levat că a cerut ministrului său de 
externe să convingă cele două mari 
puteri să revină la masa tratativelor.

Apel adresat de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 

cu primul ministru al Republicii [lene, 
Andreas Papandreu, președintelui Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., Iuri Andropov, 

și președintelui S.U.A., Ronald Reagan
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al Re
publicii Elene, Andreas Papandreu, 
s-au adresat împreună președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Iuri Andropov, și, respec

tiv, președintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, cu un apel în spiritul De
clarației româno-elene adoptate la 
București la 18 decembrie 1983. Aces
te mesaje au fost transmise Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite ale 
America,

MESAJE DE ANUL NOU
MOSCOVA. — în mesajul adresat 

cu prilejul Anului Nou de C.C. al 
P.C.U.S.. Prezidiul Sovietului Suprem 
și Consiliul' de Miniștri ale U.R.S.S. 
se subliniază că în anul 1983 Uniunea 
Sovietică a realizat un important 
progres în toate domeniile activității 
economice și culturale, a crescut 
productivitatea muncii, se rezolvă 
sarcinile sociale. Subliniind că in 
noul an poporul sovietic are de în
deplinit sarcini și mai mari, și, mai 
importante, rezultate din hotărîrile 
Congresului al XXVI-lea al parti
dului. mesajul subliniază că oamenii 
sovietici întîmpina noul an plini de 
optimism, siguri de viitor.

în mesaj se subliniază necesitatea 
înmulțirii eforturilor în scopul 
preîntîmpinării unui război nuclear, 
al salvgardării păcii pentru genera
ția de astăzi și pentru cele viitoare.

Partidul comunist și statul sovie
tic. se spune in mesaj, nu au o pre
ocupare mai importantă decît grija 
pentru binele poporului, pentru sa
tisfacerea necesităților sale materia
le și spirituale, calea spre aceasta 
fiind munca conștiincioasă în toate 
domeniile de activitate.

SOFIA — Cu prilejul Anului Nou, 
Todor Jivkov, secretar general al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, a trans
mis un mesaj în care se subliniază 
că poporul bulgar întîmpină anul 
1984 cu incredere și speranța că pacea 
va fi menținută și că acesta va fi un 
an plin de împliniri și succese.

în ciuda situației internaționale 
complexe și a unor greutăți, poporul 
bulgar, a arătat el, a realizat indica
torii principali ai planului de dezvol
tare economică si socială a tării. A 
crescut productivitatea socială a mun
cii. au fost dobindite noi succese pe 
tărîmul științei și culturii. Au fost 
create premisele pentru adoptarea 
de noi măsuri in vederea îmbunătă
țirii condițiilor de trai ale oamenilor 
muncii.

Referindu-se la lupta poporului 
bulgar pentru pace, vorbitorul a re
levat bunele relații pe care Bulgaria 
le are cu țările vecine si a evidențiat 
năzuință popoarelor balcanice de a 
transforma această zonă a lumii 
intr-o zonă denuclearizată, a păcii 
trainice si a colaborării.

BELGRAD — în Mesajul de Anul 
Nou al Prezidiului RJS.F. Iugoslavia 
se adresează forțelor progresiste și 
iubitoare de pace din lumea întrea
gă apelul de a depune toate efortu
rile pentru ca în 1984 să se oprească 
deteriorarea relațiilor internaționale. 
Destinderea este acum în criză, iar 
cursa înarmărilor s-a intensificat, în 
timp ce negocierile dintre țărije in
dustrializate și cele in curs de dez
voltare cu privire la problemele 
economice mondiale se află în im
pas, amintește mesajul.

Referitor la o serie de probleme 
interne, în mesaj se subliniază că 
Iugoslavia va intra în noul an cu 
dorința de a spori eforturile pentru 
înfăptuirea torogramului de stabili
zare economică a țării. în încheiere 
se exprimă optimismul in legătură 
cu perspectivele de dezvoltare eco
nomică și socială a Iugoslaviei in 
1984.

BERLIN — în mesajul său de Anul 
Nou, Erich Honecker, secretai- gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, a re
levat, printre altele, că ..pe ordinea 
de zi a politicii mondiale se impune, 
în prezent, tot mai stringent pro
blema limitării și a reducerii arma
mentelor, în special a celor atomice, 
potrivit principiului egalității și 
securității egale", transmite agenția 
A.D.N.

Deosebit de urgentă, a spus Erich 
Honecker, este încheierea unui tratat 
între Pactul de la Varșovia și 
N.A.T.O. privind renunțarea reciprocă 
la folosirea forței militare și menți
nerea de relații pașnice.

La Conferința de la Stockholm, 
care va începe în curind. a arătat el, , 
R.D.G. va participa cu voința fermă 
de a contribui la reducerea confrun
tării militare, la dezarmare, precum 
și la inițierea de măsuri de încre
dere și securitate.

BUDAPESTA — în mesajul cu 
prilejul Anului Nou, președintele 
Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare, Losonczi Pal, a subliniat că, 
în ciuda unor probleme și dificul
tăți. au fost deduse eforturi impor
tante pentru modernizarea structurii 
economiei naționale, pentru ca aceas- • 
ta să corespundă mai bine atit ce
rințelor pieței internaționale, cit și 
ale celei interne. Sarcinile nu au 
fost ușoare, și dacă vom privi realist 
problemele anului 1984 nu va fi mai 
ușor, a spus el, arătînd că in scopul 
atingerii țelurilor propuse trebuie 
depuse și mai mari eforturi pentru 
creșterea productivității muncii și 
pentru îmbunătățirea conducerii.

Președintele Consiliului Preziden
țial a subliniat pericolul pe care îl 
generează actuala încordare a situa
ției internaționale, și îndeosebi am
plasarea de noi rachete nucleare ' cu 
rază medie de acțiune, chemînd la 
intensificarea eforturilor pentru re
luarea politicii de destindere, pentru 
dezarmare.

MAPUTO — în mesajul de Anul 
Nou. președintele Mozambicului. Sa
mora Machel, a subliniat că. in po
fida unor dificultăți de ordin intern 
și extern, in 1983 țara sa a înregistrat 
o serie de succese pe plan intern. în 
domeniul politicii externe, a spus el. 
Mozambicul a continuat să-și extindă 
relațiile cu toate statele, indiferent de 
orinduirea lor social-politică, pe baza 
respectării suveranității naționale. In
tegrității teritoriale, neamestecului în 
treburile interne, egalității și avanta
jului reciproc.

BEIJING — în editorialul de Anul 
Nou publicat de „Ziarul Poporului" 
din R.P. Chineză se adresează un 
apel comuniștilor și întregului popor 
chinez de a acționa ferm pentru în
făptuirea obiectivelor celui de-al 
12-lea Congres al P.C. Chinez și de 
a accelera procesul de modernizare 
a țării. Anul 1983 — se spune în 
editorial — a fost o perioadă de dez
voltare economică fermă, cu practici 
sociale și o ordine socială mai bune 
și cu succese mal mari în promova
rea eticii socialiste. Apelul partidu
lui de a se crea o nouă situație re
flectă cerințele modernizării socia
liste și aspirațiile poporului, scrie 
ziarul. Totodată se face un apel la 
întărirea conducerii pe frontul ideo
logic, la continuarea eforturilor în 
vederea înfăptuirii reformei econo
mice și structurale.

în încheiere se cere întregului 
popor chinez să facă totul pentru a 
întîmpina cu noi succese cea de-a 
35-a aniversare a proclamării R.P. 
Chineze.

PRAGA — în mesajul de Anul 
Nou. Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele-R.S. Cehoslovace, a arătat că 
anul 1983 a consemnat importante 
succese dobindite de oamenii muncii 
în realizarea prevederilor celui de-al 
VII-lea plan cincinal. După ce a evi
dențiat anumite neîmpliniri, vorbito
rul a subliniat că analiza laturilor 
pozitive și a celor negative ale acti
vității permite să se afirme că anul 
1983 a fost pentru Cehoslovacia un an 
bun. Orinduirea socialistă, resursele 
materiale, entuziasmul și experiența 
oamenilor muncii — a spus Gustav 
Husak — oferă temei pentru a se 
afirma cu deplină certitudine că 
poporul cehoslovac intră cu un opti
mism robust în noul an.

Gustav Husak a evidențiat, de ase
menea. pericolul pe care îl reprezintă 
actuala încordare pentru pace și 
securitate și a chemat la acțiuni și 
mai energice în sprijinul păcii și al 
dezarmării.

HARARE — Republica Zimbabwe 
nu.gbdică de Ia principiul păstrării 
cu.,.orice .preț ,a ■ independenței țării, 
a declarat primul ministru Robert 
Mugabe în mesajul de Anul Nou. 
Referindu-se la situația de pe conti
nent, premierul Mugabe a condam
nat acțiunile R.S.A. îndreptate îm
potriva statelor independente de la 
graniță — Angola și Republica Zim
babwe. Totodată, el a subliniat ne
cesitatea îndeplinirii sarcinilor eco
nomice aflate în fața țării, precum * 
și a celor pentru întărirea unității 
naționale.
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LUANDA — în sudul Republicii 
Populare Angola se desfășoară lupte 
crîncene împotriva agresorilor sud- 
africani, a declarat in mesajul de 
Anul Nou adresat poporului ango
lez președintele Jose Eduardo dos 
Santos. în provinciile Cunene, Huila, 
Cuando-Cubango, a spus el, trupele 
sud-africane și bande de teroriști 
distrug bunuri economice, producînd 
uriașe pagube materiale și împiedi
când procesul de reconstrucție.

ATENA — Președintele Greciei. 
Constantin Karamanlis, a apreciat 
că situația internațională este foarte 
gravă, subliniind totodată că nici 
una din problemele presante ale lu
mii nu șira găsit rezolvarea în anul 
care a trecut. în mesajul de Anul 
Nou, reluat de agenția Reuter, șeful 
statului elen s-a pronunțat pentru 
un echilibru controlat al puterii la 
nivelul cel mai scăzut, ca singura 
cale de natură să pună capăt cursei 
înarmărilor.

Problema Ciprului, a declarat, în 
același timp, Constantin Karaman
lis, este crucială pentru Grecia și ea 
trebuie să aibă prioritate față de 
toate celelalte probleme de interes 
național.

BEIRUT — Președintele Libanu
lui, Amin Gemayel. și-a exprimat 
speranța, in mesajul cu prilejul Anu
lui Nou, că anul 1984 se va dovedi 
mai bun ca 1983, pe care l-a caracte
rizat ca fiind plin de „dificultăți, pe
ricole si tragedii". Amin Gemayel a 
afirmat că Libanul este pe punctul de 
a realiza progrese importante în di
recția revenirii la stabilitate și secu
ritate în țară, exprlmîndu-și, tot
odată, convingerea că intr-un viitor 
apropiat libanezii vor putea inlocui 
Forța multinațională.

ROMA — Președintele Italiei. San
dro Pertini. a avertizat. în mesajul 
de Anul Nou. asupra pericolelor ge
nerate de tensiunea internațională și 
a condamnat cheltuielile militare. El 
și'-a declarat sprijinul pentru cei care 
demonstrează in favoarea păcii și s-a 
pronunțat in favoarea „unei dezar
mări totale și controlate".

Pe de altă parte, Șandro Pertini a 
declarat că nu dorește să vadă con
tingentul italian din cadrul Forței 
multinaționale din Liban „angajat 
intr-un război care nu l-ar privi". 
„Italienii se află in Liban pentru a 
participa la acțiunea întreprinsă de 
Forța multinațională de menținere a 
păcii, și nu pentru a lua parte la un 
conflict militar în care se confruntă 
forte locale", a spus președintele 
Italiei.

BONN — în mesajul de Anul Nou, 
cancelarul federal al R.F.G., Helmut 
Kohl, a relevat, între altele, că „gu
vernul vest-german va profita de 
toate ocaziile" care se vor ivi în 1934 
pentru a menține „cooperarea rezo
nabilă între Est și Vest", deoarece 
„este în interesul ambelor părți ca 
tensiunea să fie redusă și mai ales 
să se ajungă la un acord in dome
niile dezarmării și controlului arma
mentelor", transmit agențiile D.P.A. 
și France Presse. Făcind un bilanț al 
relațiilor intergermane, cancelarul 
vest-german a salutat „progresele 
înregistrate în acest an în coopera
rea pe termen lung cu R.D.G.“.

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN

Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIkx

Președintele Republicii Democratice Sudan
Cu prilejul celei de-a XXVIII-a aniversări a proclamării independenței 

naționale vă adresez calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de 
fericire și sănătate personală, de prosperitate poporului sudanez prieten.

Exprim convingerea că. pe baza convorbirilor și înțelegerilor realizate 
cu prilejul recentei noastre întilniri de la Khartum, raporturile de prietenie 
și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre vor cunoaște o tot 
mai puternică dezvoltare.

NICOLAE CEAUȘESCU
.“■ • Președintele

Republicii Socialiste România

La 1 ianuarie, poporul sudanez a 
sărbătorit împlinirea a 28 de ani 
de la proclamarea independen
ței naționale a tării sale. De-a 
lungul celor aproape trei de
cenii de existență liberă, și mal 
ales în perioada ce a urmat revo
luției din 25 mai 1969. încheiată cu 
preluarea puterii de către actua
lul regim condus de președintele 
Gaafar Mohammed El Nimeiri. Su
danul a înregistrat importanți pași 
înainte pe calea lichidării înapoierii 
moștenite din trecut, a progresu
lui economic și social.

Pe cuprinsul țării au apărut sute 
de întreprinderi industriale, majo
ritatea concentrate la Khartum și 
Port-Sudan ; au fost înălțate noi 
edificii social-culturale si a fost 
declanșată o vastă acțiune de va
lorificare a pămînturilor aride prin 
construirea de baraje si canale de 
irigații. Această operă transforma
toare a fost facilitată în mare par
te de faptul că Sudanul, cea mai în
tinsă tară a continentului african 
(suprafața — 2 505 813 kmp ; popu
lația — 18 milioane locuitori), dis
pune de apreciabile bogății natu
rale. Sudanul realizează o produc
ție medie anuală de peste 100 000 
tone bumbac și ocupă locul al doi
lea în lume în exportul de bumbac 
de calitate superioară. El benefi
ciază. de asemenea, de importante 
resurse de minereu de fier, man- 
gan, cupru, zinc, crom, aur și pe
trol.

în cadrul proiectelor de dezvol
tare economică a tării, o atenție

deosebită este acordată în conti
nuare sectorului agricol, care con
centrează 80 la sută din populația 
activă și furnizează 96 la sută din 
totalul exporturilor. Alături de 
marele complex agroalimentar de 
la Kenana, care a început să pro
ducă cu intreaga capacitate 
(350 000 tone de zahăr), economia 
sudaneză se va îmbogăți cu nume
roase alte obiective, din rindul că
rora se distinge vastul proiect de 
hidroameliorații Gongoli. Cind va 
fi gata, acesta va furniza apă pen
tru irigarea unei suprafețe de 
peste 4 milioane hectare în zona de 
sud a țării.

Animat de sentimente de caldă 
prietenie și solidaritate fată de po
poarele care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, poporul 
român urmărește cu interes și sim
patie realizările obținute de tînărul 
stat african. Intre Republica Socia
listă România și Republica Demo
cratică Sudan s-au statornicit rela
ții de prietenie și colaborare, care 
cunosc un curs mereu ascendent. 
O contribuție hotăritoare in acest 
sens au adus-o întîlnirile dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohammed El Nimeiri, cea 
mai recentă dintre ele avînd loc in 
octombrie 1983, cu prilejul vizitei la 
Khartum a șefului statului român. 
Dezvoltarea continuă a relațiilor 
româno-sudaneze corespunde pe 
deplin intereselor celor două țări 
și popoare, cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.„Poporul palestinian va continua lupta pentru instaurarea unui stat propriu, independent46

— subliniază președintele Comitetului Executiv al O.E.P.
TUNIS 2 (Agerpres). — Intr-un 

mesaj adresat poporului palestinian 
și' națiunii arabe cu prilejul celei 
de-a 19-a aniversări a Zilei revolu
ției palestiniene, care marchează 
declanșarea luptei armate palesti
niene, Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a 
cerut tuturor forțelor patriotice, ara
be să-și manifeste solidaritatea lor 
cu revoluția palestiniană pentru a 
contracara „alianța strategică is- 
raeliano-americană". în legătură cu 
această problemă el a invitat so
lemn arabii și palestinienii, după 
cum transmite agenția France Presse,

„să recunoască ponderea poporu
lui egiptean în această ecuație 
și datoria noastră națională de a 
obține sprijinul său, pe baza intere
sului suprem al acestei națiuni".

Yasser Arafat a afirmat angaja
mentul tuturor palestinienilor de a 
lupta perțtru recunoașterea dreptu
rilor lor, inalienabile., .'și pentru in
staurarea unui stat palestinian inde
pendent, El â exprimat fidelitatea 
revoluției palestiniene față de toate 
rezoluțiile instanțelor supreme pa
lestiniene și angajamentul său de a 
lupta împotriva tuturor planurilor 
de lichidare a cauzei poporului 
palestinian.

Noi ciocniri între
BEIRUT 2 (Agerpres). — în zona 

Iklim El Kharroub, situată la li
mita de sud a regiunii de munte 
Chouf din Liban, au reizbucnit luni 
dimineața ciocnirile intre Forțele 
Libaneze (milițiile creștine) și mi
lițiile Partidului Socialist Progre
sist. Duelurile de artilerie, care au 
pus capăt unui armistițiu de mai 
multe zile, au lovit cîteva localități 
de pe coastă situate pe șoseaua 
Saida-Beirut.

Corespondenții de presă din re
giune relatează, pe de altă parte, că 
la Saida forțele israeliene au operat 
luni noi arestări în rîndul popu
lației, in majoritate tineri.

BEIRUT 2 (Agerpres). — Explo
zia produsă de o bombă a distrus, 
în prima zi a noului an, Centrul 
cultural francez din orașul Tripoli,

forțele libaneze•
din nordul Libanului. Atacul tero
rist din Liban nu a fost revendicat.

în sudul țării, unități ale forjelor 
israeliene de ocupație care Stațio
nează la intrarea in orașul Saida 
au fost ținta unui atac cu arme 
ușoare, a anunțat postul de radio 
Beirut. Pe de altă parte, la Saida 
a avut loc o demonstrație de pro
test împotriva ocupației israeliene.

Forțele israeliene au redeschis 
luni podurile peste rîurile A wall 
și Bisri, dintre nardul și estul regiu
nii Saida, singurele puncte de 
trecere din sudul Libanului spre 
Beirut. Podurile au fost închise săp- 
tămina trecută în urma intensificării 
acțiunilor de protest ale populației 
din sudul Libanului împotriva ocu
pației israeliene. Prin închiderea 
lor, forțele israeliene izolaseră com
plet sudul Libanului de restul țării.

Evenimentele
LAGOS 2 (Agerpres). — După cum 

au anunțat agențiile internaționale 
de presă, citind postul de radio 
Lagos, în noaptea de vineri spre 
sîmbătă. în Nigeria a avut loc o lo
vitură de stat militară, fără vărsare 
de singe, in urma căreia guvernul 
civil al președintelui Shehu Shagari 
a fost înlăturat de la putere.

La mai puțin de 24 de ore de la 
desfășurarea loviturii de stat mili
tare. postul de radio Lagos a anunțat 
desemnarea generalului Mohammed 
Buhari în funcțiile de președinte al 
Nigeriei si de comandant suprem al 
forțelor armate ale tării. într-un me
saj radiodifuzat, noul șef al statului 
nigerian a anunțat că cele două func
ții i-au fost încredințate în urma 
consultărilor care au avut loc în ca
drul forțelor armate. Mohammed Bu
hari a relevat că forțele armate s-au 
constituit într-un „guvern federal

din Nigeria
militar", cuprinzînd un „Consiliu Mi
litar Suprem", un „Consiliu Național 
al Statelor", un „Consiliu Executiv 
Federal Central" și „consilii executive 
ale statelor", ce vor fi prezidate de 
un guvern militar în fiecare din sta
tele federale nigeriene. Generalul 
Buhari a mai declarat, după cum 
transmite agenția France Presse, că 
guvernul militar „va menține si în
tări relațiile diplomatice existente cu 
alte state și cu organizațiile interna
ționale".

Printre primele măsuri adoptata 
după înlăturarea guvernului civil de 
către noile autorități au fost suspen
darea Constituției si a parlamentului, 
interzicerea partidelor politice, insti
tuirea interdicțiilor de circulație pe 
timpul nopții și închiderea porturilor, 
aeroporturilor și a tuturor frontiere
lor terestre.

Sultanatul Brunei - un
BANDAR SERI BEGAWAN 1 

(Agerpres). — La 1 ianuarie, sulta
natul Brunei a devenit stat inde
pendent, după aproape un secol de 
protectorat britanic, informează a- 
gențiile internaționale de presă.

în cuvîntul rostit cu prilejul ce
remoniei oficiale organizate cu 
acest prilej, care a avut loc în 
capitala țării — Bandar Seri Be
gawan — sultanul Bruneiului, 
Hassan Al Bolkiah Muizad bin 
Waddaulah, a declarat că Brune- 
iul va fi un stat care iși va păstra 
suveranitatea și independența, a- 
rată sursele citate. După cum rela-

Sultanatul Brunei 
este situat pe coasta 
de nord a insulei Bor
neo, are o suprafață 
de 5 765 kmp și o 
populație de circa 
200 000 locuitori. Prin
cipala bogăție natu-

rală este petrolul, care 
asigură 90 la sută din 
venituri.

Noul stat indepen
dent va deveni, la 
.7 ianuarie, cel de-al 
șaselea membru al

nou stat izidependeht
tează agenția Associated Țre‘'s 
sultanul Hassan Al Bolkid' 
anunțat, intr-un discurs teîevi 
componența noului guvern al ' 19 
în cadrul acestuia, funcțiile 
prim-ministru, ministru de fii 
și ministru al afacerilor intern 
fost preluate de conducăt 
țării, iar conducerea Minister! 
de Externe a fost încredințată 
Perdana Wazir. Funcțiile de 
nistru al apărării și ministru 
culturii, tineretului și sporti 
au fost preluate de Omar 
Saifuddin și, respectiv, Jefri I 
kiah.

Asociației Națlun - 
din Asia de Sud-. ' 
(A.S.E.A.N.), abătu 
de Filipine, Inlorfe- 
zia, Malayezia, Sin
gapore șt Thailanda, 
informează agenția 
France Presse.


