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în preajma Anului Nou

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,
CONDUCERII DE PARTID Șl DE STAT,
sentimentele de adîncă dragoste și recunoștință
ale tinerei generații, însoțite de fierbintea urare

LA MULTI ANI, PENTRU MĂREȚIA
Șl PROGRESUL ROMÂNIEI SOCIALISTE,

PENTRU PACE llN ÎNTREAGA LUME!
La Sala Palatului Republicii
s-a desfășurat, luni. 29 decem
brie. tradiționala sărbătoare a
Plugușorului, ce a reunit repre
zentanți ai tinerilor, pionierilor
și șoimilor patriei de pe intreg
cuprinsul țării, care au venit
să ureze, cu toată căldura ini
milor lor. conducătorului stimat
și iubit al partidului și statului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
tovarășei
Elena
Ceausescu,
Strămoșescul „La multi ani
Co in fiecare an, Piugușorul
oferă un minunat prilej tinerei
generații a României de a-și
exprima sentimentele de aleasă
dragoste și prețuite față de
secretarul general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, față de
tovarășa Elena Ceaușescu, recu
noștința profundă pentru mi
nunatele condiții de viață și
de pregătire create de partidul
și statul nostru, pentru posibili
tățile largi de afirmare asigu
rate tuturor tinerilor patriei.
La emoționanta sărbătoare a
Plugușorului erau prezenți mem
bri și membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., secretari ai Comitetu
lui Central al partidului.
De asemenea, erau de față
membri ai Secretariatului C.C.
al U.T.C., cadre de conducere
ale Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din
România și Consiliului Național
al Organizației Pionierilor.

La această entuziastă manifes
tare, dominată de profunda
satisfacție a reîntîlnirii cu con
ducătorul iubit și stimat al
partidului și al țării, au venit
cu multă bucurie și numeroși
reprezentanți ai unor colective
de muncă din întreprinderi șl

(Continuare în pag. a III-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Dragi uteciști,
Dragi pionieri
patriei,

și

șoimi

ai

Dragi tineri și copii,
Aș dori să exprim cele mai vii
mulțumiri tineretului și copiilor,
vouă care în această zi. în ajunul
Noului An, conform datinelor stră
moșești. ati urat conducerii de
partid și de stat, poporului nostru
un An Nou, cu împliniri tot mai
mari în toate domeniile de acti
vitate.
Vă mulțumesc pentru toate aces
te urări și doresc să vă adresez
vouă. întregului tineret, tuturor
copiilor patriei noastre. întregului
popor cele mai bune urări pentru
Noul An, care să constituie o etapă
nouă în înfăptuirea programelor
de dezvoltare a patriei noastre, de
ridicare a întregii națiuni pe noi
culmi de progres și civilizație.
(Aplauze puternice, prelungite ; se
scandează îndelung: „Ceaușescu —
La mulți ani 1").
încheiem anul 1986. primul an
al celui de-al 8-lea cincinal — care
asigură ridicarea patriei noastre
pe o nouă treaptă de dezvoltare,
trecerea României la stadiu su
perior. de țară socialistă mediu
dezvoltată — cu rezultate bune în
înfăptuirea prevederilor planului
și programelor de dezvoltare, deși
în viata internațională au conti
nuat să existe multe greutăți, iar
situația economică, pe ansamblu,

a continuat să se înrăutățească, si
mai cu seamă s-a înrăutățit situa
ția . tarilor în curs de dezvoltare,
în aceste împrejurări . economice
grele, România, prin eforturile în
tregii națiuni, a obținut progrese
importante pe calea dezvoltării sale
economico-soclale, .reălizîfld, îh in
dustrie. o creștere a producției cu
peste 7 la sută față de anul 1985,',
obținînd cea mai mare producție'
agricolă din istoria țării, precum
și rezultate însemnate în toate ce
lelalte sectoare, în dezvoltarea pu
ternică a științei, învățămîntului,,'
culturii — factori primordiali pen
tru progresul continuu al patriei
noastre pe calea socialismului și
comunismului. (Aplauze puternice,
prelungite ; se scandează îndelung:
„Ceaușescu — P.C.R.l", „Ceaușescu
și poporul !“).
împreună cu întregul popor, ti
neretul a participat activ în toate
sectoarele de activitate, la obține
rea acestor rezultate importante,
la realizarea unor noi obiective de
dezvoltare și modernizare a patriei
noastre. Copiii patriei noastre, în
școli, dar și prin muncă, au contri
buit și ei la progresul general al
patriei. Iată de ce, acum, în pragul
Noului An, doresc să adresez în
tregului nostru popor, tineretului,
copiilor țării cele mai calde felici
tări pentru tot ceea ce s-a realizat
în toate domeniile, pentru viața
nouă și tot mai frumoasă pe care
o trăiește întreaga națiune, o
trăiesc
copiii
patriei
noastre 1
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung:

„Ceaușescu —
România, stima
noastră și mîndria !").
Ne-am pregătit și sintem gata să
trecem în noul an cu hotărî rea fer
mă de a înfăptui neabătut progra
mele pe care le-am adoptat în ulti
mul timp pentru toate sectoarele
tte activitate. - ’
’
Aș dori să
adresez acum, în
preajma Noului An. primele ginduri către clasa muncitoare, țără
nime. intelectualitate, către toți
oamenii muncii fără deosebire de
naționalitate, către întregul nostru,
popor,
adevăratul făuritor a tot
ceea ce realizăm în patria noastră,
adevăratul făuritor al noii orînduiri și garanția, întotdeauna, a
viitorului nostru minunat, socialist
și comunist, în libertate și inde
pendență. (Urale și aplauze puter
nice, îndelungate ; se scandează :
„Ceaușescu și poporul !“). Tuturor
le adresez urarea de un An Nou
cu împliniri tot mai mari în toate
domeniile 1 Să faceți astfel, dragi
tovarăși, încît anul 1987 să mar
cheze o nouă etapă în ridicarea
patriei noastre din toate punctele
de vedere, ca țara noastră să devi
nă mai puternică, mai bogată, ca
viața poporului să devină mai fru
moasă ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung :
„Ceaușescu să trăiască. România
să-nflorească !“).

Ne concentrăm forțele spre rea
lizarea noilor obiective ale revolu
ției tehnico-științifice, ale revolu
ției agrare și ale
revoluției de
dezvoltare a patriei noastre, por
nind de la faptul că numai pe baza

celor mai noi cuceriri ale științei,
ale cunoașterii umane vom edifica
noua societate, vom asigura dez
voltarea și înnoirea continuă a pa
triei noastre socialiste. (Urale și
aplauze puternice, prelungite : se
scandează indelung : „Ceaușescu —
eroism. -Roma aia — comunism !“).
Cînd m-am adresat tuturor cate
goriilor sociale, întregului popor,
am cuprins fără îndoială și femei
le ; dar totuși doresc să le adresez
acum, în noul an, o urare specială
ca participante active la tot.ceea
ce realizăm, dar și ca mame,
urîndu-le de a face totul pentru a
contribui la. educarea și. formarea
tinerelor generații, a copiilor, pen
tru ca patria noastră să aibă copii
mulți. Tineretul, copiii sînt viito
rul poporului, nostru și trebuie să
faceți, dragi tovarășe, totul ca să
avem copii mai mulți, mai sănă
toși, mai frumoși ! Aceasta va re
prezenta viitorul poporului român,
al întregii națiuni !
(Urale și
aplauze puternice ; se scandează :
„Ceaușescu — România ocrotesc
copilăria !“).
Mă adresez tineretului cu che
marea de a urma, în toate împre
jurările, Partidul Comunist Român
— forța politică conducătoare a
națiunii — de a fi întotdeauna buni
uteciști, de a se afla în primele
rinduri ale luptei pentru transfor
marea
revoluționară
a
patriei
noastre, de a sărbători 65 de ani
de la crearea Uniunii Tineretului
Comunist în România prin fapte
de muncă și realizări în toate do
meniile de activitate. Să fiți pre
zenți pe noile șantiere care asigură
dezvoltarea patriei noastre, să învățați în școli, în facultăți, să vă
însușiți cele mal noi cunoștințe ale
științei, ale tehnicii, ale cunoaște
rii umane, să deveniți buni oameni,
cu înaltă
pregătire profesională,
tehnică și științifică 1 Să nu uitați
nici un moment că făurirea socie
tății socialiste și comuniste, pro
gresul general al patriei noastre
cer tineri, cetățeni cu înalte cu
noștințe în toate domeniile. învățați, însușiți-vă fără preget tot ce
este
mai nou !
Munciți, faceți
totul ca să demonstrați atît tinere
țea, cît și forța minunată pe care
a reprezentat-o și o reprezintă și
astăzi — și o va reprezenta întot
deauna — tineretul, care e dornic
de mai bine, de nou, e dornic de
o societate a oamenilor liberi, egali
în toate drepturile, de libertate și
independență ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R.
„Ceaușescu — tine
rii !“).

Mă adresez tuturor copiilor pa
triei noastre cu chemarea de a
învăța, a învăța și iar a învăța, de
a face totul pentru a-și însuși tot
ce este mai nou în toate domeniile,
de a cunoaște și istoria, și trecutul,
și prezentul poporului nostru, de a
învăța din toate acestea și de a
urma întotdeauna
calea indicată
de Partidul Comunist Român, care
a făcut și face totul pentru a asigu
ra poporului nostru, pentru a vă
asigura vouă, dragi copii, cele mai
minunate condiții de viață. Tre
buie să învățați și să munciți !
învățătura
și munca trebuie să
constituie preocuparea și țelul
vostru permanent.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Desen de Victoria ARGINT

REPUBLICA
NOASTRĂ
Integrată firesc în șirul marilor
fapte ale istoriei noastre naționale,
ziua de 30 Decembrie 1947 a mar
cat un moment istoric in noul des
tin, socialist, al patriei : Romania
a devenit REPUBLICĂ. Se împlinesc,
de atunci, 39 de ani. Toți acești
ani unesc peste timp evenimente
de o însemnătate hotărîtoare pen
tru destinele poporului român. Mo
mentul dobîndirii de către Româ
nia a unei noi forme de stat, prin
care s-a instituit suveranitatea de
plină a poporului, își află conti
nuarea legitimă în marile momen
te din noua istorie a patriei.
Marele
Congres
al
comuniști
lor români din vara anului 1965,
care
a
inaugurat
„Epoca
Nicolae
Ceaușescu".
Congresul
al Xlll-lea al partidului, ce a
stabilit obiective dintre cele mai
cutezătoare pentru progresul pa
triei, in temeiul cărora România
va deveni, pină in anul 1990, țară
mediu dezvoltată din punct de ve
dere economic și social, pentru ca
apoi, pină la sfîrșitul
actualului
secol, să se integreze între țările
dezvoltate ale lumii.
Să
devină
țară
socialistă
industrial-agrară
multilateral dezvoltată.
încă din zorii revoluției și con
strucției
socialiste, imediat după
marele act istoric
de demnitate
patriotică de la 23 August 1944,
partidul și-a propus, între obiecti
vele sale fundamentale, să trans
forme statul. Să-i confere o esen
ță nouă, in deplină concordanță
cu noile lui rosturi,
cu noile lui
sarcini și funcții. Pentru că statul
trebuia să devină
un instrument
eficient al edificării noii societăți,
al uriașelor transformări înnoitoare
ce se anunțau în viața social-politică a țării.
Dar mai întîi trebuia să fie asi
gurată transformarea statului. Pu
terea trebuia să treacă in miinile poporului, bogățiile tării ur
mau să fie redistribuite, instituțiile
vechi desființate, pentru ca in lo

cul lor să fie organizate altele,
corespunzătoare noilor cerințe, noilor condiții istorice. La împotrivirile
reacțiunii s-a răspuns cu forța întregului popor. După ce, in județe,
în orașe, în sate, masele populare,
conduse de comuniști, luaseră cu
asalt prefecturile și primăriile, instaurînd in fruntea acestor institutii reprezentanți ai forțelor democratice, la București și in alte Iocalități au avut loc impresionante
manifestații în favoarea unui gu
vern al Frontului Național Demo
cratic. La 6 martie 1945 s-a format
primul guvern din istoria României
în care rolul conducător
revenea
clasei muncitoare. La 19 noiembrie
1946, în primele alegeri parlamen
tare postbelice, s-a înregistrat o
categorică victorie a Blocului Partidelor Democratice, în frunte cu
Partidul Comunist Român. La citeva zile după această dată iși deschidea lucrările primul parlament
democratic din istoria țării noastre. Fuseseră
asigurate,
astfel,
condițiile pentru deplina cucerire
a puterii politice de către popor,
La 30 Decembrie 1947 România
devenea REPUBLICĂ, incepind cu
acel moment al istoriei patriei, po
porul român a devenit suveran în
propria sa țară.
Fusese cucerită
pe deplin puterea
politică.
Dar
lupta revoluționară nu se încheia.
Mai erau de înfăptuit multe trans
formări, multe prefaceri înnoitoare.
Au urmat alte și alte bătălii revo
luționare, pentru consolidarea puterii politice, pentru asigurarea tu
turor condițiilor pentru ca poporul
să-și
poată
exercita pe deplin
dreptul său suveran și vocația sa
supremă
de
făuritor de istorie.
Partidul Comunist Român a desfă
șurat o intensă activitate politică
și organizatorică pentru generalizarea și consolidarea relațiilor so
cialiste de producție, pentru fău
rirea economiei socialiste unitare,
(Continuare in pag. a V-a)
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PENTRU PROSPERITATEA PATRIEI
SATISFACȚIE PENTRU ÎMPLINIRILE ANULUI CE SE ÎNCHEIE, TEMEI PENTRU NOI REALIZĂRI ÎN ANUL
dezvoltarea
economico-socială
în
cincinalul
1986-1990 și pînă în anul 2000, și trecerea la
un nou stadiu de dezvoltare a patriei noastre.

1986. Astăzi, la a 39-a aniversare a Repu
blicii, la sfîrșitul anului în care am sărbătorit ju
bileul împlinirii a șase decenii și jumătate de
la făurirea Partidului Comunist Român, țara
noastră se înfățișează lumii ca o țară în plin
proces de trecere spre un nou stadiu, superior,
de dezvoltare. Participant nemijlocit la procesul
de edificare socialistă a țării, întregul
nostru
popor este convins că toate realizările obținute
au fost posibile datorită faptului că la condu
cerea partidului se află un mare om politic, în
suflețit de dragoste profundă față de țară și
poporul său, un comunist cu virtuți de adevărat
revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întîiul
președinte al Republicii.
1986. Sfîrșlt de an. Primul an al celui de-al
Vlll-lea cincinal. Un an de eforturi șl preocupări,
un an al cărui bilanț este important pentru
poporul nostru prin tot ceea ce am realizat, ca
și prin tot ceea ce ne propunem să realizăm
în viitor. Pentru că, așa cum arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al
P.C.R., la Plenara lărgită a Consiliului Național
al Agriculturii, rezultatele obținute creează con
dițiile pentru înfăptuirea cu succes a hotărîrilor
Congresului
al Xlll-lea al partidului privind

Putem mai mult,
vom făuri mai mult
Sînt multe momente ale anului
1986 care mi s-au întipărit adine
in memorie și care
au însuflețit
favorabil munca și viața colectivu
lui din care fac parte. Unul dintre
ele a fost referendumul de la 23
noiembrie, opțiune fermă și unani
mă pentru
dezarmare și pace a
poporului nostru. De asemenea, aș
evoca lucrările Congresului al IIIlea al oamenilor muncii, care se
asociază cu prezența reală a clima
tului și condițiilor democrației mun
citorești revoluționare în viața șl
activitatea noastră cotidiană. M-am
înapoiat de la congres cu convin
gerea adîncă, transmisă și tovară
șilor mei de activitate, că noua
etapă a devenirii noastre, pe care
sîntem hotărîți să o parcurgem,
implică muncă de și mai bună ca
litate, pentru perfecționarea orga
nizării muncii și modernizarea pro
ducției, pentru întărirea ordinii șl
disciplinei, a aplicării principiilor
autoconducerii
și
autogestiunii
muncitorești.
Colectivul nostru, colectivul în
treprinderii de sirmă și produse
din sirmă Buzău, a reușit în acest
an, printr-o susținută activitate de
modernizare a tehnologiilor, a uti
lajelor din dotare și a sistemului
de transport intern, să asigure —
față de perioada corespunzătoare
din 1985 — sporirea productivității
muncii cu peste 25 la sută. Conco
mitent, a fost acordată o mai mare
atenție asimilării unor produse cu
caracteristici tehnice și calitative
superioare, cum sînt electrozii de
sudură de mare randament pentru
șantierele navale, electrozii inoxi
dabili, sintetici, noi tipuri de cord
metalic, oțeluri pentru fabricarea
rulmenților.
Transpunind în viață prețioasele
Indicații și orientări date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretarul
general al partidului, cu prilejul
vizitei efectuate în unitatea noas
tră la 22 septembrie 1986, vom asi
gura ridicarea nivelului de pregă
tire profesională al personalului
muncitor, întărirea autoconducerii
muncitorești, eliminarea cu desăvîrșire a oricăror abateri de la normeîe de calitate, prin instituirea
unui control sistematic și compe
tent, pe baze tehnologice. Vom de
pune toată strădania ca și realiză
rile întreprinderii de sirmă și pro
duse din sîrmă Buzău să se bucure,
așa cum cerea secretarul general al
partidului la recenta plenară a C.C.
al P.C.R., de cele mai bune apre
cieri în țară și peste hotare.

Ion STAN
președintele Consiliului oamenilor
muncii de la întreprinderea
de sîrmă și produse din sirmă Buzău

Rod bogat pe ogoare
în existența cooperativei agricole
de producție — Băilești, județul
Dolj, 1986 va rămîne înscris cu
litere de aur pentru că este
anul în care prin Decret sem
nat de președintele Republicii,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu
prilejul Zilei. recoltei am fost dis
tinși cu înaltul titlu de „Erou al
Noii Revoluții Agrare". Sigur, fap
tul că pentru obținerea in 1986 a
unei producții de 9193 kg orz la
hectar am primit această înaltă
distincție este pentru noi un lucru
de mîndrie, dar, în același timp, și
o mare, o foarte mare obligație. In
anul ce vine trebuie să confirmăm
prin noi fapte rezultatele obținute,
ca această „floare" să nu rămină
singură, adică să realizăm produc
ții la nivelul exigentelor noii re
voluții agrare, al sarcinilor și in
dicațiilor pe care ni le-a dat to
varășul Nicolae Ceausescu la re
centa plenară a «Consiliului Națio
nal al Agriculturii. La C.A.P. Băi
lești lucrează oameni harnici, cu
dragoste de glie, cane muncesc pămintul cu pasiune și răspundere.

1986. Un an al unor activități fertile, al unor
rezultate bogate obținute în uzine și pe ogoare,
pe șantiere și în laboratoare, pe planul întregii
vieți spirituale a țării pentru înfăptuirea proiec
telor de
prosperitate
a
țării
inițiate de
partid, de secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. In același timp, 1986 re
prezintă pentru poporul român, pentru Româ
nia socialistă, un an de neostenite eforturi,
de strălucite acțiuni inițiate de tovarășul

dovadă că în acest an — an
agricol dificil — am obținut și la
alte
producții rezultate
bune :
6 116 kg grîu la hectar, 20 000 kg
porumb știuleți șl un beneficiu de
șase milioane lei. Dar ele puteau
fi și mai bune. Aceasta ne-a spus-o
direct
însuși
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, clnd în această
vară am avut marea cinste și
bucurie de a ne vizita cooperativa.
Acum, la cumpăna anilor, o dată cu
fierbintea noastră urare de ani
mulți și putere de muncă în frun
tea partidului și
țării, raportăm
iubitului nostru conducător că adu
narea generală a membrilor coope
ratori a hotărît ca în anul viitor
să amplificăm aceste succese. Ast
fel, ne-am propus să obținem
8 000 kg grîu, 10 000 kg porumb
boabe, 60 000 kg sfeclă de zahăr,
3 000 kg floarea-soarelui, 2 500 kg
soia la hectar. Sîntem hotărîți
ca, folosind mai bine pămîntul, să ne înscriem și noi cu
realizări sporite în amplul efort
al întregii
țărănlmi, întregului
popor, pentru realizarea în 1987,
anul Conferinței Naționale a parti
dului, a noi succese pe calea înfăp
tuirii marilor obiective ale Con
gresului al XIII-lea al partidului,
consolidînd pe frontul pîinii poli
tica de pace și înțelegere in Europa,
in întreaga lume,
promovată _ de
România socialistă, de tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Marin TUPANGIU
președintele
județul Dolj

C.A.P.

Băilești,

La nivelul exigențelor
noii calități
Ciștigul cel mai de preț al
anului ce se încheie noi îl consi
derăm creșterea fermă si constantă
a capacității de a ne alinia
la
start cu cei mal buni din lume. Si
de a învinge, desigur. Este rezul
tatul ambiției creatoare pe care
ne-a insuflat-o
prin indicațiile,
sarcinile și îndemnurile sale secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, omul
către care se îndreaptă gîndurile
noastre cu cea mai fierbinte și mai
sinceră urare de „La mulți ani !“,
urare pe care o adresăm, cu
aceeași căldură, și tovarășei Elena
Ceaușescu.
„Sinteza" Oradea este astăzi. în
sensul cel mal propriu al cuvîntului, o marcă. Si incă una de renu
me. Un furnizor de calitate al in
dustriei chimice românești. O mar
că apreciată și căutată
astăzi în
numeroase țări ale lumii, printre
care S.U.A., Japonia, R.F.G., Olan
da etc. Aș vrea să subliniez
că dacă astăzi colectivul nostru dis
pune de „licențe" proprii în fabri
carea unor căutate produse, restrîngînd cu fiecare noutate
lista
importurilor, aceasta se datorește
și sprijinului de înalt nivel știin
țific
pe
care
l-am primit din
partea tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, în munca
de cercetare.
Evident,
calitatea
produselor
noastre este, și va trebui să fie șl
mai mult în anul care vine, rezul
tatul unei permanente calități su
perioare a întregii noastre munci.
Direcția principală de
activitate
este, așa cum ne cere
secretarul
general al partidului, ca pe baza
mal bunei folosiri a bazei științi
fice. tehnologice pe care o avem,
să înfăptuim programele de mo
dernizare, pentru elaborarea de noi
tehnologii și de noi produse supe
rioare. și în același timp
pentru
perfecționarea si ridicarea nivelu
lui' tehnic și calitativ al
tuturor
produselor pe care le fabricăm.
Ne dă puteri convingerea profundă
că slujim la
locurile noastre de
muncă, ca și pînă acum, cauza pro
gresului și prosperității, politica
înțeleaptă de pace
și colaborare
promovată cu exemplară consec
vență de țara noastră, de președin
tele ei. Acel „DA" hotărît spus cu
deplină unanimitate
de întreaga
noastră națiune socialistă cu prile

CARE ÎNCEPE

Nicolae Ceaușescu pentru apărarea dreptului
fundamental al oamenilor de pretutindeni la
viață, la libertate, la pace, pentru înfăptuirea
nobilelor idealuri ale omenirii — o lume fără
arme și fără războaie.

1986. Sfîrșlt de an. Făcînd bilanțul acestui
prim an al actualului cincinal,
ne
pregătim
pentru noul an cu optimismul pe care ni-l oferă
marile realizări obținute pînă acum și cu cre
dința că putem obține noi biruințe prin mobili
zarea tuturor resurselor umane și materiale de
care dispunem. De altfel, aceasta este șl
chemarea, la o înaltă responsabilitate față
de
destinul
patriei,
pe
care
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, a adresat-o în
aceste zile, de la tribuna plenarei C.C. al
P C.R., a celorlalte înalte foruri ale democrației
noastre muncitorești, tuturor comuniștilor, între
gului nostru popor.
Pentru că
perspectivele
luminoase pe care
socialismul
le
deschide
poporului român sînt
inseparabile de efortul
individual și colectiv, de munca fiecăruia dintre
noi și a tuturor cetățenilor patriei la un loc,
pentru ca 1987 să fie un an și mai rodnic, și
mai bogat. Aceasta este și esența gîndurilor
exprimate de diferiți oameni ai
muncii, din
diferite colțuri ale țării, pe care le publicăm in
pagina de față.

jul referendumului de la 23 noiem
brie va fi întărit zi de zi și clipă
de clipă prin faptele noastre de
muncă.

Crăciun BANC
secretar al comitetului de partid
din Întreprinderea „Sinteza" Oradea

...Și va răsări
un nou oraș
Anul 1986 se înscrie cu litere de
aur in istoria localității Chilia
Veche. Este anul în care tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, a efec
tuat o nouă vizită de lucru în în
depărtata noastră comună, cel mai
iubit fiu al poporului nostru dove
dind, o dată în plus, că în activi
tatea sa de mare conducător, în
politica partidului nostru de Înflo
rire multilaterală a întregii patrii
nu există zone din țară neînsem
nate sau uitate.
Cu acest prilej,
am raportat secretarului general al
partidului că orientările și indica
țiile pe care ni le-a dat la prece
denta vizită de lucru au început
să prindă viață. A fost elaborată
schița de sistematizare a localității
noastre, iar primele obiective s-au
și finalizat. Blocurile înălțate în
acest an însumează
aproape 100
apartamente.
Fostul minuscul sat pescăresc
trăiește astăzi o viață economică
dinamică. Aici s-a constituit una
din întreprinderile de exploatare
complexă a resurselor naturale din
Delta Dunării. în anul pe care îl
încheiem au fost date în folosință
primele capacități de producție în
complexele zootehnice care se rea
lizează în localitatea noastră. Au
început, de asemenea, lucrările la
construcția portului, la fabricile
pentru producerea conservelor din
legume, de brinzeturi, de celuloză,
de plăci termoizolante și de alcool
etilic. Deci, cinci fabrici, care încă
din anul care vine vor pune in va
loare bogățiile existente în această
zonă.
Anul 1987 va fi anul
afirmării
puternice a localității noastre. Prin
cipalele obiective aflate acum in
construcție vor fi date în folosință.
Astfel, puterea economică a Chi
liei se va dubla.
Dînd curs orientărilor conturate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu
prilejul vizitei de lucru efectuate
în acest an în localitatea noastră,
Chilia Veche își va schimba înfă
țișarea. înscriindu-se în rîndul ora
șelor patriei, devenind un puternic
centru agroindustrial al Deltei Du
nării. Această perspectivă se adau
gă nenumăratelor motive pentru
care nutrim față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa
Elena
Ceaușescu cele mai alese
sentimente de recunoștință, adresîndu-le. o dată cu mulțumirile
noastre fierbinți, urarea din adîncul
inimii de ani mulți cu sănătate și
putere de muncă pentru binele și
prosperitatea patriei.

Vladimir NICOLAU
primarul comunei Chilia Veche,
județul Tulcea

Temeinică pregătire
pentru muncă și viață
Imaginea luminoasă a dezvoltării
țării noastre în anii Republicii, și
cu
deosebire în perioada care a
trecut
de
la
Congresul
al
IX-lea,
perioadă . pe
care
cu
deplin temei o denumim ..Epoca
Nicolae Ceaușescu",
dobîndește
strălucire și prin marile progrese
pe care le-a înregistrat în acești
ani școala românească. Dar pen
tru valorificarea deplină a re
surselor de care dispunem în pre
gătirea cadrelor necesare economiei
și celorlalte sectoare de activitate,
formării pentru muncă și viață a
tinerei generații, școala românească
trebuie să parcurgă în continuare,
după
cum
arăta
tovarășul
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea

rostită
la deschiderea acestui an
școlar, ca și la Congresul științei șl
învățămîntului, un amplu proces de
perfecționare și modernizare. Liceul
nostru a fost vizitat de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena Ceaușescu în perioada in
care învățămîntul din țara noastră
a fost orientat în direcția strîngerii
legăturilor cu producția. Sarcinile
și indicațiile primite atunci consti
tuie pentru noi toți — elevi și cadre
didactice — un izvor de continue
eforturi și căutări înspre autodepășire și perfecționare.
Elevii noștri
de astăzi vor XI
mîine cetățeni de bază ai Republicii.
Sarcinile școlii, la înfăptuirea căro
ra sîntem plenar angajați, vizează
astfel formarea unor generații care
să iubească munca, patria și parti
dul. hotărîte să continue opera de
mare rezonanță istorică și patriotică
desfășurată în prezent sub ochii lor.
Pentru ei, pentru elevi, anul 1986
rămîne de neuitat și datorită eve
nimentului de profundă semnifica
ție politică și civică de la 23 no
iembrie — Referendumul
pentru
dezarmare și pace.
Pentru întîia
oară în lume, tinerii între 14—18
ani au fost consultați într-o pro
blemă de cea mai mare impor
tanță, pronunțindu-se hotărît ală
turi de întregul popor în favoarea
reducerii armamentelor, efectivelor
și cheltuielilor militare, inițiativă
de mare răsunet internațional a
României socialiste, expresie a po
liticii sale consecvente de dezar
mare, pace și colaborare in Euro
pa, în întreaga lume.

Prof. Ludovic MĂRGINEAN
Liceul „Horea,
Alba lulia

Cloșca

și

Crișan"

Gind de mamă
pentru viitorul țării
Sînt. muncitoare la secția filatu
ră cardată a întreprinderii „Texti
la" Vaslui, mamă a patru copii. Mă
bucur că, prin munca noastră, anul
ce se încheie a fost rodnic, atît
pentru
colectivul
întreprinderii,
pentru municipiu . și județ, cit și
pentru mine, pentru familia mea.
Numai in municipiul Vtțșlui, care,
din cîte
cunosc, este o localitate
, cu indici de natalitate printre, cei
mai înalți din țară, au fost ridicate
in acest an aproape 1 000 aparta
mente, o școală generală și o gră
diniță. alte unități social-culturale.
Beneficiez în mod direct de con
dițiile create pentru viața noastră.
Și eu, și soțul meu, care lucrează
în aceeași unitate, provenim din fa
milii cu mulți copii, cum sînt mai
toate familiile de pe la noi. Acest
an se încheie pentru noi cu un suc
ces și în planul realizărilor fami
liale. Ne-am mutat dintr-un apar
tament de două camere în altul cu
patru camere și confort îmbună
tățit, situat chiar în ansamblul de
locuințe „13 Decembrie", din apro
pierea întreprinderii. Copiii învață
într-o școală . nouă, au tot ce le
trebuie și se
bucură de condiții
foarte bune de viață și învățătură,
ca de altminteri toți copiii județu
lui, toți copiii țării. Este doar un
exemplu elocvent al grijii părin
tești pe care o manifestă partidul
și statul nostru, personal secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea
familiei și dezvoltarea națiunii, a
menținerii tinereții și vigorii po
porului.
Pentru a ne crește copiii, pen
tru a-i învăța și pregăti pentru
viață, pentru înfăptuirea
progra
melor de înflorire a patriei, este
nevoie de pace, liniște și colabora
re în lume. Acum, în prag de an
nou, mă
gîndesc la stăruința cu
care România, genialul ei conducă
tor au întreprins și întreprind noi
și strălucite inițiative pentru dezar
mare și pace, cum este și reduce
rea cu 5 la sută a armamentului și
efectivelor militare, pentru care
ne-am pronunțat, atît de hotărît, la
istoricul referendum din noiem
brie.
în aceste momente
aniversare,
de rodnic bilanț al realizărilor,

Țară a soarelui meu -

V

*
*

Tu mi-ești și clipă și veșnicie,
țară a soarelui meu, Românie ;
oricîte vremuri destramă-și cortul
tînăr ți-e chipul, tînăr ți-e portul.

Vin dinspre tine, merg către tine,
cîntec de aur ți se cuvine ;
tu dai luminii și gindului hrană,
patrie scumpă, republicană.

Susură lin izvoarele tale,
munții își culcă umbrele-n vale,
frunza și-o clatină codrii-codruții,
cugetă bunii-n adine petrecuții.

Rodnic e visul ce ne precede,
fapta de mîine ochiul o vede,
umerii nasc verticale de piatră,
arde in inimi iubirea de vatră.

Țară a rostului meu in lume,
tu ești al numelor noastre nume,
fie-ți podoabă tot ce vom face,
glorie ție, slavă și pace I

*
*
l

Georqeta DUMITRII'
filatoare,
întreprinderea „Textila” Vaslui

Constructorii —
in climatul de pace
Bucuriile anului au fost pentru
mine, în primul rînd,
bucuriile
meseriei de zidar. Noi, construc
torii botoșăneni, am realizat inte
gral planul la locuințe, cu o lună
înainte de termen. întreg anul am
lucrat, practic, în avans. Asta în
seamnă că, mereu și mereu, alte
și alte familii dintre concetățenii
mei s-au mutat mai devreme, așa

cum își doreau, în casă nouă. Am
clădit pentru oameni, am clădit cu
dorință de pace, am clădit cu în
credere în politica de înțelegere
și conlucrare între popoarele lumii,
promovată de partidul și statul
nostru, de președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Este
politica pentru care ne-am
dat
votul și la Referendumul de la 23
noiembrie, pentru care urmăm, în
deplină unitate, partidul, pentru
care nutrim cele mai
deosebite
gînduri de dragoste, devotament
și recunoștință față de secretarul
general al partidului.
Cu toate că am
numai 38 de
ani, am lucrat zidărie la multe
clădiri, unele fiind construcții mai
aparte : spitalul
din
Timișoara,
noul sediu
politico-administrativ
din Botoșani, la centrul stomato
logic și la alte edificii sociale din
același
municipiu... Dar cel mai
mult mi-a plăcut să înalț locuințe
pentru oameni și am făcut acest
lucru la Iași, la Galați, la Timi
șoara, la Suceava, la Vatra Dornei... Parcă am simțit și simt cu
căldura mîinilor mele cum prind
viață politica partidului de dezvol
tare armonioasă a tuturor zonelor

*
*
*

*

*
*
J

Euqen FRUNZA

aduc și eu, ca muncitoare și mamă,
un cald omagiu și alese sentimente
de mulțumire și recunoștință erou
lui între eroii neamului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu, om politic și sa
vant de renume mondial, pentru
grija deosebită ce o acordă poporu
lui, familiilor, femeilor mame, co
piilor noștri. Le doresc multă să
nătate, putere de muncă,
pentru
fericirea patriei, împreună cu stră
moșescul „La multi ani 1“

*

țării,
înnoirile
specifice acestei
perioade, numită cu multă îndrep
tățire „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Formația
mea
este
fruntașă.
Zilnic, un zidar realizează 15 me
tri pătrați tencuieli de 2 cm gro
sime sau 2,5 mc zidărie din cără
midă presată. Și în anul care sa
încheie, pentru că am muncit bine,
am cîștigat bine. Orice zidar și-a
asigurat, datorită lucrului In acord
global, o retribuție
și jumătate.
Dar străduința noastră nu ia nu
mai forma efortului fizic. Fiecare
om pune mina și ;pe manual, fiindcă
e conyins și interesat să învețe,
să se perfecționeze, să se policalifice.
Cînd zidarul a început un nivel,
el vede instantaneu blocul de lo
cuințe în toată mîndrețea lui. fini
sat, „la cheie" : cu ferestrele lu
minate, cu locatari în el, cu forfotă
de copii. Iar cînd privește blocu
rile pe care le-a înălțat, își zice :
„Am făcut ceva în viață, ceva im
portant și frumos".

Dumitru ȘTEFAN
maistru zidar,
Antrepriza de construcții-montaj
Botoșani

MANIFESTĂRI OMAGIALE DEDICATE ANIVERSĂRII REPUBLICII
In întreaga țară continuă să se desfășoare bogate manifestări oma
giale dedicate aniversării proclamării Republicii, eveniment de mare în
semnătate istorică in viața poporului nostru. In cadrul a numeroase sim
pozioane, expuneri, mese rotunde, spectacole artistice, organizate in între
prinderi, instituții, școli, așezăminte de cultură sint relevate mărețele
înfăptuiri din anii construcției socialismului, cu precădere cele din ultimii
20 de ani, de cind in fruntea partidului și statului se află cel mai iubit
și stimat fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

rar-muzical Întitulat
„Republicii,
inima și versul". Se desfășoară in
prezent concursul sportiv dotat cu
„Cupa 30 Decembrie", cu un pu
ternic caracter de masă, reunind
la stgrt, la diferite probe, un mare
număr de participant din rîndul
elevilor și tinerelor cadre.

Festivalului
național
„Cîntarea
României" șl actori al
teatrelor
bucureștene.
La Școala Militară de Ofițeri
Activi de Tancuri și Auto „Mihal
Viteazul" au loc în aceste zile in
teresante acțiuni politico-educative
și cultural-sportive menite să mar
cheze apropiata aniversare a Zilei
Republicii. A fost organizată dio
rama sub genericul : „Republica in
anii Epocii Nicolae
Ceaușescu"
care a înfățișat elevilor
marile
ctitorii socialiste înfăptuite
după
Congresul al IX-lea al partidului
și minunatele perspective de dez
voltare prefigurate în documentele
celui de-al XIII-lea Congres
al
Partidului Comunist Român.
De asemenea, formația artistică
a școlii a prezentat montajul lite

Sub genericele „România la a
39-a aniversare
a Republicii" și
„Prin actul de la 30 Decembrie —
poporul a instaurat cea mai demo
cratică formă de guvernămînt din
îndelungata sa istorie", casele de
cultură din
centrele industrialagrare Rovinari și Motru, cele din
orașele Țicleni, Tg. Cărbunești și
Novaci, Casa de cultură din Tîrgu
Jiu au găzduit simpozioane dedi
cate aniversării proclamării Repu
blicii. Cu același prilej, la căminele
culturale din numeroase localități
gorjene au avut loc expuneri cu
tema „30 Decembrie 1947, act cu
multiple semnificații în dezvoltarea
economico-socială
a
României",
urmate de montaje literar-muzicale, de seri de poezie revoluționară

In cadrul activităților politicoeducative prilejuite de cea de-a
39-a aniversare a Zilei Republicii,
la Casa Centrală a Armatei a avut
loc recent expunerea
intitulată
„Anii Republicii, ani luminoși ai
dezvoltării multilaterale a patriei
noastre socialiste".
Participants,
cadre
militare
din
garnizoana
București, au luat cunoștință, și
cu această ocazie, de marile înfăp
tuiri socialiste, îndeosebi cele, înre
gistrate în cei 21 de ani de cînd în
fruntea partidului și a țării se află
marele nostru conducător, cel mai
iubit și stimat fiu al poporului ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Expunerea a fost urmată de reci
talul de versuri patriotice intitulat
„Republicii, Imn de slavă", reali
zat cu concursul unor laureați ai

evenimen

„Te slăvim. Republică" și „Repu
blică, măreață vatră".

Sub genericul „Ideea de republică
la români și lupta lor pentru li
bertate, independență și suverani
tate", cluburi muncitorești, case de
cultură ale sindicatelor,
case ale
tineretului din județele Arad. Caraș-Severin și Timiș
au găzduit
simpozioane,
conferințe și expu
neri, consacrate cuceririlor revolu
ționare ale poporului român, con
dus de Partidul Comunist Român
In anii republicii, în mod deosebit
în ultimele două decenii, denumite
cu
legitimă
mîndrie
„Epoca
Nicolae Ceaușescu". în cadrul sec
țiilor de istorie ale muzeelor din
Arad, Reșița, Timișoara au
avut
loc evocări omagiale privind sem
nificația zilei de 30 decembrie și
marile transformări economico-sociale înfăptuite în țara noastră în
anii construcției socialiste. Ansam
bluri și formații artistice laureate
ale Festivalului național „Cîntarea
României" au prezentat spectacole
muzical-literare, intitulate sugestiv

La
întreprinderea
mecanică
„Nicolina". la alte unități indus
triale ieșene a fost prezentată ex
punerea „39 de trepte
pe scara
istoriei". Clubul întreprinderii de
tricotaje
„Moldova" din' Iași a
găzduit o masă rotundă cu tema
„30 Decembrie — zi cu semnificații
majore în istoria multimilenară a
poporului român". Cu mult interes
a fost audiată expunerea intitulată
„Proclamarea Republicii — moment
de însemnătate istorică în deveni
rea patriei", prezentată la clubul
Regionalei de căi ferate Iași, unde
s-a deschis și expoziția de carte social-politică cu titlul
„P.C.R. —
centrul vital al întregii națiuni".
în ciclul de manifestări dedicate
în județul Iași aniversării Republi
cii se înscriu colocviul „Contribu
ția României la elaborarea și în
făptuirea unui program complex de
dezarmare, cerință majoră a păcii
și securității popoarelor", organizat
de Combinatul de utilaj greu, ex
poziția de carte „Omagiu Republi

și pațriotică
tului.

dedicate

cii". deschisă la Biblioteca județea
nă „Gh. Asachi". concursul cu tema
„39 de trepte de lumină".

Sub egida Consiliului pentru
educație politică și cultură socia
listă al municipiului București, la
Ateneul Român a avut Ioc, luni, un
concert-spectacol
sub
genericul
„Imn Republicii", dedicat celei
de-a 39-a aniversări a proclamării
Republicii. Și-au dat concursul co
rul și orchestra Filarmonicii „Geor
ge Enescu", corul „Madrigal" al
conservatorului
„Ciprian Porumbescu", cunoscuți actori, soliști vo
cali și instrumentiști din Capitală.
Prin vers și cînt s-a dat expresie
unui emoționant imn de slavă
închinat patriei
iubite, condu
cătorului său încercat, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care a făurit o
țară nouă și un nou destin, înflo
ritor, României socialiste. Prin
poezii și cîntece
cu un profund
mesaj patriotic, au fost slăvite ma
rile prefaceri obținute în patria
noastră, cu precădere în ulti
mele două decenii, în epoca pe
care întregul popor o numeș

te. cu legitimă mîndrie,
Nicolae Ceaușescu".

„Epoca

în localitățile urbane și rurale,
la cluburi muncitorești, cămine
culturale și case de
cultură din
județul Bihor se desfășoară în aceste zile bogate manifestări social-politice și
cultural-educative
avînd ca generic „Republica etern
biruitoare".
La Marghita a fost
prezentată expunerea „Semnifica
ția zilei de 30 Decembrie în istoria
poporului român",
în timp ce la
Salonta, Aleșd, Beiuș,
orașul dr.
Petru Groza au avut loc simpozi
oane cu tema „însemnătatea zilei
de 30 decembrie în istoria poporu
lui român", urmate de spectacole
artistice susținute de către forma
țiile caselor de cultură din aceste
localități. Biblioteca județeană Bi
hor a organizat o expoziție tema
tică de carte, intitulată „Omagiu
Republicii" și un recital de versuri,
iar cluburile muncitorești de la
întreprinderea de confecții, „Arta",
„Crișul" din Oradea au găzduit
montajul literar-muzical itinerant
„Te slăvim, Republică iubită I".
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu
URAREA ROSTITĂ CU ADÎNCĂ DRAGOSTE ȘI RECUNOȘTINȚĂ DE TÎNĂRA GENERAȚIE A PATRIEI

„VĂ DORIM, CU INIMI AVINTATE,
ANI MULTI CU BUCURII Șl SĂNĂTATE!

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
Societatea noastră e o societate
a .muncii libere. Tot ceea ce am
realizat nu se poate înfăptui decît
prin muncă. Ce mai avem de rea
lizat și ce trebuie să facem. întot
deauna vom înfăptui prin muncă
bazată pe cele mai noi cunoștințe
în toate domeniile
de activitate.
Cred că toți copiii mă vor înțelege,
dîndu-le un șfat.: să ascultați pe
părinți pentru că ei v-au născut, ei
vă cresc,
ei vă asigură viitorul,
înfăptuind
politica
partidului,
muncesc ca voi să duceți o viață
îmbelșugată, fericită 1 (Aplauze și
urale puternice, se scandează în
delung : „Ceaușescu — România
ocrotesc copilăria !“).
Anul acesta, în viața internațio
nală au fost multe probleme grele.
Deși anul 1986 a fost proclamat
drept „An al Păcii", din păcate nu
s-au depus eforturi reale din
partea tuturor statelor de pretutin
deni pentru a marca Anul Păcii
cu realizări concrete,
în toate
domeniile.

■România a hotărit să reducă
cheltuielile militare. Prin referen
dumul, la care -a participat și ti
neretul de la 14 ani, întregul nos
tru popor s-a pronunțat pentru
dezarmare și pace. Am dori ca
anul viitor să aducă o înseninare
în viața internațională, să se poată
obține pași reali pe calea dezar
mării nucleare, a dezarmării con
venționale. a eliminării forței din
relațiile dintre state, spre pace și
colaborare între toate națiunile
lumii !

Acum, în pragul Noului An, în
numele poporului nostru, adresez
încă o dată chemarea tuturor na
țiunilor europene și întregii lumi
de a acționa împreună, cu toată
răspunderea față de popoarele
noastre, față de copiii popoarelor
noastre, de copiii întregii lumi,
pentru a le face cel mai minunat
și frumos dar : acela de a reduce
armamentele și cheltuielile mili
tare. Să facem astfel incit copiii
să poată să crească fără teama că
vreo armă nucleară sau chimică
le va lua viața I în numele vieții,
al copiilor, să facem totul pentru
dezarmare și pace 1
(Urale și
aplauze puternice, prelungite ; se
scandează: „Ceaușescu — pace!",,
„Dezarmare — pace !“).
încă o dată, doresc să vă exprim
cele mai vii mulțumiri pentru
urările ce ni le-ați adresat și să
vă urez vouă, tuturor tinerilor și
copiilor. întregului
nostru popor,
un An Nou cu împliniri în muncă
și viață, cu rezultate cit mai bune
în toate domeniile de activitate 1
Multă sănătate și fericire 1 La
mulți ani. dj-agi prieteni și tova
răși ! (Urale și aplauze puternice,
prelungite; se scandează indelung:
„Ceaușescu — la mulți ani !“ ; se
cîntă „La mulți ani. cu sănătate!".
Toți cei prezenți ovaționează mi
nute în șir intr-o atmosferă de
puternică însuflețire pentru Parti
dul Comunist Român — forța
politică conducătoare a națiunii
noastre
—
pentru
secretarul
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU).

(Urmare din pag. I)

instituții bucureștene. Acum, cînd
cumpăna anilor este aproape, mîndria
pentru rezultatele obținute în 1986 se
împletește firesc cu încrederea de
plină în înfăptuirea marilor obiec
tive ale anului ce vine și ale actua
lului cincinal, în . edificarea cu suc
ces a socialismului și comunismului
pe pămîntul României. Sub imboldul
acestor înălțătoare sentimente, ei au
venit pentru a adresa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, alături de reprezentanții
tinerei generații, urarea strămoșească
de ani mulți. cu sănătate și fericire,
de noi și tot mai mari succese in
strălucita activitate consacrată dez
voltării necontenite a patriei noastre
socialiste.
Sunete lungi de bucium anunță so
sirea tradiționalului alai al colindă
torilor, format din tineri și copii din
diferite zone ale țării .— din Mara
mureș și Moldova, din Oltenia și
Dobrogea, din Bihor. Muntenia și
Banat ~ purtînd fiecare frumoase
costume de sărbătoare, bogat împo
dobite. In vreme ce întreaga sală
se umple de grupuri folclorice —
fluierași din Botoșani și buciumași
din Tulnicenii Vrancei, dubași din
părțile Hunedoarei și copil din sate
le sucevene prezentînd
străvechiul
obicei „Căiuții — se desfășoară emo
ționantul moment al primelor urări:
Aho, aho. voinici și frați
Gindul zborului să-l dați
Ca urarea strămoșească
Luminos să se-mplinească-n
Mindra limbă românească...
Și să spună bucuria
De-a trăi in România.
Intr-o vreme de-mpliniri
Și de faptă muncitoare,
Pentru țara-nfloritoare,
Intr-o epocă de glorii
De mărețe, noi victorii :
EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU !
Se perindă, apoi, alte grupuri de
colindători în frumoase costume,
ilustrind particularitățile de port,
obiceiuri, dar și simboluri ale noilor
împliniri, socialiste, din fiecare județ
și zonă a patriei. Urările lor ilus
trează sentimentele de aleasă dra
goste și recunoștință ale întregii

noastre națiuni față de conducă
torul
partidului, mîndria pentru
succesele importante obținute
în
anul ce se încheie.

Iar Dlmbovița-n drumul ei prin zare
Va fi oglindă limpede sub soare ;
Pe-a timpului înaltă magistrală
Se-nscrie demn moderna capitală.

Pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Om de geniu-n fruntea țării.
Pentru tovarășa Elena Ceaușescu,
Luminos și demn exemplu,
Țara dă, azi, glas urării.
Strînsă-n suflete, comoara
Ca-n buchet un cimp de flori
Poartă,gind de muncitori,
De țărani și cărturari,
Pentru-ai țării ctitori mari.

Sint gîndurile șl sentimentele în
tregului popor, cărora reprezentanții
tinerei noastre generații le dau o
vibrantă expresie, însoțindu-le de
calde urări :

Anul ce-n curind se-ncheie
Pagini noi, de epopee,
Prin poporul, meșter-faur,
Scris-a-n litere de aur.

De pe plaiurile toate
Am adus faptele muncii
Iu cununi mândre, bogate,
Împletite in urare
La a țării sărbătoare
Pentru partid și popor.
Pentru brav'conducători

t

Pe un fond muzical adecvat, se
desfășoară apoi un moment core
grafic simbolizînd munca avîntată a
întregului popor în perioada de mă
rețe împliniri inaugurată de cel de-al
IX-lea Congres al partidului, in
trată în conștiința națiunii noastre
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu". La
rindul lor, versurile
pun în relief
rolul determinant al secretarului ge
nera! al partidului în elaborarea și
înfăptuirea programului revoluționar
de dezvoltare și înflorire a patriei.
Tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Iubit și scump conducător.
Cu drag și recunoștință,
Astăzi un întreg popor
Vă aduce mulțumire
Pentru-a țării mtndră cale
De prefaceri epocale.
De măreață eră nouă
Ce s-a conturat istoric
Amplu, la Congresul nouă.

Spunem firesc azi Transfăgărășan,
Și spunem Olt, și spunem Bărăgan,
Spunem Barajul Porților de Fier
Și numele de tinăr brigadier.
Pe harta României în schimbare
E scris Canalul Dunării spre Mare,
An după an, in Buciireștiul nou
Apar alte tronsoane la Metrou,

De aceea . astăzi vin colindătorii
Cinstire să aducă pentru alesul om
Ce este fruntea demnă și luminată-a
țării,
Vă spunem „La mulți ani
cu sănătate",
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Spre-a țării glorie și libertate,
Copiii țării, tinerii in cor
Rostesc de Noul An iubirea lor
In numele întregului popor.

Tovarășă Elena Ceaușescu.
Savant de frunte, ilustră luptătoare
Din anii încercați, de grea viitoare,
V-aducem după datina străbună
Urarea noastră-n glasuri cristaline,
Buchet de flori sub zările senine
Noi vă dorim, cu inimi avintate
Ani mulți. cu bucurii și sănătate !
Toți participanții la plugușor tși
unesc glasurile cîntînd cu emoție co
lindul

La mulți ani iubiți conducători
La mulți ani să ne trăiți
Viața să vă aducă flori in prag
Sănătoși să fiți
Numai bucurii
Tineri și copii
Vă urăm cu drag de Anul Nou
Intr-un liber zbor
Demnului popor
Pașii să-i purtați spre viitor.
O suită de momente coregrafice,
marcate de vibrante versuri evoca
toare, evidențiază importantele eve
nimente din istoria partidului și a
țării aniversate in cursul anului 1986
de poporul nostru :

50 de ani trecut-au ca un vis
De cind istoria in file și-a înscris
Brașovul unui neuitat proces,
Cind fiul patriei cel mai ales,
A devenit, simbol nepieritor —
Din acuzat, temut acuzator.
Cu eroism a înfruntat prigoana
In greaua temniță de la Doftana,
Crezind cu neclintire in țară și-n
popor,
In măreția țării, in liber viitor l

in anul celor 65 de trepte
Ce le-a urcat spre timpuri demne,
drepte,
Partidului viteaz călit in luptă
Purtînd făclie vie, neîntreruptă,
Unind sub steag pe cei mai
vrednici fii
Spre-a libertății românească zi
Urare-i înălțăm de Noul An :
„Poporul să îl poarte cu elan
Pe drumul glorios, înaripat
Spre viitorul comunist visat,
Avind mereu în frunte, în drum spre
piscuri noi,
Pe tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Al patriei erou intre eroi !“
Urărilor adresate partidului li se
adaugă cele pentru popor, pentru oa
menii muncii din întreaga țară, pen
tru cei care, în fabrici și uzine, pe
ogoarele fertile, in laboratoarele
unde se plămădește noul, în toate
sectoarele vieții economico-sociale iși
unesc eforturile creatoare în vederea
înfăptuirii amplului program de fău
rire a societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintare a României
spre comunism.
Un grup de șoimi ai patriei rostesc
emoționante cuvinte de recunoștință
profundă pentru grija părintească cu
care este înconjurată cea mai tînără
generație a patriei de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu :
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, drag
părinte,
Noi din inimă, fierbinte
In al Anului Nou prag
V-aducem urări cu drag
Și cu toți vă mulțumim
Pentru viața ce-o trăim.

Vă urăm, intr-o simțire
La mulți ani, cu fericire,
Să conduceți țara toată
Către culmea mult visată.
Tovarășă Elena Ceaușescu,
La intilnirea dintre ani
Vă aducem cu iubire
Gind de multă fericire.
An Nou, luminos și bun,
Șoimii patriei vă spun.

Este apoi rindul pionierilor din Ca
pitală să dea glas sentimentelor tutu
ror purtătorilor cravatei roșii cu tri
color, urărilor
fierbinți pe care le
adresează conducătorului iubit și sti
mat al partidului și statului, părinte
și prieten apropiat al generației ti
nere :
Aho, aho, am venit la Plugușor
Cum e datina-n popor
Cu simțiri înflăcărate
Fluturînd roșii cravate
, Să urăm de-aici din prag
Pentru fiul țării drag,
Cel ce patria română
Cu lumină o-ncunună.

Vă adresăm din intreaga noastră
ființă,
Iubit conducător, recunoștință
Pentru copilăria fericită
Care cu drag ne este dăruită.
Vă mulțumim, cu toți, înflăcărați
Pentru grija permanentă ce ne-o
purtați,
Si care-n acest an a însemnat
Un nou și mindru dar: al Pionierilor
Palat.
Iubită tovarășă Elena Ceaușescu,
V-aducem azi, in prag de sărbătoare,
înalt omagiu, sinceră urare,
Și-un gind curat din inimile noastre,
Purtînd culori roș, galbene, albastre.
Primiți deci din adâncul inimii
Urarea noastră caldă, de copii
An Nou cu împliniri nenumărate,
Ani mulți cu bucurii și sănătate !

Micilor colindători li se alătură în
continuare uteciștii, care aduc, în
această atmosferă tonică, optimistă,
mărturia participării pline de elan
și romantism revoluționar a tinere
tului de pe întreg cuprinsul țării la
realizarea marilor obiective ale aces
tei epoci istorice fără egal, împreună
cu expresia hotăririi lor ferme de a
urma neclintit partidul, pe secretarul
său general, pe calea devenirii co
muniste a patriei :
Ne e mereu exemplu strălucit
Al țării fiu, conducător iubit,
Ce poartă-nalt al tării ideal —
E secretarul nostru general.
Tovarășe Nicolae Ceaușescu.
uteciștii-n cor
V-aduc prinosul recunoștinței lor
Pentru condițiile minunate
Ce pretutindeni ne-au fost create :
Un spațiu generos de afirmare
Pentru-a fi țării schimbul de onoare.
E patria, e viața noastră toată
De dumneavoastră viu înflăcărată.
De-aceea ne-angajăm azi unanim
In frontul muncii necurmat să fim,
Făcind din salopetele albastre
Emblema vie a tinereții noastre,
Îndeplinind cu cuget avântat
Chemările ce ni le-ați adresat.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Trăind cu toți sărbătorescul ceas,
Mulți ani vă spunem înfrățiți in glas
An Nou cu bucurie, sănătate.
Spre-al patriei destin in libertate.
Tovarășă Elena Ceaușescu,
Vă adresăm in ceas de sărbătoare
Profund respect și tînără urare !
Din inimă adine vă mulțumim
Pentru lumina vieții ce-o trăim
Prin grija ce-o purtați ocrotitor
Pentru al țării tinăr viitor
Iar Anul Nou tot rodnic să vă fie
Plin de succese și de bucurie !

Și la această sărbătoare a Plugușorului, tineretul patriei noastre dă
expresie aspirațiilor de pace și co
laborare ale poporului român, hotă
ririi sale de a acționa in continuare
pentru înfăptuirea dezarmării, în
primul rind a dezarmării nucleare,
pentru îndepărtarea pericolului de
război, pentru realizarea destinderii
și edificarea unui climat de pace și
securitate, în care toate națiunile
lumii să se poată dezvolta în deplină
libertate și independență. Prin in
termediul versurilor sint subliniate
poziția constructivă și consecventă
a României în favoarea păcii și de
zarmării, a înțelegerii și cooperării
între națiuni, care se bucură
de
aprecieri deosebite pe toate meridia
nele globului.
Tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă adresăm cu bucurie
Recunoștința noastră cea mai vie
Pentru că-n lupta păcii necurmată
Rostiți voința țării-adevărată,
Ce-și leagă azi prestigiul ei in lume
De-al dumneavoastră luminos
renume.

In Anul Păcii, România glasul
Și l-a rostit solemn și-n unitate

Ca viața să învingă arma morțil
Și lumea să trăiască-n libertate l

Momentul se încheie cu o mare
„Horă a Păcii", interpretată de toți
cei prezenți la Plugușor.
Tineri muncitori, intelectuali, elevi
și studenți își reunesc glasurile pen
tru a rosti acum, in preajma Anului
Nou, angajamentul solemn al Între
gii generații tinere a României de a
depune eforturi și măi mari pentru
a obține rezultate cit mai bune in
muncă, la învățătură, de a se pre
găti temeinic pentru a deveni con
structori devotați ai României co
muniste de miine :

Intîmpinînd a 6~>-a aniversare
A Uniunii Tineretului Comunist
prin fapte exemplare
Angajamentul nostru exprimă
un neclintit și unic ideal :
11 vom urma, uniți și-ncrezători,
pe secretarul general.
Dansurile populare, pe care
le
execută cu vioiciune grupuri fol
clorice din diferite regiuni ale țării,
prefațează momentul plin de bucu
rie al ștafetei anului 1986, reprezen
tat de un tinăr voinic și falnic, ce
evocă rodnicia rezultatelor înregis
trate :
Aho, aho !
Sint anul care
Se-ncheie azi in calendare.
Dar . vom rămine-alături
C-am fost an bun in țara mea :
Recolte mari am dat cu spor,
Am fost in toate roditor.
In epoca de-avint și glorie
Sint a 21-a filă de istorie.
Acum te las cu bine, frate
Să urci spre piscuri noi, visate,
Să mă întreci, că poți, in toate !
Anul Nou răspunde
ioșie :

plin de vo

Eu, să știți, voi fi în toate
Cit un an și jumătate 1
Și vin azi, înaripat,
Cum din datini a fost dat,
Să urez pentru popor,
Și pentru conducător !
„La. mulți ani !
Tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Viteaz bărbat,
In mari lupte încercat,
Făurar măreț de țară,
De epocă legendară".
<„La^mulți ani !
Tovarășă Elena Ceaușescu,
Să vă fie
Anul Nou cu împliniri și bucurie !"
„La mulți ani, iubit părinte,
Drag al țării președinte,
Mereu in frunte, cu putere
și sănătate,
Pentru gloria țării,
pentru pace
pentru prosperitate !“.
Cu. profundă bucurie și emoție, un
grup de pionieri și șoimi ai patriei,
purtînd în mîini mlădițe înflorite,
se
apropie
apoi
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. de tovarășa Elena
Ceaușescu, de ceilalți tovarăși din
conducerea de partid și de stat, îi
sorcovesc, adresîndu-le urarea stră
moșească de mulți ani, cu sănătate
și fericire.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu
căldură.
cu afecțiune părintească
' urărilor adresate de micii colindători.
Răsună
armonios
și
emoționant
acordurile cunoscutei melodii „La
mulți ani cu sănătate !“, interpretate
de toti participanții
la Plugușorul
tineretului.
în această atmosferă de aleasă
sărbătoare, a luat cuvîntul tovarășul
Nicolae . Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.
Cuvîntarea conducătorului partidu
lui și statului nostru a fost urmărită
cu deosebit interes de toți cei prezenți la tradiționala sărbătoare a
Plugușorului. S-a scandat cu însufle
țire „Ceaușescu. la mulți ani !“.
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
— Pace !“. „Ceaușescu — România
ocrotesc copilăria", „Ceaușescu
tinerii".
„Ceaușescu și poporul !“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. în mijlocul
copiilor și’ tinerilor
participanți la
Plugușor.
le-au urat colindătorilor
spor la muncă și învățătură, sănătate
și multe succese în viață.
Tinerilor le-au fost apoi oferite,
după
datina străbună,
daruri de
Anul Nou.
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NOI TREPTE DE PROGRES
ECONOMIC SI SOCIAL
Putem spune că, în toate domeniile, s-a acționat în spiritul hotărîrilor Congresului
al XIII-lea al partidului, al prevederilor planului cincinal, și s-au obținut rezultate bune,
creîndu-se astfel o bază trainică pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a planurilor
și programelor de dezvoltare economico-socială în cincinalul actual.
NICOLAE CEAUȘESCU

Un amplu program de investiții
Parte integrantă din vastul program inițiat de secretarul general al parti
dului pentru dezvoltarea prioritară a bazei energetice a țării, Hidrocentrala
„Porțile de Fier II1' este unul din obiectivele de mari proporții, cu nimic mai
prejos prin complexitate decit prima hidrocentrală de pe Dunăre. Cu citeva
zile in urmă, a fost inaugural si ultimul din cele 8 grupuri energetice prevă
zute, realizîndu-se astfel întreaga capacitate proiectată de 216 MW. Ctitorie
a acestor ani de mărețe împliniri socialiste, realizată după proiecte românești,
cu utilaje de concepție și fabricație românească, hidrocentrala poate fi consi
derată o nouă și importantă victorie in bătălia pentru valorificarea cu eficiență
maximă a resurselor proprii de energie

Consemnind acest examen al înaltei competențe profesionale, trecut cu
succes deplin de specialiștii din cercetare, din industria construcțiilor de mașini.
Si din domeniul energetic, să reamintim că, în cursul acestui an, realizări asemă
nătoare au mai fost obținute la hidrocentralele de- la Ostrovu Mic, Ipotești,
Berești-Sascut, Gilău-2, precum și de către constructorii termocentralelor de la
Drobeta-Turnu Severin, Govora, Brazi, Giurgiu, Holboca-lași, Anina și altele.
Amplu prin dimensiuni, complex prin cutezătoarele sale prevederi, anul
de investiții pe care-l încheiem acum oferă un bilanț semnificativ pentru spiritul
de abnegație și inaltă competență profesională al lucrătorilor de pe șantiere,
pentru potențialul in continuă creștere al industriei noastre, capabilă să susțină
marele efort de investiții pe care ni l-am propus.

• în cursul acestui an au fost racordate la circuitul
productiv și funcționează acum din plin PESTE 300 OBIECTI
VE Șl CAPACITĂȚI IMPORTANTE în toate ramurile economiei
naționale.
• Industria noastră asigură în prezent PESTE 90 LA
SUTA din necesarul de mașini și utilaje tehnologice pentru
înfăptuirea programului de investiții.
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CINSTIRE VREDNICIEI
La sfirșitul fiecărui an de istorie nouă a pa
triei, aniversăm înfăptuirea unui act istoric de
însemnătate hotărîtoare pentru destinele poporu
lui nostru: proclamarea Republicii. Dintre mari
le sărbători ale sufletului românesc, aceasta este
statornic legată de vitalitatea vocației noastre de
progres și civilizație. De noblețea'nealterată a as
pirației de a trăi in'muncă și demnitate, intr-o
țară liberă și demnă. De optimismul viguros cu
care ne măsurăm strădaniile și împlinirile de
peste an, purtind întotdeauna semnul distinctiv
al efortului pentru lucrul trainic făcut,
Privit din această perspectivă, chipul mîndru al
Republicii oferă — acum, la sfirșitul lui 1986 —
tabloul insuflețitor al unor mari înfăptuiri, stă
mărturie temeinică succeselor obținute prin mun
ca harnică, plină de abnegație și hotărîre, a în
tregului popor. Anul de care ne despărțim peste
citeva ceasuri a fost un an al ritmurilor incite in
industrie și agricultură, in investiții și construc
ția de locuințe, un an de muncă și creație rodni
că in știință și invățămint, in celelalte domenii
ale vieții economice și sociale. A fost anul in care
modernizarea și dezvoltarea intensiv-calitativă a
industriei s-au transformat din opțiune și pro
iect cutezător intr-o impresionantă realitate. Anul
in care am obținut cea mai mare recoltă de ce
reale din istoria țării. Anul in care marile șan
tiere de investiții și-au revendicat un loc proemi
nent in spațiul țării, iar 300 de obiective noi au

Puternică afirmare a științei
In 1986 a fost realizată linia automată flexibilă
pentru prelucrarea tamburelor de frînă destinate
autovehiculelor. La finalizarea proiectului și-au
adus contribuția numeroși cercetători din domeniul
electrotehnicii și construcțiilor de mașini. Proiec
tantul general al acestor complexe lucrări este In
stitutul de cercetare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru mașini-unelje, I.C.S.I.T.-M.U. București,
institut coordonator al „Programului de sisteme fle
xibile în perioada 1986—1990", elaborat sub îndru
marea Comitetului Național pentru Știință și Teh
nologie.
Executată la întreprinderea de mașini-unelte din
Bacău, linia este astfel dimensionată încît să asi
gure prelucrarea a trei tipuri de piese. Anual ea
prelucrează 250 000 tambure de frînă, producție ce
se. realizează în sistemul „clasic" prin utilizarea a
89 de mașini-unelte. Ce operații efectuează o ase
menea linie flexibilă ? Preia piesele brute de la in
stalația de turnare și le transferă automat de la
o operație la alta, le strunjește în regim de degroșare și finisare, le controlează dimensional, le
spală, le degresează și le depozitează, ține evi

dența lor. O „microuzină", pe o suprafața de
1 500 mp, în care lucrează numai cinci muncitori
Si unde productivitatea muncii este de trei ori mai
mare față de tehnologiile actuale de prelucrare.
Este doar un exemplu ce ilustrează amplul pro
ces de modernizare și dezvoltare intensiv-calita
tivă a economiei naționale, proces care a creat ca
drul fertil de generalizare a celor mai noi produse
și tehnologii elaborate de cercetarea științifică ro
mânească.

• In anul 1986, institutele de cer
cetare științifică și inginerie tehnolo
gică au pus la punct 2 264 MAȘINI,
UTILAJE, INSTALAȚII SI APARATE,’640
MATERIALE NOI SI 350 BUNURI DE
CONSUM, 1 117 TEHNOLOGII Șl SIS
TEME DE MECANIZARE Șl AUTOMA
TIZARE.

Dezvoltare armonioasă a tuturor localităților patriei
Adăugind, in acest an, fondului său locativ încă 140 000 de
apartamente, România se situează pe unul din primele locuri in
lume in privința ritmului construcției de locuințe. Expresie grăi
toare a politicii consecvente a partidului nostru de ridicare con

tinuă a nivelului de trai, material și spiritual, al oamenilor muncii
și, totodată, bilanț care întregește impresionantele realizări obți
nute în acest domeniu în anii Republicii și, cu deosebire, în pe
rioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Sugestiv

fost racordate la pulsul dinamic al producției. Anul
in care s-au înălțat circa 140 000 de apartamente.
Un an în care, o dată cu bogăția țării, au crescut
pe măsură și oamenii cărora le-a devenit mai
limpede faptul că fiecăruia dintre noi îi revin
misiuni sporite, de mare responsabilitate, desprinse dintr-un program de largă perspectivă, cu
înțelepciune elaborat de către partidul comuniștilor.
Un asemenea
bilanț
relevă cu
pregnantă
mersul mereu ascendent al societății noastre spre
progres și bunăstare, ridicarea fermă a României
pe trepte tot mai înalte de civilizație socialistă,
confirmind in chip strălucit caracterul științific
al politicii partidului nostru, gîndirea prospectivă
și clarvăzătoare a secretarului său general, tova
justefea
rășul Nicolae Ceaușescu, realismul și
obiectivelor pe care ni le-am propus si le >nfăptuim.
Ne despărțim, așadar, de un an in care semnele bune ce-l anunțau s-au dovedit pline de
roade, pentru ca noul an 1987, pe care-l intimpinăm peste puțin timp, să arate semne și mai
bune pe drumul progresului multilateral al țării.
Din marele raport muncitoresc al țării, vă pro
punem acum, la ora bilanțului,' un succint tur
poate
de orizont, , demonstrînd convingător ce
realiza un popor harnic, liber și stăpin pe destinele sale, proprietar și beneficiar a tot ce infăptuiește.

\
\
I
ț
ț

ț
ț

ț
ț
ț
ț
ț

ț
ț
ț

ir

Dinamism, modernizare, eficiență

ț

$i în anul 1986, Combinatul petrochimic Midia-Năvodari a cu
noscut freamătul specific al activității desfășurate pe marile
șantiere de investiții ale țarii. Noi instalații complexe, de înalt ran
dament și tehnicitate, au intrat în circuitul economic, în timp ce
altele au ajuns de-acum în faza de finalizare, anunțîndu-și în scurt
timp debutul productiv. Impunătoarea cetate a chimiei de la malul
mării a devenit astăzi, prin tehnologiile moderne elaborate de cer
cetarea și proiectarea românească, prin utilajele și echipamentele
de care dispune, una dintre cele mai reprezentative unități din
acest domeniu, nu numai din țară, dar și pe plan mondial.
Puterea de azi a economiei românești, împlinirile întregului popor
pe planul vieții materiale și spirituale au ca suport și se explică prin
puternica, multilaterala dezvoltare a industriei în anii socialismului.
Anul pe care-l încheiem a fost dominat de sarcini complexe, mobi
lizatoare pentru dezvoltarea in ritm susținut a industriei, pentru ri
dicarea pe un plan superior a acțiunilor de modernizare și dezvol
tare intensivă din această ramură conducătoare o economiei
naționale.

I

• în 1986, ritmul de creștere a industriei față
de anul trecut este de PESTE 7 LA SUTĂ.
• Aportul industriei la crearea venitului națio
nal a crescut de la 26,5 la sută în anul 1945 la
48,9 la sută în 1965 și la peste 60 LA SUTĂ în anul
1986.
® Din anul 1965 si pînă în prezent au fost
create peste 250 DE ZONE SI PLATFORME IN
DUSTRIALE.

in acest sens este faptul că numărul familiilor care s-au mutat
in apartamente noi in această perioadă este de peste 6 ori moi
mare decit în cele două decenii anterioare.
Purtînd amprenta concepției revoluționare, profund umaniste a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicoiae Ceaușescu,
privind dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților patriei, vasta
operă de construcție și modernizare urbanistică ce se desfășoară

sub ochii noștri a înveșmintat în haina nouă a acestor ani orașele
și satele țării, le-a remodelat chipul, conferindu-le o înfățișare
mindră și stenică. în consonanță deplină cu politica de reparti
zare armonioasă și echilibrată a forțelor de producție, cu făurirea în toate județele si zonele — a unei industrii moderne, dinamice,
eficiente, bazo trainică a egalității depline în drepturi o tuturor
fiilor patriei.

I
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BILANȚUL MUNCII PATRIOTICE A TINEREI GENERALII PE ANUL 1986
»

»

TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite ți stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Puternic însuflețiți de îndemnurile și chemările adre
sate tinerei generații cu prilejul recentelor forumuri ale
democrației noastre muncitorești revoluționare, hotărîți
să transpunem neabătut în viată obiectivele stabilite de
Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român,
prevederile planului și programelor de dezvoltare mul
tilaterală a țării, noi, toți tinerii și copiii patriei, într-o
deplină unitate de gind .și faptă, vă raportăm, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, acționind in spiritul orientărilor și indicațiilor dumneavoastră,
am realizat și depășit prevederile Programului privind
participarea tinerei generații Ia realizarea, prin muncă
patriotică, a unor obiective de dezvoltare economicosocială a României pe anul 1986.
Conștient de marile responsabilități ce revin tine
retului în îndeplinirea sarcinilor de plan, a tuturor obiec
tivelor dezvoltării noastre economice și sociale, și in acest
an, cu deosebită semnificație in viața întregului partid
și popor — în care cu legitimă mîndrie patriotică am
sărbătorit împlinirea a 65 de ani de la făurirea Partidului
Comunist Român — tineretul patriei, înflăcărat
de
exemplul dumneavoastră luminos de muncă și viață re
voluționară, se află plenar angajat în măreața operă de
edificare a socialismului și comunismului pe pămintul
României.
Mobilizați permanent de îndemnurile pe care ni le-ați
adresat cu prilejul deselor intilniri și al dialogului viu,
pe care-1 purtați cu oamenii muncii de pe întreg cu
prinsul patriei, mindri de a ne situa permanent — așa
cum ne-ați chemat dumneavoastră — în primele rînduri
ale întrecerii pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor
de producție, toți tinerii țării au acționat cu înaltă răs
pundere, cu devotament și abnegație revoluționară, pen
tru realizarea cu forțe proprii a unor lucrări importante
de investiții, de producție, de cercetare și proiectare, in
industrie, agricultură și silvicultură, in sectorul energetic,
precum și in domeniul recuperării și reintroducerii in
circuitul productiv a materialelor refolosibile, la ridica
rea unor edificii edilitar-gospodărești și de înfrumusețare
a tuturor localităților patriei. Astfel, planul de muncă
patriotică al Uniunii Tineretului Comunist și al Uniunii
Asociațiilor Studenților Comuniști din România pe anul
1986 a fost îndeplinit în proporție de 121 la sută, tar
planul de muncă patriotică al Organizației Pionierilor a
fost depășit cu 6 la sută.
j
Vă raportăm, totodată, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, acum, în prag de An Nou. cind țara
întreagă trăiește momente de bucurie și satisfacție pen
tru bilanțul fructuos cu care încheiem primul an al
actualului cincinal, realizarea în 1986 a unui volum total
de lucrări de muncă patriotică in valoare de peste 23
miliarde lei, cu aproape 3 miliarde lei mai mult decît
prevederile programului.
Glorioasa tradiție a muncii pentru țară a fost puternic
dezvoltată și în acest an, tinerii brigadieri din cadrul
celor 13 șantiere naționale, de pe cele 41 șantiere jude
țene și 152 șantiere locale ale tineretului realizind lucrări
in valoare totală de peste 3,7 miliarde lei.
Succese însemnate au obținut in 1986 brigadierii șan
tierelor naționale ale tineretului de la combinatele mi
niere Rovinari și Motru, care au excavat peste 2,2 mili
oane tone cărbune și 9,5 milioane metri cubi steril.
Continuatori demni ai tradițiilor glorioase ale muncii
patriotice, purtătorii salopetei albastre cu ecuson de bri
gadier au executat un important volum de lucrări com
plexe pe șantierele naționale deschise la marile obiec
tive de investiții, finalizind la termen sau chiar in devans
lucrările preluate in execuție de Uniunea Tineretului Co
munist. Realizări. însemnate au înregistrat brigadierii
șantierelor naționale ale tineretului de la Amenajarea
complexă a riului Dîmbovița. Sistemul de îmbunătățiri
funciare Sculeni — Țuțora — Gorban, Canalul Poarta
Albă — Midia — Năvodari, Sistemul de îmbunătățiri
funciare Cimpia Caracal, Centrala termoelectrică Drobeta-Turnu Severin. Totodată, anul 1986 înseamnă pentru
tinăra generație din patria noastră un moment impor
tant, prin deschiderea unui nou șantier național al tine
retului, la construcția unuia dintre cele mai mari obiec
tive de investiții ale cincinalului actual — Canalul Du
năre — București, șantier în cadrul căruia brigadierii
demonstrează, încă de la începutul activității, prin rea
lizările înregistrate, hotărirea fermă de a contribui într-o
măsură crescindă la traducerea in viață a programelor
de dezvoltare economico-socială a țării.
In cadrul întrecerii uteciste „Tineretul — puternică
forță socială în înfăptuirea Programului partidului", mi
lioanele de tineri muncitori, ingineri, tehnicieni, maiștri,
elevi și studenți au contribuit intr-o măsură crescindă
la îndeplinirea sarcinilor de plan, in fiecare unitate eco
nomică, îndeosebi a producției fizice și a producției des
tinate exportului, precum și la punerea in valoare a unor
noi resurse de materii prime, materiale și energie, la
valorificarea superioară a acestora, la ridicarea competi
tivității produselor românești pe piața externă, i la spo
rirea răspunderii pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale, in scopul creșterii productivității muncii, a
nivelului calitativ al produselor și a eficienței întregii
activități economice. In campaniile agricole au fost an
trenați un număr de 5 milioane tineri uteciști și pio-

AL

(Urinare din pag. I)

In anii imediat următori actului
Istoric
de la. 30 Decembrie 1947,
s-a întărit alianța
dintre
clasa
muncitoare, țărănime și intelectua
litate, sub conducerea
partidului,
s-a dezvoltat
statul socialist, au
avut loc prefaceri revoluționare în
esența sa, în baza sa economică
și social-politică, s-a trecut la per
fecționarea formelor sale de acti
vitate. S-a dovedit practic că pro
clamarea Republicii a reprezen
tat, de fapt, crearea statului de
mocratic de tip socialist. Isi aflase
ră astfel împlinire idealuri pentru
care luptaseră cei mai buni fii ai
poporului — libertatea și indepen
dența
patriei,
dreptul celor ce
muncesc de a fi singurii stăpini ai
propriului destin. Un rol hotăritor
în înfăptuirea tuturor acestor trans
formări revoluționare fundamentale
a
revenit
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ale cărui deo
sebite calități politice și organiza
torice, afirmate cu putere in anii
luptei ilegale, și-au aflat un larg
cadru de manifestare și valorificare
în opera
istorică a proclamării
Republicii, a dezvoltării și conso
lidării statului socialist.
Partidul
i-a încredințat, in toți acești ani,
înalte învestituri. A lucrat în con
ducerea partidului și a statului, dovedindu-se un activ promotor al
noului și acționînd cu neobosită
consecvență
pentru
introducerea
unui suflu
nou in întreaga viață
economică, politică și socială din
tara noastră. A militat pentru creș
terea rolului partidului și al statu
lui în viața societății
românești,

nieri. care au executat lucrări importante la întreținerea
culturilor, la combaterea eroziunii solului, punerea in
circuitul agricol a unor noi suprafețe de teren, la plan
tarea de pomi fructiferi și întreținerea livezilor, la stringerea și depozitarea recoltei.
Pentru formarea și dezvoltarea spiritului gospodăresc
și a inițiativei creatoare la toți tinerii, precum și pentru
lărgirea bazei de materii prime și materiale, au fost in
tensificate acțiunile de recuperare și
reintroducere în
circuitul productiv a tuturor resurselor refolosibile, or
ganizațiile U.T.C., A.S.C. și de pionieri colectind și predînd în 1986 unităților specializate peste 150 000 tone me
tale feroase, 2 300 tone metale
neferoase, 42 000 tone
hirtie, 123 milioane ambalaje de sticlă, precum și alte
importante cantități de materiale. înfrumusețarea și buna
gospodărire a localităților, a întreprinderilor și institu
țiilor a constituit, de asemenea, un alt domeniu in care
au fost probate cu succes hărnicia și dăruirea tinerilor
care au participat, în toate județele, Ia construcția ca
selor de cultură, ale științei și tehnicii pentru tineret,
terenuri de sport, zone de agrement, locuri de joacă pen
tru copii, alte obiective de interes edilitar și gospodăresc.
Mîndri de grandioasele succese obținute de poporul
român în anii construcției socialiste și îndeosebi în epoca
măreață inaugurală de Congresul al IX-lea al partidului,
perioadă pe care cu legitimă ipîndrie patriotică poporul
nostru o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu", in semn de
aleasă stimă și nemărginită recunoștință fată de ctitorul
istoriei noi a României socialiste, genial strateg și con
ducător al poporului român, personalitate proeminentă a
lumii contemporane, revoluționar și patriot
înflăcărat,
simbol suprem de muncă și viață revoluționară, promotor
lieobosit al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării intre
popoare, tinerii și copiii patriei folosesc și acest prilej
de rodnic bilanț pentru a vă adresa,
mult iubite si
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai fierbinți
și înflăcărate mulțumiri pentru minunatele condiții de
muncă și viață, de pregătire și afirmare multilaterală ce
ne-au fost create, încredințîndu-vă că vom fi mereu prezenți acolo unde este mai greu, unde țara și partidul ne
cheamă, pentru
materializarea in viață a prețioaselor
indicații și orientări pe care ni le-ați adresat, fiind deplin
conștienți că numai în acest mod putem asigura progresul
multilateral al patriei, mersul ascendent al societății noas
tre spre zările luminoase ale comunismului.
Exprimăm, totodată, sentimentele de profundă prețuire
și aleasă recunoștință mult stimatei tovarășe Elena
Ceaușescu, strălucit om politic șl savant de reputație in
ternațională. pentru grija permanentă pe care o acordă
educării și formării copiilor și tineretului patriei, pentru
contribuția adusă la elaborarea și înfăptuirea programe
lor de dezvoltare a patriei, pentru înflorirea științei, in
vățămintului și culturii românești, pentru creșterea pres
tigiului României socialiste pe toate meridianele globului.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar
general, că acum, în pragul celui de-al doilea an al cin
cinalului, au fost stabilite măsuri concrete în vederea
unei participări tot mai active și mai responsabile a în
tregului tineret la îndeplinirea exemplară a planurilor și
programelor adoptate, Uniunea
Tineretului
Comunist,
Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România
și Organizația Pionierilor asumindu-și, pentru anul 1987.
obiective importante în toate sectoarele economiei națio
nale, unde ne-am angajat să executăm un volum de lu
crări în valoare de peste 20,7 miliarde lei. Prin faptele
noastre de muncă și învățătură, prin întreaga activitate
pusă în slujba înfloririi
continue a patriei
socialiste,
dăm glas hotărîrii întregului tineret al țârii de a se ma
nifesta la cotele inaltei investiții de încredere pe care
i-o acordă întreaga societate, la înălțimea condițiilor mi
nunate de muncă, viață și învățătură de care beneficiază
generația noastră.
In deplină unitate de gind cu întregul popor, tinăra
generație a României socialiste iși exprimă și cu acest
prilej deplina sa adeziune la politica externă de pace,
de promovare a nobilelor idealuri de înțelegere și coope
rare intre popoare, politică al cărei neobosit promotor
sinteți dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. personalitate prestigioasă a lumii con
temporane, neobosit luptător pentru a asigura continen
tului european și întregii lumi liniștea și pacea.
Vă asigurăm, totodată, că, in spiritul acestor idei, al în
tregii noastre politici externe, noi, tinerii, vom milita con
secvent pentru promovarea nobilelor idealuri ale păcii și
prieteniei cu tinerii de pretutindeni, pentru împlinirea
aspirațiilor de progres, bunăstare și fericire ale întregii
omeniri.
Pe deplin încrezători în idealurile noastre comuniste re
voluționare, ne angajăm solemn in fața dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acțio
năm in 1987 cu și mai puternică înflăcărare și dăruire, cu
entuziasm revoluționar, pentru accentuarea puternică ă
laturilor calitative ale creșterii economice, promovarea in
toate sectoarele a cuceririlor științei și tehnicii, organizarea
exemplară a întregii activități productive, pentru intro
ducerea tot mai rapidă a noului, punând astfel noi fapte
de eroism revoluționar la temelia grandioasei opere de
construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate
și înaintare a țării spre comunism, de
înflorire neîn
treruptă pe noi culmi de progres și civilizație a scumpei
noastre patrii. Republica Socialistă România.

COMITETUL CENTRAL
UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

pentru o activitate
de conducere
pe baze științifice, în deplină con
cordanță cu legitățile dezvoltării
sociale, cu legile economice gene
rale, pentru aplicarea creatoare a
acestor legități obiective în condi
țiile concret-istorice ale României.
De mai bine de 21 de ani, to
varășul Nicolae Ceaușescu se află
în fruntea partidului și a poporu
lui. De mai bine de 21 de ani,
națiunea
română
trăiește într-o

sociale a României în actualul cin
cinal și în viitorul deceniu, pină
la orizontul 2000. Timp de peste
21 de ani,
de la Congresul al
IX-lea și pînă in prezent, REPUBLI
CA SOCIALISTA ROMANIA a stră
bătut mai multe etape, depășind
în numeroase privințe caracteristi
cile unei țări în curs de dezvoltare
și înscriindu-se pe făgașul progre
sului
multilateral, atît pe planul
economiei, al științei, invățămîntu-

A fost dată in folosință noua cale ferată
Pașcani - Tirgu Neamț
Duminică, 28 decembrie, a fost
dată în folosința noua cale ferată
Pașcani — Tirgu Neamț, obiectiv de
mare importanță în dezvoltarea eco
nomică a acestor zone ale țării. Noul
drum de fier măsoară 30.4 km, la
care se adaugă încă 12 km de linii în
stații. Pentru a asigura cale dreaptă,
constructorii au realizat un tunel —
de la Cristești — în lungime de 840
m. 28 de poduri și podețe, între care
podul de pe rîul Moldovă, lung de
286 metri, viaductul ce traversează
drumul european nr. 85 și alte lu
crări. întreaga linie este prevăzută
cu centralizare electrodinamică, bloc
de linie automat și electrificare.
în telegrama adresată tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU,
secretar
general
al
Partidului
Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de partic-ipanții la
Adunarea festivă prilejuită de inau
gurarea noii linii de cale ferată, se
spune :
Nouă și
remarcabilă
ctitorie a
acestor ani de glorii și de împliniri
fără precedent in istoria patriei, pe
care cu îndreptățită mîndrie patrio
tică o denumim „Epoca Ceaușescu".1
calea ferată Pașcani — Tîrgu Neamț,
împlinire a unui vis de peste șapte
decenii a locuitorilor acestor stră
bune ținuturi românești — este ro
dul grijii permanente pe care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
secretar general, o purtați dezvoltă
rii multilaterale a tuturor județelor
patriei. în aceste momente sărbăto
rești — se arată în continuare în
telegramă — gîndurile constructorilor
și proiectanților, ale celor care au
contribuit la realizarea noului drum
de fier, ale tuturor locuitorilor ju

Luni, 29 decembrie, Ia sediul
Comitetului Central
al U.T.C., a
avut loc,' în cadrul unei festivități,
înmînarea Diplomei de onoare a Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist ciștigătorilor locuri
lor I la etapele pe țară ale con
cursurilor profesionale, olimpiadelor
pe meserii și concursului de creație
tehnico-științifică pentru tineret în
anul 1986.
Manifestarea a prilejuit reafir
marea sentimentelor de aleasă recu
noștință și profundă gratitudine ale
întregului tineret, crescut și educat
în cea mai luminoasă epocă din is
toria multimilenară a patriei noastre
— „Epoca Nicolae Ceaușescu", pentru
minunatele condiții de muncă, viață
și învățătură create,
pentru grija
permanentă pe care partidul, secre
tarul
său
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, o acordă educă
rii și formării comuniste, revoluțio
nare a tinerei generații.
Exprimîndu-și voința nestrămutată
de a urma neabătut cuvintul parti
dului. îndemnurile și orientările for
mulate de secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanții
s-au
angajat să facă, totul

lui si culturii, cît și pe acela al
asigurării
bunăstării materiale și
spirituale a întregului popor.
in calitatea sa de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român
si de
președinte
al Republicii
Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu are o contribu
ție hotăritoare
la perfecționarea
activității. statului. După cel de-al
IX-lea Congres, statul și-a îmbogă
țit continuu
activitatea, a strîns
legăturile cu masele,
cu întregul
popor. In lumina unor noi și pro
funde aprecieri despre esența și
răspunderile statului in etapa ac
tuală, s-a creat un cadru larg de
dialog și conlucrare cu oamenii
muncii. Statul a devenit reprezen
tantul
suprem
al
proprieta rilor,
producătorilor
și
beneficiarilor,
organizatorul vieții comune a în
tregii
națiuni.
Partidul
nostru,
secretarul
său
general
organi

li'
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La
Moscova au avut loc convorbiri între
Ilie Văduva, minis.trul comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale, și B. Aristov, ministrul
comerțului exterior al U.R.S.S.
în spiritul înțelegerilor convenite
la nivel înalt au fost abordate pro
bleme ale lărgirii
in continuare a
schimburilor comerciale și cooperării
economice dintre cele două țări.

tv
20,00 Telejurnal
20,30 Republică, țară de baladă. NJuzlcă
populară (color)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 30 decembrie 1986, ora 20 — 2
ianuarie 1987, ora 20. In țară : Vremea
va fi in general caldă în cea mai mare
parte a țării, iar cerul variabil, mal
mult noros in nord șl est. Precipitații

zează
activitatea de
exercitare
a puterii politice de către po
por .în temeiul concepției
no
vatoare, de esență revoluționară,
potrivit căreia
statul va continua
să funcționeze vreme îndelungată,
va exista și in comunism, va avea
și atunci un rol important în viața
societății.
Azi,
sub conducerea
partidului, în
frunte
cu
secre
tarul general al
partidului,
pre
ședintele Republicii, tovarășul

ANIVERSĂRII

Nicolae Ceaușescu, statul
român,
în deplină unitate cu celelalte or
ganisme democratice, îndeplinește
roiul de instrument de bază al edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate.
Călăuzit de concepția că socia
lismul este — și ‘trebuie să fie rezultatul creației conștiente a ma
selor, o societate construită
prin
popor și pentru popor,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a desfășurat și
desfășoară o vastă activitate, teo
retică și practică,
pentru asigu
rarea unui cadru organizatoric efi
cient de participare a tuturor cetă
țenilor patriei la conducerea tre
burilor de stat. In acest
proces
constructiv, s-a trecut cu hotărire
la înfăptuirea principiilor autoconducerii și autogestiunii, la creșterea
puternică a inițiativei și răspunde
rii oamenilor muncii, a colectivelor
de muncă in gospodărirea cu ma

HANOI 29 (Agerpres). — La Mu
zeul national de artă din Hanoi a
avut' loc o seară culturală româ
nească. organizată
de Comitetul
vietnamez de solidaritate și priete
nie cu toate popoarele, in colabo
rare cu conducerea muzeului și cu
Ambasada României in R.S.,Viet
nam.
In expoziția de carte româneas
că deschisă cu acest prilej, la
loc de cinste se află operele
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România. Intre exponate
se află, de asemenea, lucrări prezentind istoria multimilenară a po
porului
român,
precum
și nu
meroase albume de artă.
A avut loc o gală de filme do
cumentare românești.
O altă manifestare culturală ro
mânească s-a desfășurat la Con
servatorul de rhuzică din capitala
vietnameză, prilej cu care a fost
organizată o expoziție
de discuri
cuprinzind înregistrări de muzică
populară, de cameră, corală si sim
fonică românească, în interpretarea
celor mai de seamă artiști și or
chestre din țara noastră.
Au urmat o audiție muzicală si
o gală de filme documentare româ
nești.
Despre dezvoltarea pe multiple
planuri
a
relațiilor dintre po
poarele vietnamez și român a vor
bit prof, universitar
dr. Nguyen
Trong Bang, rectorul conservato
rului.

CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager
pres). — La Universitatea tehno
logică din Ciudad de Mexico s-a
desfășurat o manifestare culturală

nisterului Afacerilor Externe, oa
meni ai muncii din întreprinderi și
instituții bucureștene.
Au fost prezenți Rodney A. Lo
pez, ambasadorul Republicii Cuba
la București, membri ai ambasadei.
Cu același prilej, la Casa de cui*
tură a I.R.R.C.S. a fost deschisă o
expoziție documentară cubaneză.
(Agerpres)

phenian:

in cadrul căreia a fost vernisată o
expoziție de carte cuprinzind opere
din gindirea social-politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. De ase
menea, a fost organizată expoziția
de fotografii „Imagini din Româr
nia“ și a fost prezentat filmul do
cumentar „România, efigii contem
porane".
In cursul manifestării,
cadre din conducerea universității
au evidențiat realizările poporului
român, politica de pace promovată
de România, de președintele tării,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

SOFIA 29 (Agerpres). — Lecto
ratul de limbă și literatură română
din cadrul
Universității „Kiril și
Metodiu". din Vellko Tîrnovo, a
organizat o expoziție de carte
politică românească. S-au bucu
rat de o deosebită apreciere lu
crările din gindirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și cărțile științi
fice din opera tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu.
Vernisajul expoziției a fost urmat
de o seară culturală românească.
ROMA 29 (Agerpres). — In cadruj unei manifestări desfășurate
la Roma, profesorii Guida Fran
cesco și Giuliano Caroli, de la Uni
versitatea din Roma, și Davide
Nardoni, de la Universitatea din
Cassino, au prezentat comunicări
pe tema unității naționale a po
porului român, evidențiind originea
latină și continuitatea pe teritoriul
său național.
Cu acest prilej, a fost organizată
o expoziție de fotografii prezentînd
aspecte semnificative din lupta po
porului român
pentru realizarea
unității sale naționale.
A fost prezentat, de asemenea,
un program de muzică românească.

Sesiunea Adunării Populare Supreme
a R.P.D. Coreene

Tovarășul Kim Ir Sen a fost reales
în funcția de președinte al R.P.D. Coreene
PHENIAN 29 (Agerpres). — în
trunită in prima sesiune a celei de-a
8-a legislaturi, Adunarea
Populară
Supremă a R.P.D. Coreene l-a reales
pe Kim Ir Sen. secretarul general al
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. în funcția de președinte al
R.P.D. Coreene, informează agențiă
A.C.T.C. Vicepreședinți ai R.P.D. Co
reene au fost realeși Pak Sen Cer.
Lim Ciun Ciu și Li Giong Ok. Au

20,45 Generos cadru al exercitării su
veranității poporului. 39 de ani de
la proclamarea Republicii. Docu
mentar (color)
21,05 Cîntec pentru
Republică
(co
lor) . Spectacol-literar-muzical-coregtafic
21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului
predominant sub formă de lapoviță și
ploaie vor cădea în nordul și estul țării
și cu caracter izolat tn rest. Vlntul va
sufla slab pînă la moderat, cu unele
intensificări în zona de munte și estul
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 șl plus 2 grade,
izolat mal coborlte In depresiuni, iar
cele maxime între minus 2 șl plus 8
grade, Izolat mal ridicate în sud-vest.
Pe alocuri, ceață șl, izolat, condiții de
producere a poleiului.

Adrian VASILESCU

REPUBLICII

In diferite țări ale lumii continuă să se desfășoare manifestări con
sacrate zilei de 30 Decembrie, aniversarea proclamării Republicii. Sint
relevate realizările obținute de România în anii socialismului, cu precă
dere în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, înscrisă in istoria patriei drept cea mai bogată în înfăptuiri,
in cadrul manifestărilor sînt, de asemenea, subliniate politica de pace
și amplă colaborare a României, acțiunile și demersurile sale în favoarea
destinderii, dezarmării și păcii.

pentru traducerea în viață a istori
celor hotărîri
ale
Congresului al
XIII-lea al P.C.R.. a sarcinilor ce le
revin din documentele de partid și
de stat adoptate in cadrul recentelor
foruri reprezentative ale democrației
noastre muncitorești, revoluționare,
să acționeze competent și responsa
bil. in spiritul măsurilor stabilite la
Forumul tineretului, pentru a obți
ne o nouă calitate în toate dome
niile de activitate.
Cu această ocazie s-a relevat că,
în ansamblul preocupărilor organelor
și organizațiilor U.T.C. pentru con
tinua perfecționare
profesională a
tinerilor,
concursurile, olimpiadele
pe meserii și sesiunile tehnico-științifice, in cadrul cărora în acest an
au fost antrenați peste 1,5 milioane
tineri din toate domeniile activității
economice, au contribuit la crearea
și menținerea unei atmosfere de
emulație care a susținut un perma
nent efort de autodepâșire.
în cadrul manifestării
a luat
cuvintul tovarășul Nicu Ceaușescu,
membru
supleant
al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
primr-secretar al C.C. al U.T.C.

ximă grijă a părții din avuția na
țională ce le este încredințată, irt
asigurarea unei largi participări a
întregului popor la conducerea so
cietății.
O expresie firească a sistemului
de conducere democratică a socie
tății, a întăririi dialogului cu po
porul, a ridicării nivelului de con
știință al maselor este întărirea
unității în jurul partidului,, al se
cretarului său general, tovgrășul
Nicolae Ceaușescu, creșterea hotărîrii tuturor fiilor României socialis
te de a înfăptui exemplar politica
partidului în care ei văd întruchi
pate
propriile
aspirații
despre
dezvoltarea țării noastre.
in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu",
Republica
noastră socialistă
se
afirmă cu
putere ca
un stat
liber și independent, în care po
porul
se
dovedește
a
fi
cu
adevărat propriul
său
suveran.
Un stat prețuit în lumea întreagă
pentru epocalele sale înfăptuiri in
terne, pentru politica sa de pace,
al cărui strălucit ctitor este pre
ședintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Erou al Po
porului, Erou al Păcii, autorul unor
inițiative și acțiuni
concrete, de
amplă
rezonanță,
întreprinse in
scopul edificării unei lumi noi, fără
arme și fără războaie. Cu încre
derea deplină în prezentul său so
cialist, în viitorul comunist, cu ho
tărirea fermă de a-și afirma cu și
mai multă putere vocația sa con
structivă, REPUBLICA SOCIALISTA
ROMÂNIA intră în cel de-al 40-lea
an al existenței sale eroice.

varășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general
al
Partidului
Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., in amplificarea și di
versificarea colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și U.R.S.S.
în domeniile politic, economic, tehnico-științific. cultural, a conlucrării
lor pe plan internațional în interesul
popoarelor celor două țări, al cauzei
socialismului, păcii și colaborării în
lume.
★
A fost semnat protocolul privind
schimburile comerciale pe anul 1987
între România și U.R.S.S., care pre
vede creșterea in continuare a livră
rilor de mărfuri în anul viitor. Tot
odată, cei doi miniștri au
semnat
convențiile privind colaborarea In
construirea combinatului de prepa
rare a minereurilor de fier de la
Krivoi Rog și a conductei
pentru
tranzitul prin România al
gazelor
naturale din U.R.S.S.

MANIFESTĂRI CONSACRATE

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Cuba, luni a avut loc în
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea, în
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie și aspecte
ale
dezvoltării
economico-sociale
din
această țară.
Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi

EXTERNE

Convorbiri româno-sovietice
MOSCOVA (Agerpres). — Eduard
Șevardnadze, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul
afacerilor externe
al U.R.S.S.,
a
primit pe Ion M. Nicolae, ambasado
rul tării noastre în Uniunea Sovie
tică.
In cadrul convorbirii care a avut
loc cu acest prilej,
a fost relevat
cursul
ascendent al
relațiilor de
prietenie și colaborare multilaterală
româno-sovietice.
S-a evidențiat rolul hotăritor al
întâlnirilor și înțelegerilor dintre ta

Inmtnarea Diplomei de onoare a C.C. al U.T.C.
cîștigătorilor concursurilor profesionale, olimpiadelor
pe meserii și concursului de creație tehnico-științifică
in anul 1986

REPUBLICA NOASTRĂ
epocă nouă, urmînd
cu fierbinte
devotament
un conducător erou.
Toți acești ani sînt ei înșiși martori
ai celor mai mărețe înfăptuiri din
întreaga istorie a poporului român.
Sînt anii marcați profund de suflul
novator al Congresului al IX-lea al
partidului,
eveniment
de
răs
cruce prin care a fost inau
gurată
în istoria țării
„Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Sint anii în
care a fost adoptată noua Consti
tuție, ce prevede schimbarea de
numirii
statului
în
REPUBLICA
SOCIALISTA ROMANIA. Sint anii
in care a fost adoptat Progra
mul partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate
și înaintare a României
spre comunism. Sînt anii în care
s-a trecut la înfăptuirea programe
lor adoptate
de
Congresul al
XIII-lea, ce trasează liniile direc
toare ale dezvoltării
economico-

dețelor Neamț și Iași se îndreaptă
cu profund respect și deosebită re
cunoștință către dumneavoastră, cel
mai iubit fiu
al națiunii noastre,
conducătorul încercat al partidului și
țării, Erou între eroii neamului, pa
triot înflăcărat, revoluționar con
secvent. personalitate
de frunte a
lumii oontemporane șl vă exprimă
profunda gratitudine și recunoștin
ță pentru
grija
părintească ce o
purtați continuei dezvoltări a acestor
străbune meleaguri românești, pen
tru neobosita activitate ce o desfășurati spre binele și fericirea na
țiunii. progresului și înfloririi patriei
noastre socialiste,
pentru făurirea
unei lumi mai bune și mai drepte pe
planeta noastră, o lume a păcii.
Ne angajăm în mod
solemn că,
urmînd neabătut exemplul și îndru
mările dumneavoastră înflăcărate,
vom munci cu dăruire și înaltă res
ponsabilitate în
vederea realizării
planului pe 1987 și pe întregul cinci
nal. aplicării in viață a istoricelor
hotăriri ale Congresului al XIII-lea
al partidului, a Programului de făuri
re a societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.
Aflîndu-ne în
pragul aniversării
Republicii și al Anului Nou 1987. vă
rugăm să ne permiteți să vă adre
săm. din adîncul inimilor, dum
neavoastră, mult
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena
Ceaușescu. în numele tuturor locuitarilor județelor Neamț și Iași, cele
mai alese urări de sănătate și feri
cire.
de
viată
îndelungată spre
binele poporului român, al păcii și
colaborării în întreaga lume.
(Agerpres)

TELEGRAME

havana

fost, de asemenea, aleși secretarul
general
și
membrii
Comitetului
Popular Central.
Președinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Populare Supreme
a fost reales Yang Hyong Sop. Li
Gun Mo a fost ales premier al Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene. A fost, totodată.
aprobată
componența noului guvern.

= Ședința constitutivă a Adunării Naționale
a Puterii Populare din Cuba

Tovarășul Fidel Castro Ruz a fost reales președinte
al Consiliului de Stat al Republicii Cuba
HAVANA (Agerpres). — In cadrul
ședinței constitutive a Adunării Na
ționale a Puterii Populare din Cuba,
care s-a desfășurat la Havana. Fidel
Castro Ruz, secretar general al C.C.
al P.C. din Cuba, a fost reales in
unanimitate in funcția de președinte

al Consiliului de Stat al Republicii
Cuba. Raul Castro Ruz a fost reales
in funcția de prim-vicepreședinte al
Consiliului de Stat. în funcția de
președinte al Adunării a fost reales
Flavio Bravo Pardo, relatează agen
ția T.A.S.S.

I AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: j
INTILNIRE. Mihail
Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
s-a întilnit cu Alvaro Cunhal, se
cretar general al P.C. Portughez,
I aflat în vizită la Moscova, infor
mează agenția T.A.S.S. Au fost dis
cutate, cu acest prilej, probleme
ale mișcării comuniste și muncitoI rești internaționale și aspecte ale
I cooperării dintre cele două partide.
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PLENARA. La Budapesta
s-au
desfășurat lucrările plenarei C.C.
al P.M.S.U. A fost dezbătut și apro
bat raportul privind sarcinile legate
de accelerarea dezvoltării tehnice
și creșterea eficienței cercetărilor
științifice, relatează agenția M.T.I.
Lucrările plenarei s-au desfășurat
sub președinția lui Jânos Kâdâr,
secretar general al P.M.S.U.

PLAN DE DEZVOLTARE. La
Phenian a avut loc plenara C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, care
Ia dezbătut planul de dezvoltare
economico-socială a R.P.D. Coree 
ne pe perioada 1987—1993, ca și
. planul economie pe 1987. La plena
ră a luat cuvintul secretarul geneI ral al C.C. al Partidului Muncii din
Coreea, tovarășul Kim Ir Sen.
I

LA BEIJING s-a închis expoziția
industrială și comercială sovietică,
Icea mai mare din ultimii 30 de ani
organizată de U.R.S.S. in capitala
R.P. Chineze. Expoziția a prilejuit
numeroase contacte între personaI lități economice din cele două țări

și încheierea unor contracte comer
ciale.

LA HANOI s-au încheiat lucrărlle sesiunii Adunării Naționale a
R.S. Vietnam.
Reprezentanții în'
forumul
legislativ
suprem
au
examinat
rezultatele
dezvoltării
economico-sociale a țării în 1986
și au aprobat proiectele planului
și bugetului pe anul 1987. In înche
ierea sesiunii a fost adoptată o declarație in legătură cu problemele
păcii și securității internaționale.

ALEGERI.
Comisia
electorală
centrală din Somalia l-a declarat
oficial pe actualul șef al statului,
Mohamed Siad Barre, învingător
in alegerile prezidențiale desfășurate la 23 decembrie.
Președintele Siad Barre, care va
exercita
funcția supremă în stat
pentru un nou
mandat de șapte
ani, a întrunit în favoarea sa 99,23
la sută din voturile exprimate de
cei 4.8 milioane de alegători.
ACCIDENT. După cum relatează
agenția P.A.P.. pe porțiunea de calc
ferată între Czenstohowa și Rudniki un tren accelerat a tamponat un
tren de pasageri care staționa la
semafor. în accident au fost rănite
zece persoane.
PROTOCOL. La Tirana a fost
semnat protocolul privind schimburile comerciale șl plățile pe anul
1987 între Albania și Turcia, anunță
agenția A.T A.
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Republica în Anul Internațional al Păcii

ACTIVITATE NEOBOSITĂ ÎN SLUJBA

w

IDEALULUI SUPREM AL OMENIRII - PACEA
In actuala situație internațională se poate afirma că problema fundamentală a epocii noastre este aceea a dezarmării
nucleare și generale, a asigurării păcii pe planeta noastră. Nu există și nu poate exista astăzi o altă problemă mai importantă
decît asigurarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la existență, la libertate, independență, la viață și pace! Poporul
român va face totul și nu va precupeți nimic pentru a-și aduce contribuția la victoria cauzei dezarmării și păcii, realizării
unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.
NICOLAE CEAUȘESCU
Și în acest al 39-lea an care a trecut
de la proclamarea Republicii, poporul
român a făcut, o dată mai mult, do
vada virtuților sale de popor iubitor de
muncă și libertate, de adevăr și drep
tate, a dorinței sale de a trăi în înțele
gere și pace cu celelalte popoare ale
lumii.
Și în acest an, proclamat de Orga
nizația Națiunilor Unite drept An In
ternațional al Păcii, România socialistă
și-a ridicat cu putere glasul și a depus
eforturi tenace, neobosite, alături de
forțele democratice, înaintate de pre
tutindeni, de toate popoarele care do
resc pacea, pentru a contribui la trium
ful rațiunii, la înlăturarea pericolului
unei catastrofe nucleare, la victoria
politicii de dezarmare, securitate și des
tindere, la asigurarea viitorului liber
și independent al poporului nostru, al
tuturor națiunilor lumii.
Cu deosebită forță s-au impus în
conștiința popoarelor inițiativele, pro
punerile și demersurile de amplu răsu
net internațional ale secretarului ge
neral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
vibrantele sale apeluri adresate oame
nilor de stat, popoarelor de pretutin

deni in vederea salvgardării dreptului
suprem la pace, la existență liberă și
demnă a tuturor națiunilor.
Mai mult ca oricind, în acest An
Internațional al Păcii, România socia
listă, președintele ei au cerut să se
treacă de la vorbe la fapte, de la de
clarații la acțiuni și măsuri concrete
pentru oprirea cursului periculos al
evenimentelor, pentru realizarea dezar
mării, și în primul rind a celei nucleare,
pentru asigurarea păcii în întreaga
lume.
Mai mult ca oricind, în acest An
Internațional al Păcii, România s-a im
pus pe toate
*
meridianele prin puterea
exemplului, adoptînd hotărîrea de a
reduce în mod unilateral armamentele,
efectivele și cheltuielile militare.
Această strălucită inițiativă, ca și
numeroasele propuneri și demersuri
constructive, raționale, programe de ac
țiune pentru destindere și dezarmare,
întreaga activitate desfășurată pe plan
internațional de republica noastră, de
cel ce îi conduce destinele, vin să
confirme, mai mult ca oricind, în Anul
Internațional al Păcii, renumele Româ
niei de „TARA A PACII“ și al pre
ședintelui- ei de ..EROU AL PĂCII".

MOMENT DE ISTORICĂ SEMNIFICARE : Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu dîndu-și votul in cadrul referendumului
de la 23 noiembrie. Poporul român, prin cele 17 milioane de voturi, a spus un DA hotărit păcii și dezarmării, promovării ințelegerii și co
laborării între toate națiunile lumii

BEOIICEREA Bl 5 LA SUTA A ARMAMENTELOR, EFECNIIELOR
SI CHELTUIELILOR MILITARE - INIIBIM UE RĂSUNET INTERNAȚIONAL
tmbinrnd vorba cu fapta, România socialistă a hotărit să treacă
în mod unilateral la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare, oferind un exemplu concret de
modul in care trebuie
să se acționeze
pentru trecerea la
dezarmare.
• TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU A FORMU
LAT ACEASTA PROPUNERE IN CUVINTAREA ROSTITĂ IN CADRUL
CELUI DE-AL lll-LEA CONGRES AL
OAMENILOR MUNCII,
cei 11000
de participanți la înaltul forum al
democrației muncitorești revoluțio
nare aprobind cu entuziasm iniția

tiva de mare însemnătate a pre
ședintelui țării.
• Sesiunea Marii Adunări Na
ționale a adoptat legea privind or
ganizarea referendumului în legă
tură cu măsura de reducere a ar
mamentelor, efectivelor și cheltuie
lilor militare.
• Prin votul său unanim, prin
cele peste 17 milioane de semnături

la referendumul din 23 noiembrie,
poporul român și-a manifestat de
plina adeziune la această inițiativă,
a spus un DA hotărit în favoarea
păcii și dezarmării.
• Hotărîrea unanimă a poporu
lui nostru a produs un
puternic
ecou pe plan internațional,
fiind
apreciată ca o acțiune de
mare
importanță în actuala situație in
ternațională.
• Prin această inițiativă, Româ
nia a oferit întregii lumi UN EXEM
PLU MOBILIZATOR DE CEEA CE
S-AR PUTEA REALIZA DACĂ SI
ALTE STATE AR TRECE LA REDU

CERI
ASEMĂNĂTOARE.
Numoi
in
cepa
ce
privește
conti
nentul european, aplicarea iniția
tivei românești ar însemna, la ac
tualul nivel al înarmărilor, redu
ceri reprezentind 1 200 avioane de
luptă, 5 000 de tancuri, 225 nave
de război. Cît privește
efectivele
militare, o reducere cu 5 la sută
a actualului nivel mondial ar în
semna 1 450 000 de persoane.
• Rezultatele referendumului au
fost difuzate ca DOCUMENT OFI
CIAL AL ADUNĂRII GENERALE A
O.N.U.

STIINTA IN SlUJBA VIEȚII
Și în acest an, România socialistă, președintele țării au acționat
cu consecvență pentru ca știința și tehnica modernă, oamenii de
știință și cercetătorii de pretutindeni să devină alinți de nădejde
în lupta pentru împlinirea aspirațiilor de pace și progres ale tu
turor popoarelor.

• In spiritul acestui comanda șt tehnic al umanității, roadele cu
ment, COMITETUL NATIONAL RO noașterii umane în general să fie
MÂN „OAMENII DE ȘTIINTĂ SI puse numai în slujba progresului
PACEA", CONDUS DE TOVARĂȘĂ economico-social, a bunăstării, in
ACADEMICIAN DOCTOR INGINER dependenței și suveranității fiecărei
ELENA CEAUȘESCU, a desfășurat națiuni.
în tot cursul anului 1986 o intensă
• Din inițiativa Comitetului Na
activitate.
țional român „Oamenii de știință
• Țara noastră, oamenii de ști și pacea", în instituțiile de învățăință români, alături de întregul po mînt superior și institutele de cer
por, consideră
ca o
necesitate cetări au avut loc AMPLE Astringentă ca potențialul
științific DUNARI în cadrul Anului Interna

tional alr Păcii. Totodată, Comite
tul a acționat in direcția INTEN
SIFICĂRII COLABORĂRII CU
OR
GANIZAȚIILE SI FORURILE SIMI
LARE DE PRETUTINDENI, pentru ca
stiinta, cultura să servească exclu
siv păcii, înțelegerii intre națiuni,
asigurării fericirii tuturor popoare
lor.
• Un moment important în re
afirmarea năzuințelor de pace ale
oamenilor de știință și cultură din
țară l-a constituit Plenara Consi
liului Național al' Științei și Invățămîntului, care a adoptat un „APEL
PENTRU DEZARMARE Șl PACE IN
EUROPA Șl IN LUME".

EFORTURI PERSEVERENTE PENTRU DEZARMAREA NUCLEARA
Apreciind că, in ansamblul procesului de dezarmare. înlătu
rarea primejdiei nucleare reprezintă „prioritatea priorităților",
România, prin glasul de înaltă autoritate internațională al pre
ședintelui ei, a prezentat și in acest an o serie de importante pro
puneri și inițiative.
• In cuvintarea
rostita la
28
martie, la PLENARA CONSILIULUI
NATIONAL AL FRONTULUI DEMO
CRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCiALISTE,
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
pronunțat in favoarea
elaborării
unui program complex de dezarma
re generala, in centrul căreia să se
afle dezarmarea nucleară, in acest
sens s-a subliniat că România con

sideră necesar să fie oprită produ
cerea și dmplasarea de noi arme
nucleare, să fie lichidate cele exis
tente, să fie scos în afara legii în
tregul armament atomic.
• DECLARATIA-APEL A F.D.U.S.,
APELUL MARII ADUNĂRI NAȚIO
NALE cu privire la Anul Internațio
nal al Păcii, ca și APELUL CON
GRESULUI AL lll-LEA AL OAME

NILOR MUNCII cheamă popoarele,
toți factorii politici de pretutindeni
să acționeze, cît nu este prea tirziu, pentru eliberarea omenirii de
spectrul distrugerii nucleare, pentru
o lume fără arme și războaie.
• in legătură cu problema eurorachetelor, tara
noastră
susține
OPRIREA IMEDIATĂ A INSTALĂRII
NOItOR RACHETE PE CONTINENT,
convenirea unei date-limită în ve
derea retragerii tuturor rachetelor
existente, eliberarea treptbtă a Eu
ropei și a întregii lumi de orice
rachete și arme nucleare.
• România sprijină
programul

de dezarmare nucleară, pe etape,
propus de Uniunea Sovietică, considerînd că realizarea sa ar avea o
mare însemnătate pentru desfășu
rarea vieții internaționale.
• Țara noastră subliniăză NE
CESITATEA
FOLOSIRII SPAȚIULUI
COSMIC - bun al întregii umani
tăți - EXCLUSIV IN SCOPURI PAȘ
NICE. Pronunțîndu-se împotriva mi
litarizării Cosmosului, pentru renun
țarea la programe de felul „răz
boiului stelelor", România a propus
elaborarea în cadrul O.N.U. a unui
tratat internațional cu privire Ia
spațiul cosmic.

DEMERSURI SUSȚINUTE, TENACE PENTRU ÎNCETAREA EXPERIENȚELOR ATUMICE
tn repetate rinduri, România a subliniat că încetarea experien
țelor nucleare trebuie să reprezinte primul pas in dezarmarea nu
cleară. că se impune intensificarea activității pentru interzicerea
acestor experiențe, care constituie un grav pericol pentru existența
omenirii.

• Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a arătat că ROMÂNIA SE PRONUNȚA PENTRU UN ACORD GENERAL DE ÎNCETARE A EXPERIEN-

ȚELOR NUCLEARE DE CĂTRE TOATE
STATELE, considerind aceasta drept
o primă necesitate și un prim pas
în Anul Internațional al Păcii.

• TARA NOASTRĂ A SALUTAT
INSTITUIREA DE CĂTRE U.R.S.S. A
MORATORIULUI UNILATERAL, PRE
LUNGIT IN CITEVA RINDURI, asu
pra experiențelor cu arma atomică,
cerind totodată S.U.A. și altor pu
teri nucleare să se alăture acestui
moratoriu, aceasta impunindu-se cu
atît mai mult in lumina Declarației

guvernului sovietic, care a anunțat
că va renunța la moratoriu dacă
S.U.A. ' vor
continua
asemenea
experiențe in anul viitor.
• La recenta sesiune a Adunării
Generale a O.N.U., ROMÂNIA A
FOST COAUTOARE LA REZOLUȚIILE
PRIVIND INTERZICEREA TUTUROR
EXPERIENȚELOR NUCLEARE.

PENTRU REDUCEREA SI LIMITAREA ARMAMENTELDR CDNVENTIUNALE
Pornind de la faptul că, prin perfecționările aduse de-a lungul
anilor, armele convenționale se apropie tot mai mult prin gradul
de periculozitate de armele de distrugere in masă, țara noastră
s-a pronunțat și se pronunță pentru reducerea hotărită a arma
mentelor clasice, a efectivelor și cheltuielilor militare.

• România a propus să se trea
că la reducerea radicală a arma
mentelor convenționale, astfel incit
PINĂ IN ANUL 2 000 SĂ SE REA
LIZEZE O REDUCERE DE CEL PU

ȚIN 50 LA SUTA a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare.
• Țara noastră a fast COAU
TOARE A APELULUI-PROGRAM AL
ȚĂRILOR SOCIALISTE DIN PACTUL

DE LA VARȘOVIA PRIVIND REDU
CEREA CU 25 LA SUTA A ARMA
MENTELOR, EFECTIVELOR SI CHEL
TUIELILOR MILITARE PINĂ IN 1990,
ca o primă etapă
importantă în
dezarmarea convențională.
• In același timp, România s-a

pronunțat și se pronunță pentru
LICHIDAREA BAZELOR MILITARE
STRĂINE,

PENTRU

RETRAGEREA

TRUPELOR DE PE TERITORIUL AL
TOR STATE.
• In actuălele împrejurări, țara
noastră consideră că se impune
ACTIVIZAREA FORURILOR DE NE
GOCIERI MULTILATERALE. In acest
sens, o importanță deosebită ar
avea-o încheierea cu rezultate po
zitive a negocierilor militare de la
Viena pentru reducera armamente
lor și efectivelor în Europa
cen
trală.

PENTRU 0 EUROPA NOUA. A PĂCII SI COLABORĂRII
Înscriind edificarea securității europene ca un obiectiv de prim
ordin al politicii sale externe, România socialistă a acționat și ac
ționează consecvent pentru transformarea Europei intr-un conti
nent al păcii, înțelegerii și colaborării.

neze și să/ stabilească
măsuri și
forme noi de
cooperare
pentru
dezvoltarea schimburilor
tehmcoștiințifice. România sprijină, tot
odată, convocarea unei conferințe
• Ca una din țările inițiatoare la Stockholm, la finalizarea lor po a statelor participante, consacrată
problemelor economice de pe con
a CONFERINȚEI DE LA STOCKHOLM zitivă.
PENTRU
MĂSURI DE ÎNCREDERE
• Țara noastră consideră că în tinent.
Șl SECURITATE Șl PENTRU DEZAR cheierea cu succes a
• Țara
noastră se
pronunță
Conferinței
MARE IN EUROPA, România a de la Stockholm creează premise pentru crearea în BALCANI A
salutat încheierea cu succes a pri favorabile pentru
trecerea la
o UNEI ZONE A PĂCII SI BUNEI VE
mei faze a acesteia, apreciind că nouă fază a acesteia - consacrată CINĂTĂȚI, FĂRĂ ARME NUCLEARE
Șl CHIMICE, această poziție de
documentele adoptate contribuie unor măsuri de dezarmare.
• La noul forum general euro principiu fiind puternic reafirmată
la creșterea încrederii dintre
sta
tele continentului și marchează un pean din capitala Austriei, care a și in Mesajul adresat de președin
pas important in direcția procesu început la 4 noiembrie a.c„ a tele Nicolae Ceaușescu cu prilejul
lui de edificare a securității și co fost prezentat documentul „POZI deschiderii la București a Reuniunii
ȚIA ROMÂNIEI, APRECIERILE Șl țărilor balcanice privind realizarea
operării europene.
•
Inițiativele
și
demersurile CONSIDERENTELE PREȘEDINTELUI în Balcani a unei zone fără arme
PRI chimice.
României, sintetizate în documentul NICOLAE CEAUSESCU CU
„POZIȚIA ROMÂNIEI, CONCEPȚIA VIRE LA REALIZAREA DEZARMĂRII,
• In mod constant, tovarășul
IN Nicolae Ceaușescu a evidențiat ne
Șl CONSIDERENTELE
PREȘEDIN SECURITĂȚII Șl COOPERĂRII
TELUI NICOLAE CEAUȘESCU PRI EUROPA", care s-a bucurat de a- cesitatea ca Europa să joace
un
VIND MĂSURI DE ÎNCREDERE SI precieri pozitive din partea statelor rol mai activ în promovarea și apă
SECURITATE Șl PENTRU
DEZAR participante.
rarea propriilor interese, ca țările
MARE IN EUROPA", precum și in
• Țara noastră susține la reuniu europene să-și asume întreaga răs
alte acțiuni și demersuri concrete nea general-europeană de la Vie pundere și să acționeze cu toată
au contribuit la desfășurarea con na necesitatea organizării unei re hotărîrea pentru asigurarea viitoru
structivă a lucrărilor Conferinței de uniuni de experți care să exami lui de pace al întregii umanități.
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