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Felicitările adresate președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

de șefii misiunilor diplomatice
Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 

președintele Republicii Socialis
te România, a primit, marți, 30 
decembrie, pe șefii misiunilor 
diplomatice, pe reprezentanții 
unor organizații acreditați in 
țara noastră, care au prezentat 
felicitări cu prilejul celei de-a 
39-a aniversări a proclamării 
Republicii și al Anului Nou.

La primire au participat to
varășa Elena Ceaușeșcu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Manea 
Mănescu, Gheorghe Rădulescu, 
Ion Dincă, Gheorghe Oprea, 
Petru Enache, Nicolae Giosan, 
Ion Stoian, loan Totu, Silviu 
Curticeanu, Ilie Văduva, minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Aurel Duma, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe.

Pentru a prezenta felicitări 
președintelui Nicolae Ceaușeșcu 
au venit ambasadorii : Republi
cii Populare Bulgaria — Todor 
Stoicev, Republicii Islamice 
Mauritania — Yehdlh Ould Sid' 
Ahmed, Republicii Cuba — 
Rodney A. Lopez, Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste — 
E. M. Țiajelnikov, Republicii 
Zair — Musungayi Nkuembe 
Mampuya, Republicii Franceze 
— Michel Rougagnou, Republicii 
Libaneze — Maurice Bassous, 
Republicii Populare Polone — 
Boguslaw Stahura, Republicii 
Burundi — Paul Munyembari, 
Canadei — Jacques Simard, Re
publicii Arabe Egipt — Moha
med Said El-Sayed, Republicii 
Federale Germania — Hartmut 
Wolfgang Schulze-Boysen, Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
— Jan Papp, Republicii Popu-

• _ lare Democrate Coreene — Zo 
Iăng Guk, Republicii Portugheze 
— Luis Quartiri, Republicii 
Populare Mongole — Togoociin 
Ghenden, Republicii Argentina 
— Enrique F, Lupiz, Republicii 
Socialiste Vietnam — Pham Duy 
Toan, Republicii Populare Sc • 
cialiste Albania — Zoi Toska, 
Marii Jamahirii Arabe Libiene 
Populare Socialiste — Abdul 
Hamid Farhat, Olandei — Char
les S. van Straten, Republicii Ve
nezuela — Demetrio Boersner, 
Republicii Democrate Germane 
— Herbert Plaschke. Regatului 
Thailandei — Ukrit Durayapra- 
ma, Republicii Guineea — Fodd 
Cisse, Republicii Zimbabwe — 
Nicholas T. Goche, Republicii 
Populare Congo — Albert Ser- 
vais Obiaka,. Republicii Populare 
Chineze — Yu Hongliang, Re
publicii Islamice Pakistan — 
Ghulam Rabbani, Republicii 
Irak — Safa Saleh Mahdi Al- 
Falaki, Republicii Tunisiene — 
Lies Gastli, Regatului Maroc — 
Abdelwahab Chorfi, Republicii 
Indonezia — Heman Benny 
Mochtan, Republicii Ecuador — 
Filoteo Samaniego Salazar, Nor
vegiei — Knut Erling Sagen,

(Continuare in pag. a V-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘEȘCU

Tovarășe prodecan al Corpu
lui diplomatic din București,

Tovarăși și domnilor repre
zentanți ai misiunilor diploma
tice din România,

Doresc să vă exprim cele mai calde 
mulțumiri pentru urările adresate 
poporului român, Consiliului de Stat, 
guvernului, precum și mie personal, 
cu prilejul Anului Nou.

Anul pe care îl vom încheia nu 
peste mult timp s-a caracterizat, pe 
ansamblu, ca un an cu multe pro
bleme politice și economice. După 
cum este bine cunoscut, în viața in
ternațională au continuat să se acu
muleze noi armamente — atît nu
cleare, cît și convenționale —, au 
avut loc noi acțiuni de forță, de ame
nințare cu forța, de amestec în tre
burile altor națiuni. Iar pe plan eco
nomic s-au manifestat, în continua
re, o serie de influențe negative ale 
situației grave economice, îndeosebi 
prin înrăutățirea situației țărilor în 
curs de dezvoltare. Toate acestea 

> determină să se facă o apreciere nu 
prea bună despre anul pe care îl 
încheiem, deși popoarele au așteptat 
ca acest an — 1986 — proclamat 
drept „An Internațional al Păcii", să 
marcheze o îmbunătățire simțitoare 
in viața internațională.

în ce privește România, cunoașteți 
direct — trăind împreună cu noi — 
și preocupările, și rezultatele, și pro
blemele pe care le avem de 
soluționat in înfăptuirea obiecti
velor privind ridicarea României 
la un nou nivel de dezvoltare.

După rezultatele de pînă acum — 
fiind practic la sfîrșitul anului — pu
tem declara că, pe ansamblu, avem 
unele rezultate pe care le-am putea 
aprecia bune. Industria noastră cu
noaște, în acest an, un ritm de dez
voltare de peste 7 la sută. în agri
cultură, deși în condiții climatice pa 
care le cunoașteți, nu prea bune, am 
obținut o recoltă de cereale bună.

Cu toate acestea considerăm — și 
doresc să menționez aceasta și la în- 
tîlnirea cu dumneavoastră — că nu 
toate au mers așa cum noi am fi do
rit. atît din cauza unor lipsuri pro
prii, cît și datorită influențelor din 
viața economică și politică interna
țională.

Știu că și țările dumneavoastră, u- 
nele au obținut rezultate mal bune, 
altele nu pe măsura așteptărilor. Dar, 
pe ansamblu, toate popoarele au ac
ționat și au făcut totul pentru a ob
ține o îmbunătățire a activității.

Și evenimentele din acest an de
monstrează, cu putere, interdepen
dența tot mai strînsă, atît economică, 
cît și politică, dintre toate națiunile 
lumii, atestă faptul că intre politica 
de dezvoltare economică și politica 
de înarmări există o strînsă inter
dependență, că pentru soluționarea în 
mod corespunzător a problemelor 

dezvoltării, pentru depășirea unor 
greutăți economice se impun ca o 
necesitate oprirea cursei înarmărilor, 
dezarmarea, reducerea cheltuielilor 
militare. Multe din greutățile econo
mice actuale sînt nemijlocit legate de 
uriașele cheltuieli militare neproduc
tive, inutile.

Subliniez aceasta, pentru că, după 
părerea noastră, soluționarea, în anul 
viitor și in anii următori, a proble
melor grave economice nu se poate 
prevedea fără reducerea radicală a 
cheltuielilor militare. înseși studiile 
diferitelor organizații și economiștii 
din diferite state ale lumii apreciază 
că anul viitor va fi un an nu prea 
bun din punct de vedere al dezvol
tării economice — și toți sint una
nimi în a atrage atenția că trebuie 
să se treacă la o reducere a cheltu
ielilor militare, că trebuie acordată 
mai multă atenție problemelor țări
lor In curs de dezvoltare, subdez
voltării.

Consider că este bine — în ajunul 
boului an — să se reflecteze in mod 
serios la toate aceste probleme, la 
aceste avertismente, pentru că nu
mai în măsura în care toate popoa
rele. toate statele vor ține seama de 
realități și de problemele care tre
buie rezolvate se vor putea solu
ționa — cu forte unite, printr-o co
laborare largă a tuturor popoarelor 
— unele din problemele foarte grave 
ale vieții mondiale.

In ce privește România, după cum 
știți, ne-am propus și sîntem hotă- 
rîți să facem totul ca, și anul viitor, 
să asigurăm realizarea programelor 
de dezvoltare economico-socială. Do
rim să extindem colaborarea cu toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială.

în luna noiembrie, poporul nostru 
s-a pronunțat în unanimitate pentru 
o reducere unilaterală a efectivelor, 
armamentelor și cheltuielilor milita
re. Considerăm aceasta ca o expresie 
a voinței României de a se trece de 
la declarații la acțiuni concrete de 
dezarmare. De fapt, prin măsurile 
luate după referendum, putem spu
ne că reducerea cheltuielilor milita
re se apropie de 10 la sută. Am fă
cut aceasta considerînd că este ne
cesar să folosim mijloacele pe care 
le avem pentru a asigura realizarea 
programelor de dezvoltare economi
co-socială, de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului. 
Am dori ca și țările pe care le re- 
prezentați dumneavoastră in Româ
nia, ca toate popoarele lumii să 
treacă cît mai curînd posibil la ase
menea măsuri — și am saluta dacă 
anul viitor ar marca trecerea la 
unele măsuri reale de dezarmare, de 
reducere a cheltuielilor militare.

Considerăm că ar trebui să se facă 
totul pentru trecerea la reducerea 
armamentelor nucleare și convențio
nale. România a sprijinit și sprijină 
activ propunerile Uniunii Sovietice 
privind lichidarea totală a armelor 
nucleare pînă în anul 2000. Conside

răm înțelegerile din Islanda dintre 
conducătorii sovietic și american ca 
o bază pentru trecerea la acorduri 
reale. Dintre acestea, România apre
ciază că ar trebui să se acorde o 
atenție corespunzătoare eliminării 
rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa, deoarece puncte
le de vedere ale celor două state — 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii — sint foarte apropia
te, iar țările europene sînt în mod 
unanim de părere că trebuie să fie 
eliminate aceste rachete de pe con
tinentul nostru.

In același timp, sîntem pentru mă
suri de reducere a armamentelor nu
cleare, pînă la eliminarea lor de pe 
toate continentele, din întreaga lume. 
Mă refer îndeosebi la Europa, deoa
rece aici sînt concentrate principalele 
arme nucleare și pentru că rezolva
rea problemei rachetelor cu rază me
die de acțiune din Europa va avea o 
mare însemnătate pentru întreaga 
politică de dezarmare în lume.

Romăhra se prohlSnț«’ fferm ’’pentru 
încetarea oricăror experiențe cu arm*  
nucleare și adresează un apel S.U.A. 
și Uniunii Sovietice, tuturor statelor 
nucleare să facă totul pentru a sa 
ajunge cît mai neîntîrziat Ia reali
zarea unui acord corespunzător in 
această privință.

De asemenea, țara noastră se pro
nunță pentru oprirea oricăror ac
țiuni de militarizare a Cosmosului. 
Cosmosul trebuie să rămînă liber da 
arme nucleare și de orice armamen
te, să servească exclusiv intereselor 
dezvoltării pașnica a tuturor po
poarelor.

Sîntem pentru a se trece la redu
cerea armelor convenționale. Țările 
socialiste au propus un program da 
reducere a acestor arme cu 25 la 
sută pînă în 1990. Nu de mult, țările 
N.A.T.O. au declarat că sint gata să 
treacă la discutarea problemei redu
cerii armelor convenționale — deși 
nu au făcut propuneri prea concrete 
— dar consider că, luînd ca bază 
propunerile și ale unei părți, și ale 
celeilalte, trebuie să se înceapă dis
cutarea acestei probleme. România 
se pronunță ferm pentru ca, anul 
viitor, să se ajungă la începerea 
tratativelor privind reducerea arme
lor convenționale in Europa.

Sîntem pentru un echilibru Intre 
cele două părți, dar acest echilibru 
trebuie să-l realizăm nu prin acu
mularea de noi armamente, ci prin 
reducerea celor existente la un nivel 
cît mal scăzut. Aceasta răspunde 
intereselor tuturor popoarelor din în
treaga lume — și România consideră 
că toți conducătorii de state și gu
verne ar trebui să țină seama mat 
mult de voința popoarelor, de faptul 
că orice război cu folosirea armelor 
nucleare ar duce la dispariția a în
seși condițiilor de viață de pe pla
neta noastră.

Sîntem pentru dezvoltarea colabo
rării pe principii de egalitate, de 
respect al independenței șl suverani
tății naționale, de neamestec în tre

burile interne. Ne pronunțăm pentru 
soluționarea tuturor conflictelor din 
lume numai prin tratative. Susținem 
ferm necesitatea unei conferințe in
ternaționale în problemele Orientului 
Mijlociu, sîntem pentru o soluție 
politică, pentru asigurarea dreptului 
poporului palestinian ia autodetermi
nare.

Considerăm că este timpul să se 
ajungă la încetarea războiului dintre 
Irak și Iran și la soluționarea pro
blemelor dintre aceste state prin tra
tative. în mod corespunzător, consi
derăm că și alte conflicte din dife
rite zone ale lumii trebuie soluționate 
In acest fel.

Este timpul să se respecte, de că
tre toate țările, independența, drep
tul fiecărei națiuni de a-și alege 
calea dezvoltării pe care o dorește, 
fără nici un amestec din afară.

Am dori ca anul viitor să mar
cheze o înțelegere mai bună a pro
blemelor subdezvoltării și o poziție 
mai constructivă din partea țărilor 

* dezertate', - pentru soluționarea globa
lă a problemelor subdezvoltării și 
realizarea noii ordini economice 
internaționale.

In general, In toate problemele 
grave mondiale, considerăm că este 
necesar să se acționeze într-un mod 
nou, democratic, cu participarea tu
turor statelor — fie mari, fie mici, 
fără deosebire de orinduire socială 
— la soluționarea tuturor probleme
lor. Nici un grup de state nu poate 
să soluționeze problemele, foarte 
complexe, fără participarea activă, la 
aceasta a tuturor statelor și popoare
lor. Sîntem pentru o creștere a ro
lului Organizației fiațiunilor Unite, 
al altor organisme internaționale.

Am dori ca relațiile dintre Româ
nia și statele pe care le reprezentați 
dumneavoastră în țara noastră să 
cunoască, în 1987, progrese mai im
portante, in toate domeniile de ac
tivitate.

In ajunul noului an, doresc să 
adresez popoarelor dumneavoastră, 
tuturor popoarelor lumii cele mai 
bune urări în dezvoltarea econo
mico-socială, astfel ca anul 1987, în 
ciuda aprecierilor economiștilor, să 
determine totuși o înviorare a acti
vității economice, a conlucrării, a so
luționării problemelor grave ale 
subdezvoltării.

Doresc să adresez tuturor popoare
lor urări de succes în lupta pentru 
dezarmare și pace, de a face astfel 
încît anul viitor să marcheze pași 
reali in direcția dezarmării, și nu
cleare, și convenționale.

Vă rog să transmiteți șefilor de 
state, de guverne, guvernelor țărilor 
dumneavoastră salutul meu, al Con
siliului de Stat, al guvernului și po
porului român, împreună cu urările 
cele mai bune pentru anul viitor.

Dumneavoastră vă doresc succese 
In întreaga activitate privind dez
voltarea relațiilor dintre țările noas
tre. Vă urez un An Nou cu multe 
bucurii, multă sănătate și fericire 1 
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tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, spirit 
revoluționar vădit in toate succe
sele din construcția materială și 
spirituală, hotărârea de a nu pre
cupeți nimic atunci clnd este vorba 
de binele și fericirea poporului. 
In toate marile succese obținute 
de industria, agricultura, știința și 
cultura românească In acest an a 
cărui ultimă zi o trăim astăzi sint 
Incorporate nobilele carate ce do
vedesc creșterea omului nou, vor
besc cu argumentele de neclintit 
ale faptelor marile înzestrări ale 
poporului ridicate la putere in anii 
construcției revoluționare. Pe dru
mul mereu ascendent al înaintării 
patriei pe noi culmi de progres și 
civilizație, 1986 reprezintă o cotă 
hotăritoare, aureolată de nimbii 
victoriei.

Pășim Intr-un an nou. Il investim 
cu toate speranțele noastre, cu 
toate certitudinile, cu toate visele 
noastre, tl voim bun, bogat, ge
neros ți știm că așa va fi pentru 
că mărturie ne stau împlinirile de 
astăzi ți mărturie stă voința unui 
întreg popor de a-l urma pe stra
tegul său înțelept pe drumul larg 
deschis spre viitor. Va fi un an de 
muncă ; va fi un an in care com
petența, gindirea științifică vor găsi 
noi terenuri de afirmare, vor fi nu
cleul puternic in jurul căruia vor 
gravita tot mai multe colective 
muncitorești ; va fi un an in care 
spiritul revoluționar va determina 
noi fapte glorioase de muncă pes
te tot acolo unde sporește avuția 
materială și spirituală a patriei. 
Ceea ce 1986 a adus nou, puter
nic, viabil 1987 va consolida; ceea 
ce 1986 a întrevăzut ca posibilitate

împlini. In șirul 
ce își trec unul

benefică 1987 va 
nesfirșit al anilor . ____
altuia ștafeta edificării noii orin- 
duiri, cel tinăr privește cu recu
noștință spre cel al cărui loc il ia 
ți se pregătește să înmulțească tot 
ceea ce a reprezentat rodul stră
daniilor anterioare. 1987 va fi un 
an bun, este cert, pentru că sub 
ochii noștri există temelia de be
ton a certitudinilor de faptă, a 
cotelor înalte cucerite de-acum.

Intrăm in noul an cu dorința 
fierbinte ca tot ceea ce forțele pă
cii au obținut in anul ce trece si 
nu se piardă, ca acestor victorii să 
li se adauge altele. 1987 va tre
bui să fie, nu poate să nu fie, un 
an care să ducă omenirea mai a- 
proape de ceea ce reprezintă su
prema necesitate a lumii contem
porane : dezarmarea, pacea. Aici, 
in acest colț minunat de lume, in 
România, ne despărțim de anul ce 
se încheie cu mindria de a fi do
vedit — prin afirmarea unanimă a 
voinței populare la referendumul 
de la 23 noiembrie — că dezar
marea nu este doar un deziderat 
abstract, o preocupare a unor ne
gociatori la mese de tratative, ci 
este faptă concretă, la indemlna 
oamenilor de stat și a popoarelor, 
cd reprezintă o realitate palpabilă, 
nu doar o posibilitate. Intrăm in 
1987 cu speranța fierbinte că alte 
state ți popoare se vor alătura 
României, că noul an va inaugura 
pe planetă o nouă realitate, cursa 
dezarmărilor. O posibilitate meta
forică, desigur ; dar va pierde 
omenirea ceva dacă ea s-ar trans
forma intr-o realitate concretă 7 
Cu ochii la 1987, gindim pacea și 
o voim din toată ființa noastră.

Mîine anul se-nnoiește... tl dorim 
bogat, frumos, il dorim spațiu ge
neros pentru împliniri, pentru 
bucurii ; ți pentru că totul depin
de de noi, știm că ața va fi l
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Ștafeta speranțelor transmisă noului an 
de popoarele lumii:
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Evenimente relatate de oameni aflați in primele rinduri ale înfăptuirii programelor stabilite de partid pentru înflorirea patriei socialiste
Oamenii sint faptele lor... Faptele lor înseamnă valori mate

riale și spirituale, îmbogățind neîncetat realitatea noastră 
socialistă, conferindu-i mereu strălucire tot mai intensă. Ei, oa
menii - muncitori, țărani. Intelectuali - sînt cei care dau viață 
mărețelor proiecte și programe stabilite de partid, plămădind 
patriei, cu dăruire, cu abnegație revoluționară, chip tot mai 
înfloritor... Ei, oamenii — muncitori, țărani, intelectuali — sînt cei 
care, în anii de după cel de-al IX-!ea Congres, au construit 
250 de zone și platforme Industriale moderne, determinînd ca 
astăzi Industria noastră socialistă să producă 90-95 la sută din 
necesarul de mașini și utilaje tehnologice ale economiei națio
nale, aportul acestui sector la crearea venitului țării crescînd 
de la 26,5 la sută în 1945 la 48,9 la sută în 1965 șl la peste 
60 la sută în anul 1986. In tot acest scurt răstimp istoric, 
transformarea Industriei în ramură modernă, conducătoare, s-a 
înfăptuit în strinsă legătură cu exigențele dezvoltării șl moder
nizării agriculturii, realizîndu-se astfel acel armonios echilibru 
al unei economii socialiste structurate pe termen lung, capabilă 
să valorifice superior ansamblul resurselor țării. Și in acest sens, 
ei, oamenii, sînt cel care, folosind cele mai noi cuceriri ale 
tehnicii și științei agricole, au sporit de peste patru ori pro
ducția ogoarelor înfrățite - în rodnicul bilanț al înfăptuirilor 
din acest sector de activitate anul 1986, primul din cel de-al 
Vlll-lea cincinal, încheindu-se cu obținerea a peste 28 milioane 
tone cereale, cea mai mare recoltă de cereale din întreaga 
Istorie a României. Pentru acest înalt efort de calitate deschi
zător de noi drumuri în producția agricolă, un județ întreg și 
numeroase alte unități din agricultura socialistă a țării au pri
mit înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".

1986...
A fost un an bun, un an rodnic în fapte de laudă ale oame

nilor muncii din toate sectoarele de activitate, formați la școala 
cu luminile mereu aprinse a integrării învățării permanente cu 
cercetarea științifică, imprimînd întregii vieți a societății noastre 
ritmuri și mai susținute, acțiuni și mai eficiente pentru moder
nizarea șl dezvoltarea Intensivă. Am reținut pentru paginile de 
față cîteva momente care caracterizează semnificativ bogăția 
de evenimente petrecute în viața economică și socială a țării 
In anul pe care-l încheiem astăzi. Cîteva doar din nenumăra
tele momente ale muncii țării, fiecare dintre ele constituindu-se 
ca exemple vii, însuflețitoare ale eforturilor milioanelor șl mi
lioanelor de oameni ai muncii care nu și-au precupețit efortu
rile, puterea de creație, răspunzînd astfel prin fapte concrete 
mobilizatoarelor chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, de a ridica necontenit România 
socialistă pe noi trepte de progres șl civilizație.

Cu gîndul la viitoarele magistrale 
ale metroului

O zi, o filă din letopisețul 
bogat al anului 1986 : ii ianua
rie. Fericită confluență spre 
acel neuitat și Istoric moment 
al Unirii Principatelor Române. 
Deci : la 24 ianuarie 1986, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, se afla 
din nou în mijlocul constructo
rilor metroului bucureștean. 
Motivul ? Inaugurarea unei noi 
linii din magistrala II, cuprinsă 
intre întreprinderea de mașini 
grele București și Piața Unirii.

Eveniment fierbinte. Ca atitea 
fierbinți și memorabile eveni
mente trăite de făuritorii ma
gistralelor subterane de trans
port în comun. Unde se afla, 
atunci, Mihal Pricop, șef de 
echipă Ia sectorul minier hr. 5 7 
Unde în altă parte decît in 
miezul strădaniilor pentru noi 
bulevarde pe sub temeliile bă- 
trînei și mereu tinerei Cetăți 
a lui Bucur 7 Tăind noi metri 
de tuneluri. Recepționind, de 
acolo, din frontul de înaintare
— cu nisip, apă, argilă, pietriș — 
cuvintele de laudă consemnate 
de conducătorul partidului și 
statului pe cea de-a 4-a filă a 
cărții de onoare a constructo
rilor metroului : „Adresez cele 
mai calde felicitări muncitori
lor, inginerilor, maiștrilor și 
tehnicienilor, militarilor și tine- 
rilor, tuturor acelora care prin 
munca și eforturile lor și-au 
adus contribuția Ia realizarea 
noii linii de metrou Piața Unirii
— întreprinderea de mașini 
grele București, construcție de 
mare amploaro și complexitate 
ce ilustrează minunata capaci
tate de creație tehnică a po
porului român, forța și vigoarea 
economiei socialiste".

Faptele echipei conduse de 
Mihal Pricop ? Dintre cele mai 
demne de laudă. Momentul 
Inaugural al noii linii de metrou 
a trezit firești sentimente de

Lecția muncii de calitate
Sînt aceiași oameni care in 

februarie 1986 raportau reali
zarea, aici, la Reșița, la între
prinderea de construcții de ma
șini, a motorului naval cu nu
mărul 100 — șeful de echipă Va- 
sile Enașcu, frezorul Toma 
Sirbu, strungarul Nicolae Cică, 
maistrul principal Nicolae Che
sea, inginerul Ion Ivan, care 
efectuase probele de stand. A- 
ceeași liniște s-a așternut în 
hala de montaj acum, ca și 
atunci. Ișl amintește .foarte bine 
totul corespondentul nostru 
prezent și la evenimentul de 
acum. ț,

— Era în aoel februarie, un 
moment cu totul deosebit — îi 
explică șeful de echipă Vasile 
Enașcu. Motorul 100 era gata de 
drum spre șantierele navale ale 
țării. ITltimul nostru cuvînt de 
constructori fusese rostit. Știți, 
se Împlinea la începutul anu
lui 1986 un deceniu de la în
scrierea Industriei românești in 
rîndul celor mal de frunte pro
ducători de motoare navale din 
lume.

Da, un deoeniu Întreg de efor
turi cu totul deosebite, eforturi 
creatoare, constituind, In fond, 
răspunsuri concrete la îndemnul 
stăruitor al secretarului general 
al partidului adresat constructo
rilor de mașini de la Reșița de 
a făuri motoarele atît de ne
cesare dezvoltării flotei mariti
me și fluviale românești. Cum a 
fost însă atunci, în celălalt fe
bruarie, cu zece ani în urmă, 
cind intra în probe primul mo
tor de 8 000 de cal putere ? Toți 
cel de față ișl amintesc, cu o 
ușoară melancolie, acel început, 
emoțiile lui. Pentru că au fost 
emoții ma-ri, cu toate că știau 
că lucraseră bine, ireproșabil. 
Dar ele, emoțiile debutului, a- 
proape că-i depășiseră in ultima 
clipă, în cea hotăritoare. Și-au 
simțit pentru o clipă inima 
mușcată de indoieli pentru că... 
pentru că motorul refuza să 
funcționeze. Cu sufletul greu, 
au luat-o metodic, cercetind mo
torul șurub cu șurub, cum se 
spune. Și au descoperit rapid o 
neregulă de montaj la sorbul de 
ulei, apoi ceva la pompele de 

mîndrie. Explicația e simplă : 
asemenea sărbătorești bucurii 
le-au apropiat și ei, cu brațul 
lor vrednic, cu munca lor stră
bătută de abnegație revoluțio
nară, de dăruire muncitorească. 
Dar, mal departe 7

— Mai departe, spune Mihal 
Pricop, urmează desăvîrșirea 
magistralei II de metrou. Adi
că, partea de la Unirii la Pi
pera. Mai repede și la fel de 
trainic cum s-au obișnuit să du
reze făuritorii magistralelor 
subterane.

în această bătălie — a ter
menelor strînse, a confruntării 
cu obstacolele adînculul, a de
pășirii propriilor recorduri — 
performanțele minerilor lui Mi
hai Pricop, de la sectorul 5, se 
detașează prin constanța lor, 
mai ales. Ei grăbesc, printr-o 
muncă tenace, adeseori eroică, 
înaintarea pe sub pămlpt, pe 
sub bulevardele Capitalei, a bu
levardelor din adine. Ei gră
besc momentul inaugural al 
unor noi linii care, în 1987, vor 
totaliza, pe întreaga rețea de 
metrou, peste 55 de kilometri.

Ce va declara Mihai Pricop — 
sau oricare din ortacii lui care 
acum înaintează, înaintează pe 
sub temeliile orașului — in de
cembrie 1987 7 Cu alte cuvinte, 
cam pe vremea asta, peste un 
an numai ?

— Magistrala II, terminată. 
Racordul cu Gara de Nord, exe
cutat. Muncim întins pe magis
trala III. Și urăm, cu toată căl
dura inimii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, omul din 
inițiativa șl sub conducerea că
ruia se împlinește și această 
ctitorie a timpului nostru — 
metroul — ani mulțl, cu sănă
tate și mari împliniri, spre bi
nele patriei noastre scumpe, 
România socialistă.

Cuvinte rostite cu hotărîre 
muncitorească. Fapte generoase.

apă — una dintre ele fusese le
gată Invers. Le-au tremurat 
mîinlle montorilor, se grăbiseră 
să asculte cu o secundă mai de
vreme glasul primului motor 
naval românesc 7 Pesemne așa 
se întîmplase, mărturisesc toți 
acum, amintindu-și, zîmbind 
intr-un fel anume, cit de aspru 
s-au criticat atunci pe ei Înșiși 
că s-au grăbit nepermis de mult 
pe ultima sută de metri. Sigur, 
au remediat totul și motorul a 
prins dintr-o dată glas puternic. 
A fost o lecție, una singură din 
miile de lecții pe care le-au în
vățat de-a lungul a zece ani de 
construcție a motoarelor navale 
de diferite tipuri și puteri.

— Primul motor nu se uită 
niciodată — spune șeful secției, 

inginerul Iosif Gurămare. A 
echipat cargoul „Oituz“, prima 
navă românească de 15 000 tdw. 
De atunci a început drumul per
formanțelor noastre, drum de 
neîncetat efort de perfecționare 
a noastră ca muncitori construc
tori de motoare de competitivi
tate mereu mai înaltă. Am în
vățat, în acest răstimp, să ne 
stăpînlm emoțiile, adică am în
vățat lecția exigentă a muncii 
de calitate ireproșabilă.
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Certificate de competență
Pe moderna platformă industrială a marelui Combinat side

rurgic de la Galați s-a adăugat, în acest sfîrșit de decembrie 
1986, o nouă uzină, am putea spune fără să greșim cîtuși de 
puțin — secția de țevi sudate longitudinal de mari dimensiuni. 
Siderurgiștii gălățeni pășesc in anul 1987 mîndri de noua uni
tate industrială în întregime proiectată ți utilată cu echipament 
românesc. Deci, raport muncitoresc însuflețitor, la pragul din
tre ani, semnat de muncitorii, tehnicienii, inginerii de la ma
rele combinat siderurgic : noua secție de țevi sudate, după 
cum se poate observa și din imaginea de față, se află în pline 
probe tehnologice.

Final de an 1986 : pe cala Șantierului naval din Galați, gata 
de lansare — cargoul universal „Aiud" din seria celor de 15 000 
tdw. Noul an 1987 este întîmpinat, după cum se poate vedea.

sirena 
semni- 
opera-

aici, la schela Galaților, In mod specific, cu sunet 
mareînd, pe lingă acest eveniment, încă unul tot atit 
ficativ : realizarea petrolierului de 35 000 tdw destinat 
țiilor de stocare a țițeiului, și el nou produs al navaliștilor da 
la apa Dunării. Totodată, muncitorii, tehnicienii, inginerii șan
tierului gălățean raportează, cu prilejul rodnicului lor bilanț de 
muncă pe anul 1986, finalizarea activităților legate de pregă
tirea de fabricație pentru alte produse noi destinate anului ce 
vine i cargoul portconteinere de 8 000 tdw și nava de aprovizio
nare pentru flota de pescuit de 10 000 tdw.

In fotografie: noul cargou universal de 15 000 tdw pe cala 
șantierului, dominind fluviul, cu cîteva momente înaintea lan
sării. Noul an 1987 îl va găsi ancorat la chei. Ii urăm, împreună 
cu realizatorii lui, drum bun pe mările și oceanele lumii.

do 
da

— Astăzi a liniște ea și atunci 
dnd motorul cu numărul 100 
și-a încheiat probele — intervi
ne maistrul principal Nicolae 
Chesea. O liniște insă caracte
ristică, încărcată și ea de emo
ții plăcute ; raportăm, o dată cu 
fierbințile noastre urări de „La 
mulți ani !“ adresate mult 
stimatului secretar general al 
partidului, în acest final de an 
1986, că neșițenil, colectivul 
nostru muncitoresc au construit 

in zece ani de activitate mo
toare navale lnsumînd 1 100 000 
de CP și că am început monta
jul celui de-al 120-lea motor na-

O treaptă nouă în noua revoluție 
științifico - tehnică

O filă a lunii mai din calen
darul pe 1986 ne-a amintit unul 
din numeroasele succese de 

prestigiu ale științei și tehnicii 
românești, ale conlucrării rod
nice dintre cercetare șț produc
ție. Și iată-1, astfel, pe cores
pondentul nostru din județul Ti
miș, acum, în prag de An Nou, 
printre realizatorii (profesori u- 
niversitari, ingineri din produc
ție și studenți) primei linii fle
xibile robotizate de prelucrare a 
rotorilor pentru motoarele elec
trice, intrată în serviciu la în
treprinderea „Electromotor" Ti
mișoara. S-a adresat mai lntîi 

val. Motorul cu zece cilindri va 
avea 19 000 de CP. Face parte 
din familia celor cu un consum 
redus de combustibil.

profesorului Kovaci Francisc de 
la institutul politehnic „Traian 
Vuia", coordonatorul colectivu

lui multidlsciplinar pentru rea
lizarea roboților industriali :

— Succesul din acest an, linia 
flexibilă robotizată, are o isto
rie...

— Este... o continuare. Dacă 
mă gîndesc la modul cum a fost 
realizat REMT-1 — primul ro
bot industrial realizat la între
prinderea „Electromotor" Ti
mișoara — succesiunea întlm- 
plărilor se Încheagă într-o „is
torie" cu profunde înțelesuri. în. 
institutul nostru au existat șl 

mal înainte cercetări teoretice 
și experimente de laborator în 
domeniul roboticii. Dar numai 
vizita pe care ne-a făcut-o, în 
septembrie 1979, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat activi
tății noastre o direcție, o arti
culație concretă : anume aceea 
a colaborării directe cu produc
ția. Strategia aceasta, a integră
rii cercetării științifice cu pro
ducția, aparținînd gîndirii se
cretarului general al partidului 
și tovarășei academician doctor

******

Inginer Elena Ceaușescu, ne-a 
dat șl nouă, ca Întregii activități 
științifice românești, forță prac
tică, finalitate concretă, subsu
mată eforturilor generale spre 
progres economic și social. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a indicat atunci să conlu
crăm cu întreprinderi din Timi
șoara pentru realizarea nu a 
unor roboți „de laborator", ci a 
unora care să răspundă nevoilor 
concrete ale producției. Așa s-a 
născut colectivul nostru, alcătuit 

din cadre didactice, studenți, in
gineri, muncitori și tehnicieni, și 
așa a apărut, la „Electromotor", 
robotul REMT-1, apoi celula fle
xibilă... Momentul cind celula 
de fabricație robotizată a prelu
crat primul arbore fără ca aces
ta să fie atins de mina omului 
a marcat confirmarea atît de 
prețioasei idei a unirii eforturi
lor cercetării cu ale producției, 
intr-o acțiune fertilă, direct pro
ductivă, în consens cu cerințele 
accelerării progresului tehnic. 
De atunci s-au realizat peste 10 
tipuri de roboți REMT și a în
ceput să producă prima secție 
de fabricație de roboți Indus
triali din România, la întreprin
derea „Electromotor". Firesc, a 
urmat pasul următor : realiza
rea primei linii flexibile roboti
zate. în celula de fabricație ex
perimentală din cadrul institu
tului politehnic „Traian Vuia" 
pregătim pentru viitor aplicații 
cu roboti înzestrați cu vedere 
artificială și care vor putea fi 
comandați prin voce umană.

între specialiștii din producție 
care și-au pus semnătura — de 
gînd, de faptă, dar și de suflet 
— pe certificatul de naștere al 
lui REMT-1 și ulterior al liniei 
robotizate se află și ing. Vasile 
Tanvuia, care lucrează acum în 
secția de fabricație a roboților 
industriali.

Noi energii la
La 22 decembrie, ora 4,12, a 

fost pus în funcțiune cel de-al 
optulea hidroagregat, cu o pu
tere instalată de 27 MW, de la 
Porțile de Fier II.

Acesta fusese momentul 
așteptat de toată lumea. Erau 
acolo, în centrală, toți cel ce, în- 
tr-un fel sau altul, participase
ră la lucrările pregătitoare : 
muncitorii din ambele schim
buri, maiștri, ingineri. Pentru 
toți era sărbătoare.

— Nu este singurul eveniment 
de acest tip din anul 1986 — îi 
preciza reporterului nostru, cu 
acest prilej, maistrul Petre Ma
rinescu. Anul acesta am mai 
pus în funcțiune alte două hi- 
droagregate, unul la 23 aprilie 
și altul — penultimul — la 24 
august. Ceea ce se petrece aici 
s-a mai petrecut, de cind se 
făurește cetatea de lumină și 
forță la Ostrovu Mare, de încă 
șapte ori. Și de fiecare dată am 
asistat cu aceeași emoție și cu 
aceeași bucurie la momentul le
gării în paralel cu sistemul hi
droenergetic național. Acum 
avem însă un motiv de satis
facție în plus : grupul numărul 
opt întregește lucrarea pe care 
am avut-o de executat aici, în 
porțiunea românească a hidro
centralei, firește fără să luăm 
In calcul și centrala suplimen
tară. Aceasta va fi prevăzută 
cu două grupuri energetice de 
cite 27 MW și se construiește in 
zona barajului deversor. De alt
fel, și acolo, lucrările sint în toi, 
dar, în acest moment, toată su
flarea Ostrovului Mare are pri
virile ațintite aici, unde ne 
aflăm In prezent și de unde ape
le Dunării ișl trimit acum spre 
țară noi energii...

Pe canalul dintre
în luna august a anului pe 

care-l încheiem informam în 
paginile ziarului intrarea în 
funcțiune, în noul port Medgi
dia, al Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, a primei insta
lații speciale de încărcat ci
ment în barje direct de la ma
rele combinat de lianți și azbo
ciment dobrogean. In acest fel 
se inaugura, de fapt, înscrierea 
noului port pe harta țării. Jus
tificată bucurie a muncitorilor 
portuari de la magistrala albas
tră care, astăzi, la pragul dintre 
ani, raportează partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cti
torul epocalei artere navigabile 
dintre Dunăre și Mare, livrarea 
prin portul Medgidia, Incepînd 
din luna august, a 100 000 tone 
de ciment. La ora cînd citiți 
aceste rinduri — ne relatează co
respondentul nostru — minera
lierul „Reșița", încărcat cu 
18 000 tone ciment fabricat la 
Medgidia — cantitate care ro
tunjește cele 100 000 tone amin
tite — a ridicat ancora din noul 
port Constanța-Sud, plecind cu 
destinația R.A. Egipt.

— La încărcarea acestei nave 
— ne informa Adrian Eremla, 
contabilul-șef «1 agenției Con
stanța a întreprinderii de co
merț exterior „VITROCIM- 
FOREXIM" — s-a realizat un 
adevărat record de reducere de 
15 ori a timpului de staționare 
sub operațiuni față de proce
deele clasice, ca urmare a in
trării In exploatare a portului 
Medgidia și a tehnologiilor de 
transport prin barje a cimentu
lui pe Canalul Dunăre — Marea 
Neagră. Noile instalații de la 
Medgidia preiau cimentul direct 
din Combinat și-1 Încarcă auto
mat In barjele din portul flu
vial.

Arcuri peste timp
Aflat printre constructorii 

noilor poduri dunărene dintre 
Fetești și Cernavodă, corespon
dentul nostru pentru județul Ia
lomița, acum, la sfîrșit de an, 
le-a ascultat acestor oameni pă
rerile despre evenimentele care 
au marcat, în munca lor, anul
1986.

— 1986, primul an al cincina
lului — spunea ing. Constantin 
Safta, directorul Antreprizei po
duri dunărene Fetești — se în
cheie pentru noi cu sentimentul 
că ne-am făcut datoria față de 
țară punind in funcțiune pri
mul dintre cele două mari po
duri, anume pe cel de peste 
Borcea.

— Asta s-a înttmplat la 13 
mai. Poate ar trebui să reamin
tim cititorilor acel moment e- 
moționant...

— Știți și dumneavoastră, ați 
fost de față : pe 13 mai, la ora 
10,22, s-a dat startul testărilor 
finale. Se aflau aici toți con
structorii și cîteva sute de al ți 
oameni veniți să asiste la eve
niment. Pe podul cu două fire 
de cale ferată și cu cîte două 
benzi de circulație rutieră pe 

— Linia flexibilă robotizată, 
ne spune el, reunește trei celule 
de fabricație dotate, în afara ro
boților industriali, cu calcula
toare de proces, strunguri de 
copiat cu comandă numerică șl 
mașini de rectificat cu acționare 
automată, asigurînd creșterea cu 
300 la sută a productivității 
muncii la operațiile de prelu
crare a rotoarelor de motoare 
electrice. Fabricăm însă roboti 
industriali și pentru alte între
prinderi. Ei lucrează acum în u- 
nități din București, Drobeta- 
Turnu Severin, Brașov, Rîșnov 
și bineînțeles din Timișoara. F 
contribuția noastră la înfăptui
rea programului de automatiza
re, robotizare și electronizare a 
producției în contextul mai larg 
al modernizării activității din 
toate sectoarele economico-so- 
ciale ale țării. Succesul din a- 
cest an, 1986, linia flexibilă, e 
pentru noi impulsul pentru a 
cuteza încă mai sus. Vrem și 
facem totul ca ’87 să fie uh an 
al unor trepte noi în activitatea 
noastră de creație științifico- 
tehnică. Și va fi ! După cum 
sintem ferm convinși că, prin 
munca noastră, vom întări op
țiunea de pace a poporului 
român exprimată prin refe
rendum în 1986, exemplara 
Inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

porțile luminii
Sînt de față toți cei care nu 

și-au precupețit efortul pentru 
a-și respecta angajamentul de a 
da în funcțiune, pînă la sfîrși- 
tul anului, grupul energetic nu
mărul 8 : muncitorii și specia
liștii „Energomontajului". își 
amintesc exact momentele chele
— lansarea rotorului și arbore
lui turbinei, eveniment foarte 
important pentru că, susțin ei 
acum, nu-1 greu să „sudezi" a- 
ceste agregate Intr-un tot, nu-1 
greu nici să le pul la lucru, dar 
este neînchipuit de greu să le 
așezi — un complex ansamblu 
tehnic lnsumînd 150 de tone — 
cu precizie de ordinul microni
lor, in poziție definitivă, ’ 
„cuibul" pregătit anume, aici, 
adînc.

— Vă încearcă, In aceste mi 
mente, cumva, și gîndul că nv 
totul a fost pus la punct cur 
trebuie 7

— Nu, nici un astfel de gir
— răspunde maistrul. Nici ale: 
nici pe alte șantiere, în momen
te asemănătoare. Nu, nu ne per
mitem să greșim. în munca 
noastră se desăvîrșește efortul a 
mii și mii de constructori hidro- 
energeticienl — o răspundere da 
care dăm seama muficitorește 
în fața țării întregi.

Sintem in ultima zi a anului
1986. De la hidrocentrala Porțile 
de Fier țara primește in plus 
energie furnizată de cel de-al 
8-lea hidroagregat de 27 MW. 
Datprie, onorată simplu, munci
torește, prin angajamente exem
plar îndeplinite. La multi ani 
oamenilor care, prin faptele lor 
de muncă, sporesc frumusețea^ 
și puterea patriei socialista.

Dunăre și Mare
Organizate In convoaie, bar

jele sînt împinse in aceeași zi 
in noul port Constanța-Sud, 
unde o altă instalație pneuma
tică reia operațiunea în mod in
vers. încărcătura barjelor este 
evacuată în magaziile navelor 
cu o viteză de 4 750 tone In 24 
de ore, ceea ce reprezintă o creș
tere a productivității muncii de 
15 ori față de procedeul clasic 
și o reducere a cheltuielilor de 
manipulare pe tona de ciment 
de la 45 lei la 17,22 lei, avanta
je la care se adaugă înlăturarea 
aproape completă a pierderilor, 
descongestionarea transportului 
feroviar și avantajele pe care 
le comportă transportul pe apă, 
care este mult mai ieftin.

— Ridicați toate aceste avan
taje la scara celor 100 000 tone 
ciment care s-au expediat prin 
portul Medgidia In acest an și 
vom afla marea eficiență a 
transportului pe canal și una 
din rațiunile edificării magis
tralei albastre — ne spune ingi
ner Nicolae Zeicu, directorul 
Administrației Canalul Dunăre
— Marea Neagră. în anul vii
tor Insă, cantitatea de ciment 
expediată de la Medgidia prin 
acest procedeu va crește de 6 
ori, după cum se vor înregistra 
mari sporuri la toate sortimen
tele de mărfuri transportate. 
Pentru că tot în anul viitor, în- 
cepînd chiar din ianuarie, ur
mează să intre în funcțiune 
noul port Basarabi, ale cărui 
obiective au fost finalizate în 
acest an. în felul acesta, ștafe
ta anilor pe magistrala albastră 
este dublată de ștafeta marilor 
realizări ale programului de in
vestiții, dar și ale traficului de 
mărfuri, care este în prezent de 
4 ori mai mare decît în 1984, 
anul cînd a fost inaugurat Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră.

sens, au înaintat 34 de locomo
tive diesel electrice grele, de 
cîte 2 100 CP. Apoi două con
voaie a cîte 34 de autobasculan
te încărcate cu balast. Greuta
tea aflată pe pod în acele cli
pe era egală cu greutatea oțe
lului montat în tablierul lung 
de 420 .de metri. Aparatele de 
măsură montate la punctele de 
rezistență au indicat că totul 
este în ordine. Verdictul final : 
atestarea calității excelente a 
construcției. După anii de 
muncă încordată de aici, clipa 
aceasta a fost pentru noi ase
mănătoare clipei în care, după 
un mare și foarte greu examen, 
ți se anunță nota pe care ai vi
sat-o, nota maximă. Primul 
lucru pe care l-am făcut în acel 
moment de bucurie a fost să 
trimitem o telegramă tovară
șului Nicolae Ceaușescu în care 
ne-am exprimat recunoștința. 
Recunoștința pentru faptul că 
secretarul general al partidului, 
concepind aceste. obiective, în 
ansamblul monumentalei ctito
riri a canalului Dunăre —■ 
Marea Neagră, ne-a oferit nouă,
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OAMENI AI ACESTUI TIMP
constructorilor români de po
duri, prilejul de a înscrie în 
geografia României o lucrare de 
asemenea proporții și însemnă
tate, prilejul unui mare titlu de 
mindrie patriotică.

— Ce s-a mai întîmplat aici 
din acea senină zi de mai 7

— Ne-am continuat munca la 
fel de stăruitor in restul sec
toarelor din acest complex de 
lucrări. Potrivit programului 
nostru, mai întii s-a finalizat 
montajul grinzilor de 50 de me
tri lungime și în greutate de 170 
tone fiecare la calea rutieră a 
viaductului Borcea, apoi s-a în
cheiat montajul dalelor de con
lucrare la viaductul rutier Du
năre, s-a încheiat calea a doua 
și se continuă operația de mo- 
nolitizare. în vară s-a încheiat 
și turnarea betoanelor la auto
strada dintre podurile de peste 
Borcea și Dunăre. Iar acum, la 
sfirșit de an, cu 20 de zile mai 
devreme decît era prevăzut în 
grafic, s-a finalizat montajul la 
tablierul podului nou de la Cer
navodă, în deschidere de 140 
de metri de pe malul drept al 
Dunării...

— La toate aceste lucrări 
spus „încheierea"...

— Pentru noi, '86, anul de 
ceput al cincinalului, a fost
an al multor importante... fina-

ați

ln-
un

lizări. încheierea fiecărei etape 
sau secțiuni de realizare a ma
relui proiect, pentru noi este o 
mare victorie, confirmarea că 
am muncit bine, că toate sutele 
de întreprinderi și instituții 
care conlucrează cu noi la edi
ficarea acestui mare obiectiv își 
fac datoria, este semnul că an
samblul economic al țării este 
viguros și acționează fără greș. 
Nu numai ce s-a întimplat la 
noi, ci toate evenimentele eco
nomice ale țării întregi, înregis
trate în 1986, demonstrează acest 
fapt. Demonstrează justețea 
programelor noastre, a felului 
în care este condus de către 
partid, de către secretarul său 
general, efortul general al țării 
pentru o dezvoltare intensivă. 
De aceea, acum la sfirșit de an 
și în prag de an nou, vă rog să 
consemnați in ziar, din partea 
detașamentului nostru de con
structori, către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, către tova
rășa Elena Ceaușescu urarea 
fierbinte de mulți ani cu sănă
tate și succese, de muncă rod
nică pentru împlinirea idealuri
lor revoluționare, de progres și 
prosperitate pentru poporul ro
mân, de luptă pentru apărarea 
dreptului omenirii la liniște și 
pace.

Coborînd către prețioasele 
zăcăminte, minerii urcă

în stima țării
Acum, în ultimele zile ale 

anului 1986, Ia Combinatul mi
nier al cuprului de la Roșia 
Poeni, oamenii pe care cores
pondentul nostru din județul 
Alba i-a solicitat să-i vorbească 
despre ce a însemnat, în munca 
lor. acest an i-au răspuns că, 
mai mult decît oricare dintre 
declarațiile lor. ar putea vorbi 
Bimpla relatare a faptelor. Așa 
incit reporterul transmite :

De la înălțimile montane în 
care se află acest combinat a 
coborît iute vestea că minerii 
de la Roșia Poeni au îndeplinit 
cu cincisprezece zile mai devre
me planul anual la descopertă. 
De aceea mă aflu acum aici. 
Faptul amintit mai sus vorbește, 
pentru cei ce cunosc munca 
acestor oameni, despre un efort 
deosebit, despre ambiție, despre 
respectarea cuvîntului dat, o dată 
cu asumarea angajamentelor de 
la începutul anului. Pentru a 
contura dimensiunea succesului, 
am putea aminti că, pentru a se 
ajunge aici. sute de mii de 
metri cubi de piatră au trebuit 
să fie săpați și scoși din spina
rea muntelui, transportați șl 
depozitați apoi într-o vale largă 
ce va deveni cu timpul un șes 
Întins. Ne-am putea aminti im
presionanta canonadă 
de mii de pușcături 
prăvălit, spectaculos.

socoti uriașul 
grele ce 
într-un 
cele trei

a zecilor 
care au 
steiurile

Drumuri spre
1986 a fost anul mai multor 

Inaugurări feroviare. Rețeaua 
căilor ferate s-a extins asupra 
unor noi zone chemate la o 
nouă și intensă viață economică 
si socială în contextul dezvol-

..mocămță" — trenuțul de pe 
linia îngustă — nu mai era chip 
de trai cu volumul de transpor
turi ce i se cerea.

Constructorii noii linii fero
viare — de . la Antrepriza de 
construcții-montaj căi ferate din 
Regionala Cluj-Napoca — s-au 
întrecut pe el înșiși, reușind să 
devanseze termenul de punere 
in funcțiune a liniei de pe acest 
tronson, de 41 km, cu trei luni. 
Ei lucrează acum pentru pune
rea în funcționalitate deplină si 
a porțiunii de 6 km — Negrești 
Oaș—Bixad.

Reporterul a discutat, la 
Negrești Oaș, și cu o muncitoa- 
re-poet. Ana Ciocio. de la în
treprinderea de tricotaje. La un 
moment dat tînăra i-a întins o 
foaie de caiet pe care erau 
scrise câteva din cele mai recen
te versuri ale sale : „Tot ce 
odinioară erau doar simple vise 
l Sînt fapte azi. sînt părți spre 
zări deschise. / Am construit 
orașul și case noi in sate / Și 
drum-de-fier durat-am prin 
locuri neumblate. / Urcat-am 
inc-o treaptă în drumul către 
mîine...“.

După care tînăra oșancă a 
adăugat surîzînd :

— Ce o să vă spun acum 
n-am așezat încă în versuri, 
dar. credeți-mă. sînt cuvinte 
din adîrfcul inimii mele. ’Și, de 
fapt, a tuturor oșencelor : Pen
tru tot ce am devenit adresez 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu cele 
mai adinei mulțumiri și. acum, 
de Anul Nou, urările cele mai 
fierbinți de La multi ani. cu 
sănătate și spor ! îi Încredințăm 
că munca noastră va spori, 
așa incit ea să însemne o întări
re prin fapte a votului nostru 
de la referendumul păcii.

Mare — Negrești Oaș, corespon
dentul nostru județean evocă, 
împreună cu oșenii, acest im
portant eveniment al anului 
1986. Reporterul s-a adresat mai 
întii primarului din Negrești 
Oaș, Vasile Mureșan :

— Cineva care a călătorit cu 
primul tren spre Negrești Oaș 
povestea că, în stația Vama, la 
apariția trenului, l-a văzut pe 
un bătrîn oșan, Ioan Crăciun, 
ștergîndu-și discret o lacrimă 
de bucurie și spunînd celor din 
jur : „Iaca, s-a legat și Oașul 
nostru de lumea mare !“. în 
stația următoare, la Negrești, 
un alt bătrîn. Vasile Big, spunea 
cam același lucru. De fapt, ce 
înseamnă pentru Oaș această 
nouă cale ferată 7

— Întîi și întii — a răspuns 
primarul — ea este confirmarea 
unei noi stări economice și so
ciale. a unor mari prefaceri 
survenite in zona noastră. Era 
o necesitate presantă. Bătrîna 
linie de cale ferată îngustă nu 
mai făcea față dezvoltării eco- 
nomico-sociale. de o amploare 
fără precedent, în ultimii ani, 
a Negreștiulul și a localităților 
din jur. Rînd pe rînd au apărut, 
din 1969 încoace, o seamă de 
importante obiective industriale 
republicane : întreprinderea de 
in și cînepă. întreprinderea de 
tricotaje. Fabrica de utilaj mi
nier și tehnologic, alături de 
care s-au dezvoltat fabrica 
„Oșana", cariera de piatră Cor
net. unitățile cooperației mește
șugărești și altele. Știți care 
este valoarea producției-marfă 
industrială ce se realizează în 
1986 în orașul nostru 7 1,3 mi
liarde lei. Si știți care era în 
1964, anul înființării orașului 7 
Doar 17 milioane lei. Saltul a 
fost formidabil. Pentru biatas-au 

timp 
linii 
puse 
par-

încremenite de milioane de ani. 
Sau am putea 
număr de piese 
cerut montate, 
foarte scurt, la
de preparare a minereului 
succesiv în funcțiune 
cursul acestui an.

O parte a acestui 
vede cu ochiul liber, 
apreciat cuprinzînd cu 
modificările produse în topogra
fia muntelui. în marea carieră 
au apărut două uriașe trepte, 
fiecare cu înălțimea de 15 metri; 
coborînd de la cota 985 la cota 
955, tot mai aproape de bază. 
Pentru aceste excavații s-a 
muncit un an de zile pe ploaie 
și vînt, sub arșiță și în ger, 
dislocînd roca centimetru cu 
centimetru, forînd în stîncă, 
împingînd cu lama buldozerului 
fiecare bulgăre, mărunțind și 
adunînd milioane de metri cubi 
de steril și sculptînd astfel cele 
două uriașe trepte de culoarea 
metalului spre care merg — 
arama. Două uriașe trepte pen
tru a se ajunge la milioanele 
de tone de minereu. A început 
acum și va continua în anul 
următor săparea unei noi trepte 
— un nou pas spre alte mari 
cantități de prețioasă substanță 
minerală. Săpînd și coborînd 
aceste trepte, minerii de la 
Roșia Poeni urcă, de fapt. Urcă 
în stima întregii țări.

pe

efort se 
poate fi 
privirea

viitor în Oaș
tării fără precedent din „Epoca 
Ceaușescu" a întregii Românii. 
Acum, la sfirșit de an, la doar 
cîteva săptămîni de la trecerea 
primului tren pe noua cale fe
rată cu ecartament normal, Satu

„Am văzut cit poate răsplăti 
ogorul munca temeinică 

a agricultorilor"
dă : am scos la grîu 6 370 kg 
hectar și la orz 7 374. Dar eu 
știu că am fi putut să trecem de 
8 000. Se putea, da ! Eu însumi 
am semănat, pe unele parcele, 
grîu după grîu. Și n-a fost bine. 
Și uite așa, am mai învățat o 
lecție. Așa că acuma, ca să vă 
răspund la Întrebare, vă spun 
că anul ’86 a fost pentru noi 
anul care ne-a dovedit cit de 
mare este valoarea disciplinei 
tehnologice, a conștiinciozității, 
a învățăturii in munca din agri
cultură pe care mulți pretind că 
o cunosc, că doar o fac din moși- 
strămoși. Tocmai asta e. că, 
cum spunea tovarăș 
Nicolae Ceaușescu acum, 
plenara agriculturii, trebuie 
cam uităm deprinderile 
moși-strămoși și să învățăm 
gulile noi stabilite de știința 
agricolă.

Președintele cooperativei, 
Voicu Bîgiu, i-a răspuns repor
terului referindu-se, în special, 
la oameni :

— Anul ’86, care nouă, jude- ■ 
țului, cooperativei noastre și 
atîtor altor unități agricole ne-a 
adus titlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" a fost un an în 
care pămîntul a rodit bogat. A 
rodit pămîntul pentru că au ro
dit în mintea și în sufletele oa
menilor cuvîntul. și învățătura 
partidului, a secretarului nostru 
general. Oamenii au fost harnici 
și inimoși la toa.te treburile 
noastre din cîmp pentru că a 
rodit în conștiința lor ideea că 
noua revoluție agrară presupune 
Ca, în primul rînd, să se înstăpî- 
nească în mintea oamenilor o 
concepție nouă, o atitudine 
nouă față de misiunea și rostu
rile agriculturii socialiste. Titlul 
pe care l-am primit în ’86 7 E o 
confirmare a acestui fapt. Și un 
îndemn, de fapt, o obligație mo
rală, de a ne perfecționa munca 
în anul care vine. E și un anga
jament acesta, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la care 
acum, în prag de an nou, ve
nim cu urarea din strămoși a 
pămîntului de acasă, urarea de 
„La mulți ani, cu sănătate 1“

Corespondentul nostru din 
județul Olt s-a aflat, intr-una 
din zilele acestui sfirșit de an, 
printre cooperatorii din comu
na Crîmpoia. Era la puțin timp 
după evenimentul conferirii, 
prin decret prezidențial, a înal
tului titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" județului Olt 
și tuturor unităților agricole 
din țară care au realizat, prin 
culturi intensive, printr-o e- 
xemplară aplicare a tehnologii
lor agricole moderne, producții 
foarte mari (multe dintre aces
te unități se află în Olt, printre 
ele — C.A.P. Crîmpoia). Erau 
bucuroși, firește, cooperatorii 
de aici, erau mîndri pentru 
titlul primit. In această atmos
feră, reporterul s-a adresat cu 
aceeași întrebare — „Ce a în
semnat pentru dumneavoastră 
1986 7“ — ’tuturor celor întîlniți. 
I-a răspuns mai intîi coopera
torul Petre Rada :

— Păi, anul ăsta ne-a arătat 
nouă, țăranilor de aici, că pă
mîntul nostru, -socotit un pămînt 
slab, e mult mai bogat decît 
ne-am fi putut închipui cu ani 
în urmă. Adică nu anul, ci noi 
am făcut să se vadă acest lucru. 
Am scos peste 25 de tone de po
rumb știuleți de pe fiecare hec
tar, peste patru tone și un sfert 
de floarea-soarelui... Vă dați 
seama 7 Minune I ar zice unii. 
Dar nu e așa, e muncă, muncă 
făcută cu rinduială, cu știință.

Reporterului i-a răspuns apoi 
la întrebare mecanizatorul 
Radu Toma :

— Să știți 
a spus el — 
asta nu vine 
rezultatul mai multor 
care partidul, 
Nicolae Ceaușescu ne-au învă
țat că despre munca în agri
cultură trebuie să gîndim în
tr-un fel nou, revoluționar adi
că, și să facem munca asta cu 
toată strădania și seriozitatea 
de care sîntem în stare. Am 
început să învățăm acest lucru 
și, iată, se cunoaște. Am zis că 
doar am început, pentru că mai 
avem de mers... Să vă dau o pil-

așa 
u l 
la 
să 

din 
re-

străm, așa cum a cerut tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tuturor 
celor care muncesc pămîntul, la 
recenta plenară a Consiliului 
Național al Agriculturii, că 
aceste producții mari nu numai 
că sint posibile, ci că vor de
veni obișnuite, că le vom spori. 
Lucrul acesta este caracteristic 
celei de-a treia mari revoluții

in agricultura noastră. Sîntem, 
noi, muncitorii și specialiștii a- 
griculturii, într-un gînd șl o 
voință cu marele Erou al pa
triei, căruia, acum, la cumpăna 
dintre ani, îi uram din adîncul 
inimii La mulți ani pentru bi
nele României socialiste, pen
tru continua ei înflorire și ti
nerețe. z

ceulul nostru. Ca și inginerii 
Florin Aldea, loan Sabău și Ni
colae Popa, de la întreprinderea 
de stat Jidvei. Un fost șef de 
promoție al liceului, Vasile 
Zdrenghea, este cercetător la 
stațiunea de cercetări zootehni
ce din. Tirgu Mureș. Și pe unde 
nu sînt !
■ Mă întorc la notițele mele, dar 
nu mă pot opri să gîndesc că 
oameni ca aceștia simt răcoarea 
brazdei, ei cîntăresc spicul 
palmă, că oameni ca aceștia 
bucură acum că ninge și tot 
scurmă pămîntul înghețat 
afle cum iernează semințele. 
Oamenii, bogăția pămîntului.

cercetare științifică pe Ioturi 
demonstrative, aplicînd apoi 
direct rezultatele bune în prac
tica noastră curentă pe ogoare. 
Ar fi multe de spus aici. Deci, 
rezultatul... record a fost pre
gătit atent. Iată, in 1981 obți
neam peste 8 000 kg porumb la 
hectar, în 1983 — aproape 10 000 
la hectar, în 1984 — 14 000 kg, 
anul acesta — 24 000. Este un 
drum mereu în suiș.

Da, este un drum mereu în 
suiș. Un mecanizator ne poves
tea că drumul acesta a pornit 
de la o adunare generală a 
oamenilor muncii, în care cine
va a afirmat că în zona respec
tivă nu se pot obține producții 
mai mari de un vagon de po
rumb la hectar. S-au ridicat 
atunci mai mulți mecanizatori 
și specialiști și au combătut 
ideea, au demonstrat că e po
sibil, că pe loturi mai mici s-au 
dovedit...

Un specialist, la rîndu-i, po
vestește și el că da, s-a discu
tat în adunarea generală pro
blema aceasta, dar de fapt 
totul a pornit acum 5 ani, cînd 
s-a luat inițiativa organizării 
unui lot demonstrativ la ferma 
Dona, în care s-au testat, în 
diferite condiții, soiuri și hi
brizi și...

— Sigur — conchide Iordache 
Catană, inginerul-șef al între
prinderii — se poate discuta 
cînd a început totul, dar nu 
acest fapt este esențial. Esen
țial este voința colectivului nos
tru de muncă, angajat cu 
toată răspunderea în obținerea 
constantă a unor mari produc
ții agricole, lucrind pămintul cu 
acea înaltă competență tehnică 
și științifică pe care o solicită 
agricultura modernă, 
hotărîți ca prin 

viitor

Răspuns exemplar la înaltele

dumneavoastră — 
că o bucurie ca 
așa, din senin, e 

ani în 
tovarășul

Sîntem
munca noas- 

demon-fel

SUB FALDUL TRICOLOR
Te străjuiesc Carpații și bolta cea albastră 
in care trupul țării iși oglindește fața, 
Republică slăvită, tu ești pe veci a noastră 
Cuprins etern cu plaiuri de aștri dimineața. 
Ne-așezi pe masă pîinea, firească sărbătoare 
Și rodu-ntreg al muncii pecete-i pe destin 
Tu ești lumină-n inimi, prin timp nemuritoare, 
Pentru cei care-au fost, ce sînt și cei ce vin. 
Se-nalță virsta țării în limpezimi solare 
Și in tăria faptei de-a fi învingător, 
E România astăzi superbă-ntruchipare 
Cu rost, în libertate, sub faldul Tricolor.
Se arcuiesc victorii cu străluciri stelare, 
In noua ctitorie ce demn statornicim, 
Trăiască-n unitate Republica sub soare 
In vremea comunistă ce azi o făurim I
Cu-a inimii urare ne celebrăm Eroul 
Chezaș al împlinirii și-al marilor victorii. 
Și zborul către miine se face-acum ecoul 
Acestui Ev de muncă, izbîndă prin istorii. 
Cinstire aleasa Acelei ce-n glorie cutează 
Temei înalt, prin sine, să dea sens nou vieții, 
Lingă Bărbatul drept al țării, stea vitează 
Veghează vatra muncii din anii tinereții.
Pe frunți purtînd în soare al omenirii laur, 
Cu troieniți luceferi spre culmile-nstelate 
In era comunistă a visului de aur 
Noi vă urmăm de-a pururi cu inima ce bate.

Constantin CIOCAN

Oamenii - bogăția pămîntului

exigențe ale noii
Muncitorii și specialiștii în

treprinderii agricole de stat din 
Turnu Măgurele sînt mîndri că 
unitatea lor a fost distinsă anul 
acesta cu înaltul titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare", pen
tru rezultatele obținute la cul
tura porumbului — 24 268 kg 
știuleți la hectar, pe întreaga 
suprafață de 1 480 hectare.

— O producție record !
— Sigur, așa ar putea fi apre

ciată — răspunde directorul în
treprinderii, inginerul Romulus 
Zaharia. Numai că noțiunea de 
record inaplică oarecum și ideea 

- de neprevăzut, de neașteptat. 
Producția aceasta, ca de altfel 
și celelalte producții mari obți
nute de noi la culturile de ce
reale, în general — vă poate 
spune orice muncitor, mecani
zator sau specialist din colecti
vul nostru — au fost pregătite

revoluții agrare 
conștient, cu tenacitate, cu 
strădanii depuse de-a lungul 
mai multor ani de activitate, cu 
voința fermă de a da chip con
cret chemărilor secretarului ge
neral al partidului de a smulge 
pămîntului, prin practicarea li
nei agriculturi de tip intensiv, 
recolte la nivelul celor cores
punzătoare exigențelor noii re
voluții agrare. Știți, pămîntul 
nostru este același pe care l-am 
avut dintotdeauna. Ceea ce 
ne-am propus noi, și am reușit, 
a fost schimbarea radicală a 
concepției despre munca noas
tră.

— în ce fel s-a produs aceas
tă schimbare 7

— Am abordat altfel norme
le agrotehnice, am stăruit la 
amănuntul lor, la finețea lor, ca 
să mă exprim ‘așa, -desfășurind 
concomitent o muncă asiduă de

Zile de sfirșit de an.
Corespondentul nostru și-a 

propus să surprindă acum, în 
zilele de vacanță ale elevilor, 
atmosfera deloc de... vacanță a 
dascălilor liceului agroindustrial 
din Blaj. Profesorii pun la punct 
de pe acum amănuntele progra
mului pregătitor din anul pe 
care-1 întîmpinăm. Păstrăm a- 
cest reportaj pentru a-1 publica 
în primele zile ale anului ce 
vine, dar redăm însemnările 
despre un moment al documen
tării sale pe care ni l-a relatat 
separat : „Studiez programele 
de viitor ale liceului, îmi iau 
sîrguincios notițe. Toată lumea 
aflată în cancelarie își vede li
niștită de treburile ei. Cînd șl 
cînd însă ușa cancelariei se des
chide cu grijă, lăsînd să treacă 
nu elevi, cum poate m-aș fi aș
teptat, ci oameni în toată firea. 
Sînt foști elevi ai liceului care 
trec să afle vești despre sănă
tatea dascălilor lor și să le u- 
reze cele cuvenite de început de 
an nou. Dincolo de frumusețea 
gestului ne interesăm cine sînt 
acum foștii elevi ai liceului.

— în special în zona Tîrna- 
velor, aproape că nu există uni
tate agricolă în care să nu lu
creze foști elevi ai liceului nos
tru — ne spune profesorul Octa
vian Codău, care activează în 
această unitate școlară de la în
ființarea sa în urmă cu două 
decenii, adică din anul 1967. Din 
cei 97 absolvenți ai promoției 
din acest an, 88 au fost repar
tizați 'in cooperativele agricole 
din zonă, 5 la stațiunea de cer
cetări viticole Blaj, 3 la asocia
ția economică intercooperatistă 
Blaj și 1 la întreprinderea de 
pajiști a județului Alba. Foștii 
noștri elevi din generațiile mai 
vechi sînt acum floarea agricul
turii de pe Tîrnave, cadre de 
bază formate la tradițiile sănă- 

. toase ale școlilor Blajului, pro
motori ai marilor recolte cerute 
de noua revoluție agrară. Să- 
mința a prins rădăcini trainice. 
Mecanizatorul-horticultor Iosif 
Ianco de la cooperativa agricolă 
din Sona a ajuns cunoscut pe 
firul Tirnavei Mici pentru hăr
nicia și priceperea sa. Un foarte 
bun mecanizator și un foarte 
bun horticultor. Numele lui este 
rostit cu respept și în școală. 
Tot în cooperative agricole lu
crează Maria Groza, la Pănade ; 
Adina Stînea — la Cisteiul de 
Tîrnave ; Nicoleta Munteanu — 
la Blaj ; Liliana Mărginean — 
la Sincel. Și alții, și alții. Apoi, 
cei trei ingineri agronomi de la

cooperativa agricolă de produc
ție din Cergău, de lingă Blaj, 
Ion Tiurean, Georgeta Horhoi, 
loan Suciu sînt foști elevi ai li-

Paroșeni: „Anul Nou? După 
graficul nostru de producție 

sîntem în martie ’87!“
— Căutăm, la mina Paroșeni 

— ne transmite corespondentul 
nostru pentru județul Hunedoa
ra — cîțiva mineri care să ne re
lateze un fapt deosebit din mun
ca desfășurată de ei în anul ce 
se încheie. Dar am considerat că 
nu unul sau doi, ci toți minerii 
de la Paroșeni au de spus ceva 
deosebit. Despre același eveni
ment, de mare importanță pen
tru ei, și la a cărui împlinire au 
contribuit toți. Voi relata deci 
un fapt care este, în ultimă in
stanță, punctul de convergență 
al eforturilor de peste an ale 
întregului colectiv.

Sîmbătă, 27 decembrie 1986, la 
cea mai mecanizată mină de 
cărbune din țară — Paroșeni — 
s-a înregistrat recordul depăși
rilor de plan din istoria de pes
te 20 de ani a minei : extrage
rea, peste prevederile de plan 
pe acest an, a peste 145 000 tone 
cărbune, minerii din Paroșeni 
lucrînd din aceste zile în contul 
lunii martie 1987. La ieșirea din 
șut, minerii din primul schimb 
al brigăzilor conduse de Mihai 
Bărbăcaru, Ferencz Fazekas, 
Vasile Cojocaru, Gavrilă Mesa- 
roș și Nicolae Andrașic, princi
palii artizani ai acestui însem
nat succes, își strîngeau mîinile. 
Mîinile, chipurile lor exprimau 
bucurie, mîndria succesului ob
ținut prin îndelungată și neobo
sită stăruință. în acea strîngere 
bărbătească a mîiniior înnegrite 
de praful cărbunelui am văzut, 
în același timp, comunicarea de 
gînduri și sentimente, care u- 
nește munca tuturor minerilor 
intr-o acțiune dîrză, în tăria de 
a învinge forțele adîncurilor, 
momentele grele, situațiile ne
prevăzute pe care le scoate in 
calea muncii lor muntele pe 
care îl sfredelesc pentru a ex
trage atît de prețioasa materie 
energetică — cărbunele. în dis
cuțiile pe care le-am purtat, mi
nerii îmi spuneau că anul aces
ta s-au înregistrat noi succese 
in perfecționarea tehnologiilor 
de exploatare, că drumul par-

în 
M 
ei 
să

curs a fost mereu ascendt 
că au fost și momente < 
cind minerii, specialiștii a 
buit să-și pună în valoare 
fizică, stăruința și cutezanța 
teligența și competența pre 
sională. Dar că ei, minerii 
roșeniului, trăiesc în aceste ; 
ale sfirșitunii de an 1986, sat 
facția pe care ți-o dă întotde. 
una lucrul bine făcut, temeln. 
și durabil. Au învins ! Au ciști- 
gat primul loc in întrecerea pe 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui și, desigur, un loc de frunte 
pe țară. Și-a spus din plin cu
vîntul faptul că și aici, prin gri
ja partidului și statului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
mecanizarea a pătruns n.asiv în 
extragerea și transportul cărbu
nelui la suprafață. Complexele 
mecanizate, adevărate uzine 
subterane, care au contribuit la 
creșterea productivității muncii 
și reducerea efortului fizic, au 
schimbat structura profesiei de 
miner. Miner — tehnician, a- 
ceasta este noua condiție a 
muncitorilor din subteranele 
Văii Jiului.

în clipa solemnă a cumpenei 
dintre primul și cel de-al doilea 
an al cincinalului, minerii Pa- 
roșenilor vor închina pentru 
succesul încununat la 27 decem
brie, pentru tot ce au gindit șl 
au hotărît în pregătirea succe
selor anului ce vine.

— Vă rog să scrieți in ziar că 
noi, minerii Paroșenilor, so
cotim evenimentul de azi 
un omagiu adus tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, minerul de 
onoare, căruia ii transmitem No
roc bun și La mulți ani ! — 
ne-a spus, la despărțire, șeful 
de brigadă Vasile Cojocaru. Și 
— a adăugat el — o să muncim 
temeinic pentru ca strălucita sa 
inițiativă de pace — referendu
mul din 1986 — să dobîndească 
tăria și trăinicia faptului închi
nat prosperității, păcii și vieții.

Reporterii
și corespondenții „Scinteli*
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MESAJE SPRE CONȘTIINȚA LUMII
In anul care se încheie, prestigiul țării noastre peste hotare, al cali

tății muncii oamenilor ei a fost susținut atit prin remarcabilele realizări 
înregistrate in economie, în industrie, in agricultură, in știință, realizări 
ce pun in evidență competența, inteligența clasei noastre muncitoare, a 
țărănimii, cit și prin prezența proeminentă, pe diferite meridiane ale glo
bului, a faptelor de cultură ți artă. Aceasta constituie o elocventă ex
presie a condițiilor create in țara noastră pentru afirmarea tuturor va
lorilor, împlinirea vocațiilor și aptitudinilor, a personalității umane. 
Prezentăm in grupajul de față citeva dintre recunoașterile si distincțiile 
obținute de arta românească peste hotare, expresii ale prețuirii de care 
se bucură o creație umanistă, c .'.__ ‘.Z Z. ‘ , " -•
colaborării intre popoare.

animată de idealurile prieteniei, păcii și

„Reprezentația

romanească

a dat strălucire

fundamentală a literaturii române, 
Ion de Liviu Rebreanu, a stîrniț 
un mare ecou în JAPONIA. Apărută 
Ia prestigioasa editură „Kobunsha" 
din Tokio, versiunea japoneză poar
tă semnătura lui Sumiya Haruya. 
Asociația traducătorilor din Țara 
Soarelui-Răsare a decernat de cu- 
rînd tălmăcitorului premiul său 
anul 1986.

pa

întilnirilor noastre"

In luna martie, Teatrul Național 
din București a întreprins un tur
neu în R.S.F. Iugoslavia cu „Farul" 
de G. Leboviă și „Domnul Valen
tino" de B. Pekiă, montare a unor 
piese scrise de autori sîrbi, bene
ficiind de contribuția unor interpreți 
de valoarea lui Mircea Albulescu, 
Gheorghe Cozorici, Ileana Stana Io- 
nescu, Florina Cercel, Catița Ispas, 
precum și a unor talente tinere în 
frunte cu Radu Gheorghe, Vivian 
Alivizache, Olga Delia Mateescu, 
Cezara Daflnescu, Rodica Mureșan. 
Spectacolul, regizat de Horea Po
pescu (cunoscut și apreciat în R.S.F. 
Iugoslavia pentru succesele unor 
mizanscene realizate la teatrele 
naționale din Serbia și Croația), s-a 
bucurat de un frumos succes la 
Zagreb. a fost primit cu o caldă 
ospitalitate și reacții entuziaste de 
locuitorii din Uzdin.

Ținta principală (dar și cea mai 
Îndepărtată pe hartă) a turneului : 
participarea la Festivalul Alpilor 
Adriatici. Un festival ajuns la a 
doua ediție, găzduit de un oraș slo- 
v<s iinăr. Nova Gorica, dar cu im- 
ortante tradiții istorice. Festivalul 
mintit — o manifestare lnternațio- 
ală concepută sub semnul bunei 
ecinătăți, al prieteniei și păcii, fes- 
ival care, în acest an, a arborat 
teagurile Italiei, Austriei, R. F. Ger
mania, Cehoslovaciei și României 
implicînd deci și zona Balcanilor).

„Am fost fericiți să vă avem prin- 
re noi. Reprezentația românească a 
iat strălucire întilnirilor noastre 
eatrale" — a declarat Emil Abersek, 
iirectorul Festivalului Alpilor Adria- 
icl, care a remarcat unitatea cola
jului, originalitatea montării, func- 
jionalitatea simbolurilor scenografi
ce și marile virtuți interpretative.

„Evoluția artiștilor români, produ- 
cînd o plăcută surpriză, a făcut ca 
trandafirii (din emblema festivalu
lui) să-și recapete culoarea și ex
presivitatea artistică... Actorii Tea
trului Național din București, unul 
din cele șase teatre din afara zonei 
Alpilor Adriatici invitate în scopul 
de a se obține o viziune mal largă 
a creației artistice pe plan european, 
au entuziasmat publicul" — scria 
„Primorske novice" din 23 martie.

„Dar de vis

j mtru copiii niponi"

Teatrul „Ion C. ig&“ a fost invi
tat cu spectacolul „ îoave cu măști", 
realizat în regia lu*  Ion Lucian, să 
inaugureze Festivalul teatrului pen
tru copii din Japonia. Organizat de 
„Asociația spectatorilor teatrului de 
copii" — „Kodomoghekijo" (care a 
acumulat o interesantă experiență 
în deceniul care a trecut de la în
ființarea sa). manifestarea niponă 
este, fără îndoială, cel mai amplu 
festival de acest fel din cîte există : 
durează doi ani, include pe lingă 
montări autohtone mai multe parti
cipări străine (artiști din Canada, 
Belgia, Franța, R.P. Ungară au ur
mat celor români), acoperă o supra
față foarte întinsă, o rețea cu nu
meroase spații da joc.

Turneul nipon al teatrului nos
tru, care s-a desfășurat între 2 mai 
îi 12 august, a implicat un traseu 
acluzînd 60 de orașe în care artiștii 
6 la „Ion Creangă" (Ion Lucian, 
ținlela Anencov, Ion Gheorghe Ar- 
deanu. Victor Radovici, Alexan- 
na Halic, Genoveva Anca Zam- 
>scu, Boris Petroff, Gabriel Ien- 

și alții) au avut de susținut 85 
COI P

.retutindeni, la Tokio șl Osaka, 
na Nagoya, Fukuoka, Hiroshima, la 
” -do și Narra, la Saporo, actorii 

au fost primiți cu deosebită 
ărta lor, inspirată din snoa- 

•» și stilizînd elemente ale 
,tru folcloric — deși atît 

de formele teatrului 
„no" sau de convențiile 

iropene moderne, familiare 
r — a mers direct la 

□oblicului, entuziasmîndu-1. 
nărturie în acest sens cu

rte mulțumire rostite și scri- 
‘azdele ospitaliere, conducă- 
rurilor culturale din orașele 

□. ca și de secretarul asociației 
oji Takahira, frumoasele ges- 

de recunoștință și numeroasele 
grafii și articole din presă ce 
rează temperatura înaltă a en- 
asmului din timpul jocului. „Dar 
vis pentru copii" se intitulează 

. a colul din ziarul „Asahi" (Chiba) 
□in 17 mai. „Aplauze deosebite din 
partea copiilor" („Mainichi Shimbun" 
— Yokkaichl din 5 iunie). „Artă de 
înalt nivel, mare bucurie produsă 
spectatorilor" se scrie în „Shizouka" 
(Nishi). „Peste 1 300 de mame și copii 
incîntatl de spectacolul românesc". 
„O lume magică plină de învă
țăminte" scrie „Chungoku Shimbun" 
din 3 iulie.

A interesat în mod deosebit speci
ficul românesc (univers, mentalități, 
fantezie), au cucerit expresivitatea 
și dinamismul întruchipării situații
lor, a impresionat cit de bine 
și expresiv au vorbit artiștii români 
limba gazdelor — căci spectacolul a 
fost susținut, pe cea mai mare în
tindere a sa, în limba japoneză (ceea 
ce a presupus o dificilă pregătire 
incă din țară, Ia care a contribuit 
și actorul și regizorul Yasuo .Fuku
shima).

Desfășurat in Anul Internațional 
al Păcii, sub egida nobilelor idea
luri și speranțe ale acestuia șl apre
ciat ca un „succes excepțional", tur
neul teatrului „Ion Creangă" s-a 
constituit într-un vibrant mesaj de 
prietenie al poporului român. (Na
talia Staucu).

Punți ale prieteniei

au
pe

• Valori ale literaturii române 
aflat o meritată receptivitate șl . 
plaiurile mexicane. în editura Uni
versității autonome a statului ME
XICO a apărut, în condiții grafice 
excepționale, o substanțială selecție

loare, minunat scrisă șl la fel de 
frumos tradusă, care ne va spori 
cunoștințele despre vremurile tre
cute". (Ioan Adam).

Aplauze pentru

muzicienii romani

l de premii obținute la Impor- 
și dificile competiții de ti- 
noștri 

șapte
Irina,

Titus,

Zeci 
tante 
nerii 
celor 
Botez 
raș * 
lean Marius, 
concursul internațional de la Stresa 

•— Italia, de succesul sopranei Feli
cia Filip (premiul II), al violonistei 
Cristina Anghelescu 
listului Carol Huroș 
de interpretare „P.I. 
la Moscova. Soprana 
dea s-a clasat pe 
lea la Concursul <

interpreți : succesul 
elevi (Berescu Adrian, 

Fuchs Alpar, Flue- 
Missitz Ioana, Aști- 

Cherteș Ciprian) la

și al violonce- 
— la concursul 
Ceaikovski", de 

i Emilia Ciur- 
locul al trei- 

de interpretare

calitate a spectaco- 
„Festivalul teatruluiinaugureze 

Japonia"

Aplauzele micilor spectatori niponi au răsplătit Înalta
. . — . . i -------- o." ,----------------

din
lelor teatrului „Ion Creangă" invitat 

pentru copii

din poeziile Iul Mihal Eminescu, 
Alexandru Macedonski, Tudor Ar- 
ghezi, Nichita Stănescu, Marin So- 
rescu și Ana Blandiana. Selecția șl 
traducerile sînt semnate de Mihaela 
Comșa. Un set bogat de reproduceri 
după tablouri de Nicolae Grigores- 
cu, Ștefan Luchian șl Camil Ressu 
asigură volumului o Ilustrație im
presionantă. Vechiul precept ut pic
tura poesis poate fl așadar citit și 
completat astfel : șl pictura șl poe
zia pot dura punți ale prieteniei șl 
înțelegerii Intre Inimile oamenilor.

• Intr-un autentic eveniment al 
vieții culturale franceze s-a consti
tuit colocviul Mihai Eminescu și 
mișcarea romantică, desfășurat timp 
de trei zile la Avignon, în organi
zarea Universității locale și a Aso
ciației culturale Franța—România. 
La lucrările colocviului au partici
pat profesori, cercetători, scriitori, 
traducători din Franța, Belgia, Ita
lia, Marea Britanie, R. F. Germa- 

»■ nia, România, care au dezbătut as
pecte fundamentale ale operei emi- 

mesCiene, direcții majore ale gîndlril 
social-politice a marelui poet, pro
bleme specifice traducerii creației 
sale în limba franceză.

• Un portret convingător al au
torului Vieții lui Mihai Eminescu 
a publicat în acest an cercetătorul, 
traducătorul șl publicistul sovietic 
Nikolai Nikolaevici Morozov. Stu
diul, intitulat Concepția despre cri
tica literară a lui G. Călinescu în 
anii *20 —*30  ai veacului XX, a apă
rut la Moscova, la editura „Nauka", 
într-un volum de studii șl comuni
cări semnate de un grup de tineri 
cercetători și aspiranți din Uniunea 
Sovietică.

• Drept „un bun roman româ
nesc, perfect scris" a fost salutată, 
după recenta apariție în limba po
loneză, Galeria cu viță sălbatică a 
lui Constantin Țoiu. Prezentîndu-1 
cititorilor din Republica Populară 
Polonă, criticul Jacek Wierzbinskl 
conchide : „O dată cu romanul lui 
Constantin Țoiu, am intrat în pose
sia unei cărți literare de mare va-

la Praga, tenorului 
al Operei 

1 s-a 
al Il-îea la 

de canto

Toma Da-
maghiare 
decernat 

rezonanta 
„Madame

de 
roezy, solist 
din Cluj-Napoca, 
premiul 
competiție
Butterfly" de la Tokio. Compozito
rul Șerban Nichifor a obținut pre
miul II la concursul de creație mu
zicală de Ia Bydgoscsczy (R. P. Po
lonă). Violonistul Raiciof Lucian- 
Leonov a obținut un valoros pre
miu I la Usti nad Orliă (R.S. Ceho
slovacă). Rus Ilonka este laureată 
la concursul internațional de la 
Marsala (Italia). O știre de ultimă 
oră : soprana Simina Ivan, studentă 
în anul V al Conservatorului „Ci
prian Porumbescu" (clasa prof. 
Maria Hurduc), a fost distinsă cu 
premiul I și premiul special al 
juriului pentru interpretarea muzicii 
franceze — la cea de-a 16-a ediție 
a Concursului internațional de canto 
de la Paris, competiție la care au 
participat peste 60 de candidați din 
4 continente. Printre tnembrli ju
riului : Fedora Barbieri, J Mady 
Mesplâ, Tereza Berganza.

O statistică a Agenției de impre
sariat artistic arată că în 1986 
aproape 3 000 de artiști români au 
fost aplaudați în concerte interna
ționale. Iată citeva mari ansam
bluri : Ansamblul de balet clasic șl 
contemporan „Fantasio" din Con
stanța (Republica Federală Germa
nia, Austria, Olanda, Belgia, Elveția, 
Italia), Orchestra de cameră „Bucu
rești" condusă de Ion Voicu (An
glia), Orchestra simfonică din Plo
iești (Italia, Spania, Grecia), Corul 
„Madrigal" dirijat de Marin Con
stantin (Finlanda, Italia, Spania, 
Republica Federală Germania, Elve
ția), Orchestra de cameră a Filar
monicii din Arad (Franța), Filarmo
nica din Iași (Italia, Franța), corul 
Filarmonicii din Cluj-Napoca, diri
jat de Florentin Mihăescu, Orches
tra de cameră a Filarmonicii din 
Cluj-Napoca, baletul Operei Române 
din București, Ansamblul de balet 
al Operei române din Cluj-Napoca, 
baletul Operei din Timișoara, o for
mație camerală a Filarmonicii din 
Craiova,

O După O scrisoare pierdută, ca
podopera caragialeană întîmpinată 
cu maxim interes de către specta
torii și cititorii niponi, o altă scriere

A mai trecut un an ! 
Geograficește vorbind, Pă- 
mîntul a mai ocolit o dată 
Soarele.

Anul 
din om 
duurile 
an din 
spre a reîncepe altul, ima
culat. Se nasc gînduri și 
dorințe îndreptate spre în- 
tîlnirea dintre ani, cind se 
marchează încă un start in 
ștafeta anilor. Cinci miliar
de de pămînteni întîmpină 
venirea noului an, dar nu 
deodată, cum s-ar putea 
crede, ci eșalonat, în func
ție de locul unde se află 
pe glob.

O întrebare deloc super
fluă : de cînd se sărbăto
rește Anul Nou ? Nu se 
știe cu precizie, dar ori
cum nu înainte ca oamenii 
să fi măsurat scurgerea 
vremii, adică să fi creat ca
lendarul, această mare in
venție prin care s-a intro
dus ordine, fie și subiec
tivă, în aparentul haos al 
timpului. Am putea spune, 
deci, că tradiția sărbători
rii noului an se pierde in 
negura vremii. Mai întîi, în 
măsurarea timpului oame
nii s-au luat după ivirea 
unei stele la orizont, după 
revărsarea sistematică a 
unui fluviu sau după cum 
își lepădau cerbii coarnele. 
Cu asemenea criterii și al
tele asemănătoare, nu pu
tea fi vorba, bineînțeles, 
de un calendar, ci de foar
te multe. De ele s-au folo
sit comunitățile umane, 
mai mici sau mai mari, 
de-a lungul zecilor, poate 
chiar sutelor
In existența omenirii, ca
lendarul pe care-1 folosim 
astăzi e o creație cu totul 
recentă. De „ultimă oră", 
am putea spune. Căci îna
inte...

In Egiptul antic, de pil
dă, noul an începea în 
preajma solstițiului de

Nou ! Omenescul 
se scutură de rezi- 

lăsate de încă un 
aventura existenței

de mii de ani.

Anul sportiv 1986
Satu Mare etc. Un succes unanim 
relevat a obținut Maria Slătineanu- 
Nistor în „Cavaleria rusticană" (pe 
scena 
S.U.A.), 
Oper 
„Tosca" 
„Pucciniano" 
destinului" (San Francisco 
din nou „Tosca" — pe scena cele
brului Metropolitan din New York. 
Tot în acest an, Sanda Șandru a 
debutat pe scena Operei Mari din 
Paris (în „Don Carlos"), Bduard 
Tumageanian a cîntat în S.U.A., 
Franța, Canada, Belgia, a fost ova
ționat la Scala din Milano (în 
„Nabucco") ; Ionel Voineag a debu
tat la Dublin (Irlanda), Eugenia 
Moldoveanu a repurtat răsunătoare 
succese la Opera din Viena (in 
„Flautul fermecat"), la Scala din 
Milano (în „Evghenl Oneghin"). la 
Bonn, la Miinchen ; Pompei Hărăș- 
teanu a fost o remarcabilă prezență 
la Festivalul
zicii europene din Berlinul de vest, 
Silvia Voinea este invitată perma
nent in stagiunea Operei din Dresda 
și la Komische Oper din Berlin, 
Valentin Gheorghiu, Ion Ivan Ron- 
cea, Horia Andreescu au fost pro
tagoniștii unor concerte-eveniment 
în R. D. Germană... (Smaranda 
Oțeanu).

„Cavaleria rusticană" 
Operei

in
din

(în

din Baltimore — 
„Gioconda" (Deutsche 
Berlinul de vest), în 

cadrul Festivalului 
— Italia), în „Forța 

S.U.A.),

internațional al mu-

n Vara fierbinte"

a școlii romanești

© Era Intr-o zl de Iulie a anului 
care își trăiește acum ultimele clipe. 
Cursa de Varșovia care urma 
să aterizeze la Otopeni aducea 
în patrie tineri încărcați cu tro
feele muncii, ale înaltei pregătiri. 
Se întorceau elevii români laureați 
la Olimpiada internațională de ma
tematică. O confirmare, în 1986, ca 
de altfel șl în 1985, ’84 sau ’83, a 
nivelului atins de școala româneas
că. România, să nu uităm, este 
inițiatoarea întrecerii internaționale 
a tinerilor matematicieni. Țara 
noastră se mîndrește cu mal mul
te locuri fruntașe pe națiuni șl 
cu o salbă de premii. Ziua de iulie 
care declina în amurg ne făcea cu
noscute cele două premii I, două pre
mii II și un premiu III — rezultate 
prestigioase cu care reveneau de la 
Varșovia elevii români. Cum la 
timpul potrivit ziarul nostru l-a 
prezentat pe larg, ne rezumăm, la 
această oră de bilanț, a le reaminti 
numele : Marius Dabija
Nicolae Beli (București), 
Grindeanu (Cluj-Napoca), 
Anițescu (Craiova), Dorin 
(Arad).

Cu foarte bune aprecieri 
să se întoarcă șl elevii
cipanțl la olimpiadele internațio
nale de chimie (Leiden, Olanda) 
și fizică (Londra) : un premiu II, 
trei premii III și un premiu special 
pentru cea mal bună lucrare de chi
mie organică, respectiv un premiu I, 
un premiu II, două premii III, o 
mențiune și trei premii speciale. 
Dorin Borza, Marilena Gîlcă, Adrian 
Salic, Traian Șulea, Ciprian Necula, 
Adrian Bot, Daniel Vrinceanu, 
Gagyi Palffi Zoltan, Bogdan Vul- 
pescu își Înscriu numele, alături de 
colegii lor, în galeria atit de bogată 
a celor mai tineri laureați români 
ai științelor exacte. Aceste rezultate, 
la care se adaugă șiragul de premii 
de la Olimpiadele balcanice de ma
tematică 
loc I în 
cei șase 
zenți în
au fost laureați — cinci premii I și 
un premiu II), sînt dovada calității 
deosebite a instrucției primite în 
școala românească, a condițiilor 
materiale create astăzi tuturor co
piilor patriei. Sînt, totodată, confir
marea nivelului tot mai ridicat al 
olimpiadelor interne, ilustrare vie a 
largii democratizări a procesului de 
învățămînt, căci 
anual un număr 
elevi.

„Vara fierbinte" 
i nești : mărturie < 

de mărețe
, porul nostru îi trăiește în „Epoca 

Nicolae Ceaușescu", anii cei mai 
i rodnici. în înfăptuiri în toate dome- 
i niile de

(Ploiești),
Iulian 
Mihai
Bucur

aveau 
parti-

și fizică ediția 1986, cu un 
clasamentul pe națiuni (toți 
matematicieni români pre- 
întrecerea de la București

Orchestra simfonică din

vară, tocmai cînd se 
sau apele Nilului, 
ale cărui Izvoare erau si
tuate de legendă tocmai 
în... Lună. In calendarul 
armenilor, prima zi a anu
lui cădea la 10 iulie (în ra
port de calendarul actual) 
și numărătoarea anilor în
cepea din 552, respectiv de 
la inaugurarea unei „ere 
armenești". Musulmanii 
sărbătoreau Anul Nou la 
începutul fiecărui sezon, 
iar numărătoarea începea 
la 16 iulie 622 (cînd profe
tul Mahomed s-a mutat da 
la Mecca .la Medina), iar 
pentru evrei calculele por
neau de la 7 octombrie 
anul 3761 l.e.n., momentul 
de început al „erei iudaice".

Deși calendarul actual îl 
datorăm de fapt romanilor, 
multă vreme el n-au stră
lucit în această privință : 
împărțeau anul doar in 
zece luni șl s-au tot zbă
tut cu diferențe stinjeni- 
toare. Abia prin anul 700 
î.e.n. au adăugat lunile ia
nuarie șl februarie. Merită 
în schimb consemnată pre- 
cizia uimitoare a calenda
rului mayașilor din Ameri
ca Centrală, 
pînă de curînd, în calcula
rea duratei anului.

Intr-un grăitor con
sens, pămlntul întreg se 
călăuzește astăzi după un 
singur calendar, cel solar, 
deși multe dintre sărbăto
rile tradiționale marcate de 
calendarele arhaice ale di
feritelor popoare continuă 
să fie respectate. Astfel, în 
China se folosește și azi in 
mod neoficial un calendar 
lunar — solar ciclic, creat 
acum aproximativ 2 700 de 
ani, cel mai vechi calen
dar aflat încă în uz, după 
care sărbătoarea noului an 
se desfășoară în prima zi 
cu „lună plină", cînd Soa
rele se află în constelația 
Vărsătorului. Calendare în- 
trucîtva asemănătoare se

revăr- 
fluviul

neîntrecuți,

ele antrenează 
impresionant de

' a școlii româ- 
elocventă a anilor 

împliniri pe care po-

activitate. (Costin Tuchilă).

în anul care s-a încheiat, sportivii 
noștri s-au bucurat în continuare de 
un sprijin puternic din partea socie
tății pentru a se pregăti și a obține 
rezultate cit mai bune la competiții
le internaționale. Luînd in conside
rare campionatele mondiale, europe
ne și balcanice de seniori și juniori, 
precum și cupele „Prietenia" din aria 
tineretului și juniorilor, ajungem la 
cifra globală de 578 medalii cîștiga- 
te de reprezentanții sportivi ai 
României, aspectul calitativ fiind 
subliniat mai ales de cele 213 me
dalii de aur, dintre care 174 în probe 
înscrise în programul Jocurilor 
Olimpice. Desigur, bilanțul global, 
ca și numeroasele reușite individua
le sînt motive de satisfacție pentru 
amatorii de sport. Ei aplaudă pe cei 
ce au cucerit medalii și au dobîndit 
recorduri, solicitînd în același timp 
tuturor sportivilor să se pregătească 
temeinic și să reprezinte cit mai 
demn culorile noastre la întrecerile 
internaționale. Fiindcă, alături de 
frumoasele succese ale purtătorilor 
culorilor românești Ja canotaj, caiac- 
canoe, haltere, natație și alte ramuri, 
s-au înregistrat și eșecuri in spor
turi foarte 
toare de. 
handbalul, 
după cum 
despre fotbal, dacă n-ar fi fost pres
tigioasa performantă a echipei Stea
ua de a fi cucerit 
„Cupa campioni
lor europeni"...

...Era în fru
moasa lună mai, 
în noaptea de 7 
mai. la Sevilla — 
stadionul 
chez 
cind, 
drum 
840 
joc, 
necesar 
rii 
Steaua a cîștigat 
„Cupa campioni
lor", întrecînd în 
finală renumita 
formație cu alcă
tuire 
nală 
oară, 
listă 
fotbalistic, 
aveam ocazia să constatăm că sta
dionului Pizjuan 1 se refuza găzdui
rea altor mari partide internaționa
le, pentru că. ziceau metaforic su
porterii spanioli, el ar avea „purici", 
adică ar purta ghinioane ! De fapt, 
stadionul respectiv va rămîne în
scris în palmaresul fotbalului ca loc 
unde s-a realizat cea mai înaltă 
performanță a vreunui portar de pe 
glob — patru penaltiuri apărate suc
cesiv, de Ducadam, portarul cam
pioanei României ! Cum spunea co
legul lui de echipă, Boloni, în citeva 
minute Ducadam a realizat ceea ce 
alți portari nu au făcut o viață în
treagă.

De la acest „record" fotbalistic, să 
trecem pe tărîmul unuia dintre prin
cipalele sporturi olimpice, natația, 
unde sportivii noștri nu ne obișnui
seră cu rezultate de răsunet pină în 
acest an, deși semne prevestitoare 
bune apăruseră de cîtva timp în di
ferite centre, mai ales la Baia Mare. 
Șl totuși, înalta performantă, adică 
dobîndirea primului titlu de cam
pioană a lumii șl de deținătoare a 
recordului rilondial, n-a venit dintre 
elevele merituosului antrenor Gheor- 
ghe Dirneca de la Baia Mare, ci de 
la Ploiești, din grupa perseverentu
lui dascăl Mihail Gothe, mai puțin 
știut de masa amatorilor de sport. 
Dacă Ducadam a devenit sportiv cu 
renume la 27 ani, Tamara Costache 
s-a grăbit, la numai 16 ani, să 
ajungă cea mai rapidă înotătoare 
din lume. In proba de sprint (50 m), 
proaspătă în istoria natației, tinăra 
ploieșteancă s-a impus după o pre
gătire de veritabil maratonist : pînă 
la cele patru recorduri ale lumii 
pînă la cîștigarea titlului mondial 
la Madrid, Tamara a înotat cam 
330 de ori distanța de la Ploiești 
București ! Au fost necesari aproxi
mativ 20 000 km înot pregătitor pen
tru a smulge primatului mondial fe
minin... 22 de sutimi ! Să spunem că 
se lucrează mult și se lucrează bine 
în unele centre ale natației noastre. 
Băimăreanca Noemi Lung, medalie 
de bronz la „mondiale", a realizat 
la sfîrșit de sezon cele mai bune re
zultate din lume în acest an la pro
bele mixte, acestea fiind de

populare, altădată aducă- 
rnari bucurii, cum sînt 
rugbiul, tenisul, boxul, 
la fel am putea vorbi și

dificultate In natație. De-a obținut, 
din păcate, cu întîrziere pentru anul 
care s-a încheiat, dar extrem de pro
mițătoare pentru 1987. Lung, Stela 
Pura, Eniko Palencsar, Luminița 
Dobrescu, Andrea Sighiarto, Ramona 
Terșanschi sînt tot atîtea înotătoare 
de talent, care, alături de Tamara 
Costache, vor lupta pentru medaliile 
campionatelor europene '87.

Știați că Daniela Silivaș execută 
cu aproximație 19 000 repetări pe an 
numai la bîrnă ? Știați că gimnaste
le noastre fruntașe au avut în 1986 
mai mult timp de pregătire tehnică, 
fiindcă marile turnee sînt programa
te în 1987 ? Iată aceste turnee: cam
pionatele mondiale (octombrie, Rot
terdam), campionatele europene, 
pentru prima oară împreună, mas
culin și feminin, în același oraș 
(luna mai. Moscova), turneul Uni
versiadei (iulie. Zagreb). Federația 
internațională (F.I.G.) a venit cu ur
mătoarele noutăți pentru viitoarele 
C.M. : • spre a evita oboseala ex
cesivă a corpului de oficiali, 
cursul nr. 1, pe echipe, va fi 
lungit cu o zi 9 perioada de 
a campionatelor se va scurta 
cu o zi, pe seama comprimării
cursurilor nr. 2 (individual compus) 
și nr. 3 (aparate), care vor avea Ioc 
fiecare (rrțasculin și feminin) într-o 
singură zi S se va introduce contro
lul statistic al notărilor prin compu-

con- 
pre- 
timp 
însă 
con-

San- 
Pizjuan, 

după un 
victorios de. 

minute de 
plus timpul 

execută- 
penaltiurilor.

O Un bilanț internațional global — 578 medalii cucerite de 
reprezentanții noștri sportivi O In citeva minute, a realizat ceea 
ce alți portari de fotbal n-au făcut o viață întreagă © De 330 
ori distanța Ploiești — București, pentru 22 sutimi de secundă 
© Mii de repetări la bîrnă, în vederea campionatelor mondiale 
din octombrie 1987 © Recordurile mondiale se doboară întîi 
la antrenamente ® Zece atlete și nici un atlet în topul mon
dial • Toate echipajele României — pe podium • In țara 

de origine a canoei, învinge un sportiv din Delta Dunării

multinațio-
a Barcelonei. Pentru 
o echipă dintr-o țară 
dobîndea mult rîvnitul

Șase luni mai

prima 
socia- 
trofeu 
tirziu,

Și 
de 
de
la

maximă

ter, completîndu-se astfel observarea 
video, care se efectuează obligatoriu 
de comitetul tehnic (masculin și fe
minin) o se desființează contesta
țiile, dovedite, cum se știe, ineficien
te 
cu 
le 
va 
amintim numele 
la C.E. de juniori 1986 : Aurelia 
bre (Dinamo), două medalii de 
(sărituri și paralele) ; medalii 
bronz —Gabriela Potorac (S.C. 
cău) șl Mirela Sidon (Triumf Bucu
rești) ; • la masculin, primii băieți 
români medaliați cu aur vreodată la 
C.E., Marius Tobă (inele) și Marian 
Stoican (sărituri), ambii de la C.S.Ș. 
Reșița (antrenor loan Albu) și la 
centrul olimpic (antrenor 
tor Dan Grecu).

Spre deosebire de alte 
halterofilie campionatele 
și europene, de seniori și 
sînt programate anual, ceea ce a dat 
ocazia reprezentanților noștri să con
tribuie cu o cotă însemnată la acel 
bilanț total al mișcării sportive, de 
578 medalii, despre care aminteam 
la Început, adică de 73 medalii (30 
de aur). Mai ales, de la J.O. din 
1984 Încoace, evoluția halterofililor 
români a devenit sursă de satisfac
ție pentru amatorii de sport din 
țară. Dar, ca și In natație, abia In 
1986 un sportiv român a devenit re
cordman mondial. E vorba, firește, 
de Nicu Vlad, care, pe lingă cuce
rirea celor trei medalii de aur, a do- 
bîndit și recordul „la smuls" al ca
tegoriei 100 kg, aducindu-1 la de 
două ori greutatea sa corporală —
— 200,5 kg. Pentru a înțelege mal 
bine valoarea acestui record mon
dial, este necesar să amintim că re
cordul categoriei imediat superioare
— 110 kg — se cifrează la 201 kg ! 
Se spune că Nicu „smulge" uneori 
la antrenamente chiar 205 kg — re
cordurile se doboară lntîl la antre
namente ! — ceea ce ne îndreptățeș
te să presupunem că tabela prima
telor lumii va fi obligată la noi mo
dificări prin efortul marelui cam
pion român. Juniorul Andrei Socaci, 
sportivul român cu cele mai multe 
medalii, inclusiv de aur, 
în 1986, va deveni 
prima zi a anului 
așteaptă rezultate

• Lotul reprezentativ, in frunte 
Silivaș și Ecaterina Szabo (ambe- 
de la clubul Cetate — Deva) 
primi noi întăriri. Printre altele, 

performerelor de 
Do- 
aur 
da 

Ba-

coordona

ramuri. In 
mondiala 

de juniori.

cîștigaie 
senior, o dată cu 
1987. De la el se 
asemănătoare cu

folosesc In Laos și Viet
nam. La birmanezi. Anul 
Nou începe în aprilie.

Oficial, omenirea întîm- 
pină acum noul an la a- 
ceeași dată, însă în mo
mente diferite de la țară la 
țară, uneori diferențiat 
chiar pe cuprinsul unor țări 
foarte întinse, ca Uniunea 
Sovietică, Statele Unite ale 
Americii, Canada sau Chi
na, care cuprind fiecare 
citeva „fuse orare". Există

bert și cu cea din Noua 
Zeelandă. La interval de o 
oră, evenimentul e marcat 
în Noua Caledonie și, pes
te încă una, la Vladivostok 
și la Sydney. Urmează, pes
te două ore, Beijingul ; a- 
poi la diferență de o oră, 
noul an e întîmpinat la 
Ulan Bator și Jakarta, 
exact cînd locuitorii New 
Yorkului mai au de aștep
tat 12 ore pînă să le vină 
rîndul. Urmează, la Inter-

au fost semnalate încă in 
Roma antică, acum peste 
două milenii. Romanii so
coteau că așa cum este pri
ma zi, așa va fi tot anul și, 
de aceea, oamenii trebuiau 
să lase deoparte grijile 
obișnuite, să se îmbrace de 
sărbătoare și să se vese
lească. Tot de atunci da
tează, se pare, colindele, 
avînd substrat magic, ca și 
obiceiul de a provoca zgo
mote mari. Pesemne că de

nallștilor 
mas la nivelul 
cind nu se cunoștea vini- 
ficația. In Japonia, copiii 
vin la palatul Heian să-și 
prindă în „arborele în care 
înfloresc dorințele" bilețele 
cu ginduri și urări, pentru 
ca, pomul crescind, să a- 
jungă la cer.

De noroc sînt preocupați 
și grecii, doar că mulți din 
ei îl urmăresc jucînd cărți, 
in credința că dacă vor cîș-

♦

că aceștia au ră- 
vremurilor

Pe traiectoria speranței
DATINI DE REVELION PE MERIDIANELE GLOBULUI

o „linie Internațională a 
datei", situată exact la an
tipodul „meridianului zero" 
(cel ce trece prin Green
wich, lingă Londra). în 

liniei datei — ce 
numai spații ma- 
trecerea ei să nu 
teritoriile vreunei 
insule între două

dreapta 
străbate 
rine, ca 
împartă 
țări sau 
date — se termină ziua de 
ieri și în stînga începe ziua 
de azi. Cînd pe linia inter
națională a datei este mie
zul nopții, pe „meridianul 
zero" este miezul zilei, am
bele miezuri deplasîndu-se 
constant ca urmare a po
ziției Pămîntului față de 
Soare. O convenție in vir
tutea căreia Anul Nou vine 
dinspre răsărit și poposeș
te succesiv la diferite po
poare pe parcursul a 24 de 
ore. Primii care-1 întîmpi- 
nă sînt 
tremul 
dată cu 
insulele
lația din arhipelagul Gil-

siberienii din Ex- 
Orient sovietic, o 
micronezienii din 
Marshall, cu popu-

vale de o oră, New Delhi 
și Colombo, apoi Karachi, 
Baku, Moscova și Bagdad ; 
în fine, București, simultan 
cu Helsinki, Sofia, Ankara, 
Atena,

Toți 
lion ? 
cepțil. 
care în ajunul Anului Nou 
călătoresc din insulele Sa
moa spre Australia, indife
rent de viteza vasului, trec 
peste linia convențională a 
datei. Așa se face că, por
nind la drum în zorii zilei 
de 31 decembrie, ei ajung 
în ziua următoare în Aus
tralia, unde Insă este... 2 
ianuarie.

în materie de datini de 
revelion, de cele mai mul
te ori, există diferențe nu 
numai de la țară la țară, 
ci și între diferite 
localități. Totuși,

. trăsături tind să 
ralizeze 
Datinile

Multe

Johannesburg, 
au parte de reve- 
Formal, sînt și ex- 
Astfel, navigatorii

pe 
sînt 
din

zone sau 
anumite 

se gene- 
național.plan 

nenumărate, 
aceste tradiții

acolo se trage Înclinația 
italienilor spre focuri de 
artificii și explodarea- de 
petarde, soldată uneori cu 
victime, și pe care bravii 
carabinieri se străduiesc în 
zadar să o lichideze. Ca, de 
altfel, și obiceiul acelorași 
italieni de a arunca pe fe
reastră, la miezul nopții, 
lucruri vechi, sticle și vase, 
acoperind străzile orașelor 
cu un strat de cioburi, spre 
nenorocirea celor siliți să 
circule în acele momente 
și spre disperarea gunoie
rilor în ziua următoare. 
La Madrid, în Plaza del 
Sol. se adună mii de oa
meni pentru a asculta, la 
miezul nopții, bătaia monu
mentalului orologiu. Cei ' 
care mai păstrează dati
nile țărănești înghit atunci 
cîte 12 boabe de struguri 
— sau stafide — cu gîndul 
că vor avea noroc tot anul. 
Cei mai mulți însă preferă 
boabele sub formă lichidă, 
glumind pe seama tradițio-

tiga de Anul Nou, le va 
merge bine în cursul anu
lui la alte treburi. în 
orașele vest-germane se 
dansează în piețele publi
ce (valsuri, desigur). Vie- 
nezii se string în Pia
ța Sf. Ștefan spre a as
culta concertul clopotelor 
celebrei catedrale. în zo
nele centrale și de nord 
ale Uniunii Sovietice, lin
gă brazii împodobiți, apare 
Zina zăpezilor — Sneguro- 
cika. îmbrăcată în alb, ea 
se prinde în joc cu copiii. 
Unii dintre părinții acesto
ra țin să se plimbe cu 
troica — acolo unde caii- 
putere încă nu au scos de 
tot din funcțiune caii pro- 
priu-ziși. Ba, mai nou, la 
Moscova se organizează și 
plimbări în sănii trase de 
reni.

Așa ceva ar fl un vis 
pentru brazilieni dacă la 
ei renii n-ar muri de căl
dură, cum au pățit cindva 
niște bieți pinguini, siliți la

acelea dobîndite azi 
In schimb, clujeanul 
ani neimpliniți), dar __ ____
dalii de argint la recentele C.M. ale 
celor mari, ca și alți tineri harnici 
și foarte talentați, sînt dintre ju
niorii care vor forța performanta si 
In rindurile seniorilor. Iar la cen
trul preolimpic de la Bistrița, cei 
mai mititei halterofili, parcă făcuti 
după tipul fizic „Cioroslan" — pri
virea încrezătoare înainte. pieptul 
foarte bombat și spatele foarte 
drept, picioarele vînjoase ușor de
părtate — asigură intr-adevăr ceea 
ce se numește perspectivă olimpică.

Dar in atletism, principalul sport 
olimpic, ce s-a mai întîmplat ? La 
campionatele europene din anul care 
s-a încheiat, de fapt am mers la 
„luptă", cum plastic se exprima un 
ziarist de specialitate, tot cu „vechil 
soldați". Deși nu și-au îndeplinit in
tegral obiectivele fixate, putem a- 
precia că Maricica Puică (medalie 
de argint la C.E.) și Doina Melinte 
(bronz) și-au marcat puternic pre
zența în concursurile anului. Puică 
a cîștigat multe dintre acestea, circa 
16, s-a situat pe primul loc la 1 500 
m și pe locul secund pe ansamblu 
in „Marele Premiu", aflindu-se pe 
lista celor 35 de atlete și atleți dis
tinși cu insigna de aur a federației 
internaționale pe acest an. Doina 
Melinte se situează pe locul întîi, ca 

performanțe mon
diale, în probele 
de 800 m și 1 500 
m. Este intere
sant că în acest 
„ranking" mon
dial al anului 
scurs găsim prin
tre primele zece 
performere și nu
mele a zece atle
te roniânce, pe 
listele a nouă 
probe. în schimb, 
reflectînd și mai 
pregnant neajun
surile 
tismul 
listele 
probe 
nu se

român!

de Nicu Vlad.
A. Czanka (17 
cu două me-

din atle- 
nostru, pe 
nici unei 
masculine 

află nume- 
Ca un ele-le vreunul sportiv _ .. _......._

ment îmbucurător, să notăm, totuși, 
numele a două campioane mondiale 
de junioare — Cleopatra Pălăcean 
(1 500 m) și Anișoara Pădureanu 
(3 000 m), ambele de la clubul Ce- 
tate-Deva. După cum se observă, in 
zona alergărilor feminine pe distan
te lungi există rezultate internațio
nale bune, semne că munca asiduă 
și pricepută dă cu certitudine roade.

Munca dirză, susținută tehnico- 
științific, a dat și dă roade exce
lente în canotaj, mai ales in cel fe
minin, în care reprezentantele noas
tre lucrează după cea mai stimula
toare lozincă : „Toate echipajele ro
mânești pe podiumul de premiere 1“ 
La schif simplu însă tocmai Popes
cu Mărioara, cea mal „sigură" din
tre candidatele la titlu, victorioasă 
la toate regatele precedente ale anu
lui, a eșuat din cauza unei îmbolnă
viri. In schimb, celelalte cinci echi
paje au cucerit într-adevăr medalii, 
două dintre ele chiar pe cele de 
aur — 2 rame (Arba șl Homeghi), 
4 + 1 rame (Toader, Stoean, Trașcă, 
Bălan + loja). La modul cum se 
lucrează în cadrul lotului reprezen
tativ, putem presupune cu destulă 
siguranță că alte succese de presti
giu vor fi dobîndite și în anii ur
mători.

Nouă medalii, dintre care trei de 
aur și trei de argint, au cîștigat re
prezentanții României la campiona
tele lumii de caiac-canoe. In țara de 
origine a canoei bătea un vînt rece 
dinspre Labrador, ceea ce nu l-a 
Împiedicat pe românul din Deltă, 
Aurel Macarencu, să devină steaua 
regatei de canoe de la Montreal, cu 
două medalii de aur și una de ar
gint I Un adevărat urmaș al cele
brului Patzaichin, astăzi antrenor la 
lotul nostru reprezentativ. Cel de-al 
treilea titlu mondial a fost dobindit 
la caiac-dublu — 1 000 m, de Ange
lin Velea, de asemenea din Deltă, 
și de Daniel Stoian, dintr-un cartier...1 
bucureștean.

Exemplificările cele mal merituoa
se ale performerilor români în 1986, 
pildele de înalt patriotism pe care 
le-au dat cei din 
canoe, din haltere 
stituie un îndemn 
rile sportive, din 
muncă temeinică,

a fiecăruia de a reprezenta cit 
demn culorile României la ma- 
întreceri internaționale.

canotaj și caiac- 
și natație să con- 
pentru toate lotu- 
toate ramurile,
cu hotărirea fer-

ta

mă 
mai 
rile

Valeriu MIRONESCU

aclimatizare in grădina 
zoologică din Rio de Janei
ro. Dar și revelionul la 
Rio are un farmec 
inconfundabil, fiind un fel 
de repetiție generală, cu 
public, pentru celebrul 
carnaval din februarie. Mai 
întii, străzile se umplu de 
mormane de hirtie — ma
nieră de despărțire amia
bilă de vechiul an și, cel 
puțin în zona instituțiilor, 
o formă de combatere a 
birocrației. Apoi, pe plaja 
Copacabana, ca și pe cele
lalte care înconjoară din 
trei părți orașul, este oma
giată Iemanjă, zeița mării. 
Cu dansuri rituale, execu
tate de femei îmbrăcate in 
alb. cu daruri specifice — 
oglinzi, pieptene, spray-uri 
și săpunuri lux etc. 
cărcate într-o barcă 
tă în larg, se caută 
facerea exigențelor 
pentru ca peste an bărcile 
pescarilor să nu fie scu
fundate de furtuni.

în insula Borneo, Anul 
Nou coincide cu ziua recol
tei și, timp de o săptămină, 
bat fără întrerupere tobele 
spre a vesti roade bogate, 
în timp ce la sudanezi de 
Anul Nou bătrinii sint invi
tați să danseze dansuri ale 
tinerilor, iar aceștia să cîn- 
te balade bătrinești.

Cum se poate observa, 
aceste obiceiuri, ca și mul
te altele nepomenite aici, 
au rezultat din condiții 
particulare — geografice, 
economice, sociale etc. Evi- 

1 dent că tradiția ca cei mici 
să-și lase ghetele la ușă 
pentru a găsi in ele cadouri 
ar fi fost imposibilă la in
dienii din Amazonia — șl 
la alții ca ei — din simplul 
motiv că acolo nu se purta 
încălțăminte. Nici îmbrăcă
minte, de altfel.

Pomul împodobit șl „Moș 
Gerilă", moșneagul cu da
rurile, par datinele cele' 
mai adaptabile, chiar și la

— in- 
lansa- 
satis- 
zeiței,

tropice, unde bradul sau 
molidul sint arbori exotici, 
iar căldura impune imbră- 
căminte de consistența ti
fonului.

Spunea Byron că Anul 
Nou este „încă o stație de 
poștă, unde destinul își 
schimbă caii". De fapt, toa
te urările și toate obiceiu
rile de revelion au în ul
timă instanță menirea să 
influențeze cu ceva desti
nul, al indivizilor și colec
tivităților, in fond al lu
mii. Anul Nou, nava lui 
Cronos, străbate Iarăși me
ridianele la rind, trecind 
deopotrivă peste strălucite 
creații ale erei (computere
lor și peste ruinele civili
zațiilor dispărute. Intre 
acestea din urmă, unele ui
mesc prin nivelul lor. Și 
totuși s-au stins. Să fie 
oare la mijloc o fatalitate? 
Nu cumva s-ar cuveni ca 
oamenii să mediteze mai 
adine la cauzele fenomenu
lui, acum cind și în fața 
civilizației actuale apar 
semne de întrebare tot mai 
neliniștitoare ? După calcu
le savante, din cei 3 .435 da 
ani în care s-au inregistrat 
evenimentele istorice, doar 
274 de ani au fost de pace 
globală. în rest — peste 
14 000 de războaie, cu vreo 
patru miliarde de victime. 
Cu alte cuvinte, de-a lun
gul istoriei, o frintură de 
timp cu totul derizorie a 
fost dedicată progresului, 
iar restul distrugerii. Cum. 
ar fi arătat oare omenirea 
dacă se inversau datele ?

Peste toate frămîntărlle 
și visele omenirii, timpul 
își continuă implacabil 
scurgerea, legind clipa de 
speranțe reînviate în prag 
de revelion de veșnicia 
spre care se îndreaptă. S?i 
bătrînul nostru Pămînt na
vighează în continuare pe 
traiectoria speranței.

Vasile OROS

I
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Felicitările adresate președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu,

de șefii misiunilor diplomatice
(Urmare din pag. I)

Republicii Populare Bangladesh — 
Anwar Hashim, Statelor Unite Mexi
cane — Hector Manjarrez Moreno, 
Republicii Gaboneze — Vincent 
Boulâ, Republicii India — Nathu 
Ram Verma, Republicii Filipine — 
Ernesto A. Querubin, Belgiei — Jan 
Koninckx, Republicii Columbia — 
Victor Alberto Delgado Mallarino, 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia — Boro Denkov, Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord — Hugh James Arbathnott ; în
sărcinați! cu afaceri ad-interim ai : 
Republicii Liberia — Webster Simp
son, Republicii Orientale a Uruguay- 
ului — Marco Eduardo Capurro A- 
vellaneda, Republicii Islamice Iran — 
Morteza Saffari Natanzi, Malayeziei
— Mohd Azhari Karim, Republicii 
Chile — Francisco I. Ossa Concha, 
Republicii Finlanda — Armas Pata- 
nen, Republicii Peru — Jesus Cristo
bal Carranza Quinones, Republicii 
Costa Rica — Elisabeth Segura Her
nandez, Suediei — Birgitta Malmvall, 
Republicii Arabe Siriene — Ahmad 
Fadei, Statelor Unite ale Americii — 
Henry L. Clarke, Spaniel — Fernan
do Arias Gonzalez, Regatului Ha- 
șemlt al Iordaniei — Abdalla 
K. Fgara, Republicii Austria — 
Ferdinand Trauttmansdorff, Dane
marcei — Johan Otto Stephensen, 
Republicii Populare Ungare — Tibor 
Hodicska, Republicii Elene — Atha- 
nase Theodoracopoulos. Confederației 
Elvețiene — Jacques Borel. Republi
cii Italiene — Stefano Jedrkiewicz, 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare — Nour Eddine Beniazaar, 
Republicii Sudan — Hag El Faki 
Hashim Abdulla. Republicii TuTcia
— Ihsan Sakarya, Statului Israel — 
Ihmuei Meirom, Republicii Federa- 
ive a Braziliei — George Ney de 
kniza Fernandes, Keiji Miura, re- 
rezentant al Ambasadei Japoniei,

reprezentanții : Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei — Ibrahim 
Tamim, S.W.A.P.O. — Bernard 
Kamwi.

Diplomații au transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu, din partea 
șefilor de state și guverne, a con
ducătorilor organizațiilor pe care le 
reprezintă, cele mai calde felicitări 
împreună cu urări de sănătate și 
fericire, de noi succese în activitatea 
pe care o desfășoară în fruntea sta
tului român, pentru dezvoltarea co
laborării cu toate statele lumii, pen
tru instaurarea unui climat de pace 
Si înțelegere între națiuni.

In cuvlntul rostit cu acest prile.î, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria — Todor Stolcev, pro
decanul corpului diplomatic, a spus:

Mult stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușfescu,

în acest an îmi revine mie deo
sebita onoare și plăcere de a mă 
adresa dumneavoastră, cu prilejul

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului Li Gin Mo, 
premierul Consiliului Administrativ 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene, prin care, cu prilejul ale
gerii sale în această funcție, îi adre
sează, în numele Guvernului Repu
blicii Socialiste România și al său 
personal, calde felicitări, împreună

SUCCESE DIN INDUSTRIE
într-o telegramă adresată 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul 
județean Sălaj al Partidului Comu
nist Român raportează realizarea pe 
data de 29 decembrie a planului 
anual la producția-marfă industria
lă, investiții și la productivitatea 
muncii, ceea ce creează posibilitatea 
realizării, pînă la sfîrșitul acestui 
an, a unei producții suplimentare in 
valoare de circa 70 milioane lei. Ca 
urmare, colectivele de muncă din 
unitățile economice ale județului vor 
livra peste plan economiei naționale 
31 000 tone lignit, 23 milioane kWh 
energie electrică pe bază de cărbune, 
alte produse industriale destinate 
pieței interne și exportului.

Următorul număr al ziarului „Scînteia“ 
va apărea sîmbătă 3 ianuarie 1987

Anului Nou, în numele șefilor misiu
nilor diplomatice acreditați în Repu
blica Socialistă România, cu reședin
ța la București.

Aș dori încă de Ia început să 
exprim satisfacția noastră de a re
prezenta statele care ne-au acreditat 
și cu care Republica Socialistă 
România întreține relații bune de 
colaborare, bazate pe principiile de
plinei egalități în drepturi, respectă
rii independentei și suveranității na
ționale. neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. 
Numărul considerabil de diplomațl 
rezidenți la București demonstrează 
importanta pe care statul român, 
dumneavoastră, tovarășe președinte, 
o acordați relațiilor internaționale cu 
toate statele lumii, indiferent de 
mărimea sau orînduirea lor socială. 
In același timp, el este expresia re
cunoașterii față de participarea acti
vă a Republicii Socialiste România 
la viata internațională, față de acti
vitatea și eforturile dumneavoastră 
îndreptate spre soluționarea proble
melor ce confruntă omenirea, în 
primul rînd asigurarea păcii, dezar
marea. încetarea stărilor conflictua- 
le și rezolvarea lor exclusiv pe cale 
pașnică. Spre sfîrșitul anului curent, 
poporul român și-a dat votul pentru 
reducerea unilaterală cu 5 la sută 
a efectivelor, armamentelor și chel
tuielilor militare.

Desfășurîndu-ne activitatea în 
minunata dumneavoastră țară, am 
avut posibilitatea să-i cunoaștem 
frumusețile naturale, istoria și cul
tura sa bogată și, mai presus da 
orice, să cunoaștem hărnicia și 
ospitalitatea poporului român, iubi
tor de pace, realizările sale, care au 
transformat România dlntr-o țară 
agrară într-o tară cu o industrie pu
ternică și o agricultură socialistă, în 
plină dezvoltare, cu o știință și teh
nică modernă, a căror dezvoltare 
reprezintă preocuparea constantă a 
conducerii de stat, a Consiliului Na
țional al Științei și învățămîntului.

îi urăm poporului român să obțină 
și în viitor tot mai multe succese 
în activitatea sa creatoare pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei. pentru prosperitatea și bunăsta
rea sa.

Apreciem cu toții eforturile con
ducerii statului român, ale dumnea
voastră pentru extinderea și dezvol
tarea raporturilor politice, economice 
și cultural-științifice cu țările noas
tre. Noi cu toții sîntem gata să 
aducem contribuția noastră în 
această direcție.

Tovarășe președinte.

La încheierea acestui an, pe care 
Organizația Națiunilor Unite l-a de
clarat Anul Internațional al Păcii, 
avem motive să ne declarăm îngri
jorați că nu s-au împlinit toate aș
teptările popoarelor.

cu urări de succes deplin în activi
tate. Se exprimă, totodată, convin
gerea că intensificarea conlucrării 
dintre guvernele celor două țări, în 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor la cel mai înalt 
nivel, va contribui la dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană.

Intr-o telegramă adresată 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comitetul jude
țean de partid Bacău raportează că, 
în cinstea Zilei Republicii, construc
torii și montorii de pe șantierul 
hidrocentralei Berești-Sascut au co
nectat la sistemul energetic națio
nal cel de-al doilea grup hidroener
getic cu o putere instalată de 22 MW. 
Au fost astfel finalizate lucrările 
de amenajare în complex a rîului 
Șiret pe sectorul Bistrița — Trotuș. 
Berești — Sascut este a treia hidro
centrală care valorifică potențialul 
energetic al acestui rîu pe teritoriul 
județului Bacău.

Multe din conflictele și proble
mele internaționale nu și-au găsit 
rezolvarea, dimpotrivă, și în acest an 
au continuat să se adauge noi ele
mente care au complicat și au agra
vat și mai mult situația internațio
nală.

Am putea afirma că s-au făcut, 
totuși, în cursul anului 1986, unii 
pași pozitivi : s-a încheiat cu suc
ces Conferința de la Stockholm, s-a 
desfășurat într-o atmosferă de lucru 
reuniunea de la Viena pentru secu
ritate și cooperare în Europa, iar 
întîlnirea de la Reykjavik, deși nu 
s-a soldat cu rezultate concrete, a 
arătat că dacă este prezentă bună
voința se pot obține înțelegeri.

Aceste evenimente ne sugerează o 
doză de optimism și noi sperăm că 
în cursul anului 1987 vor fi inițiate 
acțiuni mai ferme și mai concrete 
în direcția păcii și destinderii inter
naționale, încetării stărilor conflic- 
tuale existente în lume și soluțio
nării problemelor subdezvoltării.

Fie ca anul care vine să împrăș
tie norii întunecați ai tensiunii din 
raporturile dintre popoare și să in
staureze o atmosferă de bună veci
nătate și cooperare între națiuni.

Folosim acest prilej pentru a vă 
mulțumi dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Guvernului Re
publicii Socialiste România, celor
lalte instituții române pentru aju
torul și cooperarea manifestate în 
anul care s-a scurs în îndeplinirea 
misiunii noastre.

Cu aceste gînduri, permiteți-ml 
ca, în numele corpului diplomatic, 
să vă adresăm dumneavoastră, to
varășe președinte al Republicii So
cialiste România, tovarășei 
Elena Ceaușescu, Consiliului de 
Stat, guvernului, întregului popor 
român sentimentele noastre de res
pect și prietenie, o dată cu cele mal 
calde și sincere urări de sănătate 
și fericire, de viață lungă și pace 
pentru a vă continua nobila dum
neavoastră misiune, în folosul Româ
niei socialiste și poporului său, al 
înțelegerii între națiuni.

întrucît astăzi se împlinesc- 39 de 
ani de la proclamarea Republicii, aș 
dori să folosesc acest prilej pentru 
a vă exprima felicitările noastre și 
a transmite minunatului popor ro
mân urarea sinceră de prosperitate, 
noi înfăptuiri și să trăiască mereu 
în libertate și pace.

La mulți ani !
A luat cuvlntul tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Republicii Socialiste România.

Cuvintarea a fost urmărită cu 
atenție și deosebit Interes, fiind 
subliniată cu aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ridicat o cupă de șampanie în sănă
tatea șefilor de misiuni diplomatice 
prezenți și le-a urat sănătate, multă 
fericire și noi succese în activitatea 
lor, precum și tradiționalul „La 
mulți ani !“.

t V
MIERCURI, 31 DECEMBRIE 1981

30.30 Telejurnal
21,00 Program special de Revelion rea

lizat de Radiotelevlzlunea Română 
în colaborare cu Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste

1,00 închiderea programului
JOI, 1 IANUARIE 1987

11,00 Telex (color)
11,05 Cu soarele în Inimi (color). Pro

gram artistic pionieresc
11.25 Ecran de vacanță (color). „Ra

cheta albă". Producție a Studiou
lui de Film TV. Episodul 2

12,00 Concertul extraordinar de Anul 
Nou al formațiilor muzicale ale 
Radioteleviziunii (color)

13,00 Telejurnal (color) • La mulți ani 
cu sănătate !

13.20 Album de Anul Nou (color) • La 
mulți ani, iubită țară ! • Un bu
chet de flori... de gheață. Muzică 
ușoară • Momente vesele și mi
niaturi umoristice • Dacă doriți 
să revedețl... • Desene animate
• De pe plaiuri românești (I). 
Muzică populară • Saluturi de 
Anul Nou primite de la alte tele
viziuni • Din cele mai frumoase 
cîntece • De pe plaiuri românești 
(II). Muzică populară

16.15 Telesport (color) • Succese spor
tive românești

16.45 Ritmurile Havanei (color). Pro
gram muzical

17,00 Opereta cintă șl dansează (color)
17.40 Revelionul cinefilului (parțial co

lor)
18.20 Cîntăm tinerețea (color). Muzică 

ușoară interpretată de tineri lau- 
reați al Festivalului național „Cîn- 
tarea României44

18.45 Desene animate (color)
19,00 Telejurnal (color)
19.30 La mulți ani ! (color). Selecțlunl 

din programul de Revelion
20,00 Film artistic (color). „Mitică Po

pescu44. Producție a Casei de fil
me numărul patru. Premieră TV. 
Scenariul semnat de Dumitru So
lomon, după piesa „Mitică Popes
cu44 de Camil Petrescu. Regia Ma- 
nole Marcus

21.25 Dacă doriți să revedețl... (color). 
Selecțiuni din programul de Re
velion

22.15 Telejurnal (color)
22.25 Melodii îndrăgite (color) 
23,00 închiderea programului

VINERI, 2 IANUARIE 1987
10,00 Românie, vatră dragă. La mulți 

ani ! Muzică populară (color)
10.20 Copilărie fericită (color). Program 

artistic pionieresc
10,50 Ecran de vacanță • Racheta albă 

(color). Producție a Studioului de 
Film TV. Episodul 3 • Desene 
animate

11.40 Caleidoscop sportiv
12,00 Concertul de Anul Nou al Filar

monicii din Viena (color)
13,00 Telex (color)
13,05 Album de iarnă (color). Din su

mar : ® Semne bune anul are !
• Mondorevelion O O melodie 
pentru fiecare. Muzică ușoară
• Marile momente ale baletului
• Gala desenului animat • De la 
o melodie la alta. Muzică ușoară
• Sub cupola circului O Mîndru 
cîntec românesc. Muzică populară
• Clinchet de clopoțel H Meridia
nele cîntecului și dansului

16.30 Telesport (color) • Succese spor
tive românești

17,00 Dacă doriți să revedețl.. • Selec
țiuni din programul de Revelion 
(color)

17.45 Serial științific (color). Din tai
nele naturii

18,10 Dacă doriți să revedețl... • Se
lecțiuni din programul de Reve
lion (color)

18.45 Desene animate (color)
19,00 Telejurnal (color)
19.20 Film artistic (color). „Un cîntec 

pentru dragostea mea44
21,00 Dacă doriți să revedețl... • Selec

țiuni din programul de Revelion 
(color)

21,50 Telejurnal (color)
22,00 Romanțe și melodii de neuitat 

(color)
22.30 închiderea programului

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN 

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, am 
deosebita plăcere să vă adresez cele mai sincere felicitări cu prilejul reale
gerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Am deplina convingere că bunele relații de prietenie șl colaborare sta
tornicite între partidele, țările și popoarele noastre se vor întări și dezvolta 
continuu, în spiritul înțelegerilor realizate cu ocazia Întîlnirilor și convor
birilor noastre, în interesul popoarelor român și coreean, al cauzei generale 
a socialismului, colaborării și păcii în lume.

Vă doresc, dragă tovarășe Kim Ir Sen, noi și tot mal mari succese în 
activitatea de înaltă răspundere consacrată edificării socialismului în patria 
dumneavoastră, prosperității și fericirii poporului coreean, cauzei reunificării 
pașnice a Coreei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului FIDEL CASTRC
Prlm-secretar al Comitetului Central al Partidului C 

Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului 
ale Republicii Cuba

«
Cu prilejul realegerii dumneavoastră In funcțiile de preș 

siliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii C 
săm, în numele Comitetului Central al Partidului Comunis. 
Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste Rom; 
și al nostru personal, cele mai cordiale felicitări și urări de 
mai mari in îndeplinirea înaltelor răspunderi ce v-au fost Increi

Folosim acest prilej pentru a reafirma dorința noastră sine, 
dezvolta in continuare relațiile de prietenie, solidaritate și colabora, 
tilaterală dintre țările și popoarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român,
Președintele 

Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Declarația conducătorilor 
pentru pace

ATENA 30 (Agerpres). —• Condu
cătorii statelor din „Grupul celor 
șase țări pentru pace și dezarmare" 
— India, Argentina, Mexic, Grecia, 
Tanzania și Suedia — au dat publi
cității o declarație cu prilejul în
cheierii anului 1986 — transmite a- 
genția T.A.S.S. — în care se arată : 
Acum, în prag de An Nou, vrem să 
atragem din nou atenția asupra pe
ricolului nuclear care-i amenință 
direct pe toți locuitorii planetei 
noastre. Am vrea, de asemenea, să pu
nem accentul pe posibilitățile pe 
care le creează noul an 1987 pentru 
realizarea unor înțelegeri privind 
întărirea securității generale.

Relevind, apoi, că întîlnirea sovie- 
to-americană de la Reykjavik a de
monstrat că, dacă există viziune și 
responsabilitate politică, apar posi
bile depășirea unor doctrine vechi 
și deschiderea unei noi etape în di
recția dezarmării și controlului asu
pra armamentelor nucleare, în de
clarație se subliniază că. este încu
rajator faptul că propunerile făcute 
la Reykjavik sînt încă în vigoare și 
nu au fost anulate, aceste acorduri 
puțind să deschidă calea spre lichi
darea completă a tuturor armamen
telor nucleare. Iată de ce — se arată 
în continuare — provoacă o dezamă
gire unanimă faptul că — deși cei 
doi conducători au avansat mult în 
inițiativele lor și în reacțiile de răs
puns la acestea — acordurile res
pective nu au putut totuși să fie 
realizate din cauza divergențelor în, 
legătură cu armamentele cosmice.

Anul 1987 oferă posibilitatea Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite să 
ajungă la un acord privind o serie 
de măsuri importante în domeniul 
dezarmării, inclusjv de reduceri

DE PRESA
e scurt

HOTARIRE. In legătură cu re
centa plenară a C.C. al P.M.S.U., 
care a dezbătut problemele acce
lerării dezvoltării tehnice și creș
terii eficienței cercetărilor științi
fice, la Budapesta a fost dată pu
blicității o hotărîre care a stabilit 
principiile de bază ale politicii în 
domeniul dezvoltării tehnice, sar
cinile în această sferă și măsurile 
pe plan social îndreptate spre rea
lizarea lor. Hotărîrea relevă că se 
impune cu necesitate dezvol
tarea unor tehnologii noi pentru 
economisirea de materiale și ener
gie, punerea la punct a unor teh
nologii moderne pentru ramura in
dustriei construcțiilor de mașini, 
dezvoltarea și valorificarea mij
loacelor electronice, a informaticii 
șl biotehnologiilor.

FORȚELE DE SECURITATE 
mozambicane au capturat mai 
multe baze ale elementelor antigu
vernamentale, situate in centrul 
țării, unde activitatea bandelor de 
rebeli se intensificase. Potrivit sur
sei, în provincia Maputo au fost

vremea
Institutul de meteorologie 91 hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 decembrie 1986, ora 20 — 
3 ianuarie 1987, ora 20. în țară : Vremea 
va fi caldă pentru această perioadă a 
anului, deși, în ultima zi, va intra în- 
tr-un proces de răcire începînd din 
nordul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în nordul și estul țării, 
unde vor cădea precipitații locale la 
început, predominant sub formă de 
ploaie șl lapoviță, apoi în ultima zi vor 
predomina ninsori. în celelalte zone, 
precipitațiile vor avea un caracter izo
lat. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat cu intensificări în regiunile esti

cinema
• Slavă Republicii. Departe de Tip
perary : SCALA (11 03 72) — 8,30; 11; 
13; 15; 17; 19,15.
• Domnișoara Aurica : FAVORIT 
(45 31 70) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Răzbunarea haiducilor : FERO
VIAR (50 51 40) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 8,30; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Liceenii : GRIVIȚA (17 08 58) — 11; 
13; 15; 17; 19, BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19, PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19.
• Păcală : PACEA (71 30 85) — 15; 18, 
MUNCA (21 50 97) — 15; 18.
• Un oaspete la cină : ARTA 
(21 3186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, STU
DIO (59 53 15) — 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45.
• Pacea —- victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Luptătorii din valea misterioasă : 
LUMINA (14 74 16) — 8,30; 10,30; 12,30; 
15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Potopul (seriile I-II) j UNION 
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18,15.

„Grupului celor șase țâri 
si dezarmare"«

considerabile ale armamentelor nu
cleare.

în declarație se adresează liderilor 
celor două țări chemarea de a fo
losi posibilitatea și a adinei înțe
legerea realizată la Reykjavik, fără 
să slăbească angajamentele făcute 
acolo. Atît timp cit nu se va rea
liza un acord, cursa înarmărilor se 
va intensifica ireversibil în conti
nuare, iar supraviețuirea întregii 
omeniri va fi pusă sub semnul în
doielii — menționează documentul.

Guvernul Statelor Unite ale Ame
ricii este chemat să-și revizuiască 
hotărîrea de a depăși limitele stabi
lite de Tratatul SALT-2, adresîn- 
du-se apelul de a-și reanaliza poli
tica față de experiențele nucleare, 
pentru a se putea aplica un morato
riu bilateral. Propunerea noastră de 
a ajuta la asigurarea unui control 
corespunzător asupra acestui mora
toriu rămîne în vigoare șl sîntem 
gata să începem înfăptuirea ei în 
orice moment, se arată în docu
ment.

Tn aceste ultime zile ale anului 
1986 — se spune în încheiere — 
adresăm liderilor U.R.S.S. și S.U.A. 
chemarea de a relua cit mai repede 
în noul an tratativele atotcuprin
zătoare pentru a atinge obiectivul 
anunțat de ele — preîntîmpinarea 
cursei înarmărilor în Cosmos, înce
tarea ei pe Pămînt și, în ultimă 
instanță, lichidarea pretutindeni a 
armei nucleare. Comunitatea inter
națională așteaptă de Ia S.U.A. șl 
U.R.S.S. îndeplinirea acestor anga
jamente ale lor — subliniază decla
rația comună a liderilor „Grupului 
celor șase țări pentru pace și de
zarmare".

eliminați sute de bandiți, forțele 
contrarevoluționare fiind puse în 
derută.

ÎNTÎLNIRE. Primul ministru 
Zimbabwean, Robert Mugabe, și 
președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, s-au întîlnit, la frontiera 
dintre cele două țări, pentru a 
dezbate probleme privind extinde
rea cooperării bilaterale șl evolu
ția situației din regiune — trans
mite agenția Reuter. In cursul 
convorbirilor au fost convenite ac
țiuni pentru contracararea politi
cii agresive a regimului rasist de 
la Pretoria la adresa țărilor din 
sudul Africii, care urmărește de
stabilizarea politică, economică și 
militară a statelor africane „din 
prima linie" și s-a hotărit extin
derea cooperării în regiune.

RELAȚII. La Londra s-a anun
țat oficial că au fost restabilite re
lațiile diplomatice dintre Marea 
Britanie și Guatemala, întrerupte 
— ca urmare a Unui diferend în 
problema Hondurasului britanic.

ce cu viteze pînă la 70 km/h șl în zona 
de munte cu viteze de pînă la 120 
km/h, viscolind trecător zăpada. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 6 și plus 1 grad în primele 
nopți, apoi între minus 12 șl minus 2 
grade, mal coborîte, izolat, în regiunile 
nordice și centrale, iar cele maxime, 
între zero șl 10 grade, ușor mal cobo
rîte în ultima zi. Izolat, vor fi condiții 
de polei în primele zile. In București : 
Vremea va fi caldă la început, apoi 
se va răci ușor în ultima zi. Cerul va 
fi schimbător, favorabil ploii slabe la 
început, cu tendință de transformare în 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 2 și plus 
2 grade, iar cele maxime între 5 șl 9 
grade. Condiții de polei la începutul 
Intervalului.

• Pînă trece ploaia de toamnă : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• La Fayette : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Aventurile Cavalerului Albastru —
8.30; 11; 13,15. 31 decembrie : Clipa de 
răgaz — 15,15; 17,15; 19,15. 1 și 2 ia
nuarie : Călătorie prin centrul Pă- 
mîntului — 15,30; 18,30 : DOINA
(16 35 38).
• Bagration : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 18.
• Oliver Twist î FESTIVAL (15 63 84) 
— 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19.15, EX
CELSIOR (65 49 45) — 8,30; 10,30; 12,30; 
14,45; 17; 19,15, FLAMURA (85 77 12) — 
8,30; 11; 13; 15; 17; 19.
• A fost odată un căpitan curajos : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19. 
O Salamandra : DACIA (50 35 94) — 
8,30; 11; 13; 15; 17; 19,15.
• Luptătorul cu sabia : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Sînt timid, dar mă tratez : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
• Atenție Ia Pana de Vultur s AURO
RA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Ciclu de filme muzicale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19,15.
• Jandarmul se însoară : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Bisturiul, vă rog : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.

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

PHENIAN 30 (Agerpres). — La 
Phenian s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni a celei de-a 8-a legisla
turi a Adunării Populare Supreme a 
R. P. D. Coreene.

La încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele republicii. El a 
subliniat — informează agenția 
T.A.S.S. — că R. P. D. Coreeană va 
dezvolta și pe mai departe relațiile 
multilaterale de prietenie și colabo
rare cu statele socialiste.

Referindu-se la situația din Coreea, 
Kim Ir Sen a propus desfășurarea u-

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 30 (Agerpres). — Tlruri 

sporadice cu rachete și arme auto
mate s-au produs marți în jurul ta
berelor de refugiați palestinieni Sha- 
tila și Bourj EI Barajneh, între mi
lițiile organizației libaneze Amal 
și combatanții palestinieni. Noile 
schimburi de focuri, produse cu in
termitență, survin la o zi după 
anunțarea de către liderul organiza
ției Amal, Nabih Berri, a unei înce
tări imediate și totale a focului, pri
lejuită de Anul Nou, în zona tabe
relor de refugiați palestinieni din 
Liban. El a mai anunțat că milițiile 
Amal vor permite, începînd de la 1 
ianuarie, aprovizionarea cu alimente 
și medicamente a taberei de refu- 
giați palestinieni Rashidiyeh, de 
lîngă Sour (Tyr), pe care o încer- 
cuiesc.

teritoriu cunoscut sub numele de 
Belize — in urmă cu 25 de ani.

Această acțiune, precizează agen
ția France Presse, intervine după 
ce Vara trecută între cele două țări 
au fost reluate relațiile consulare.

DOLARUL AMERICAN s-a men
ținut, marți, relativ la același nivel 
în cursul tranzacțiilor de la burse
le din Europa occidentală și Japo
nia. Agențiile de presă relevă însă 
că moneda americană a cunoscut 
în acest sfîrșit de an o diminuare 
constantă a parității. La Frankfurt 
pe Main, bunăoară, rotația dolaru
lui a fost zilele trecute cea mal 
scăzută din ultimii șase ani. Aceas
tă tendință, constată specialiștii, 
este rezultatul unul pesimism ge
neral In legătură cu perspectivele 
pe termen lung ale dolarului, In 
condițiile menținerii In S.U.A. a 
unui deficit bugetar important

MONEDA. începînd de la 2 ia
nuarie, in Bolivia va fi pusă in 
circulație noua monedă națională 
— boliviano — care va înlocui 
peso-ul. Un boliviano va echivala 
cu un milion de pesos actuali, res
pectiv, 0,50 dolari S.U.A.

DECES. A încetat din viață, In 
vîrstă de 92 de ani, fostul premier 
conservator al Marii Britanii, Ha
rold MacMillan, care s-a aflat In 
fruntea guvernului țării sale în 
perioada 1957—1963.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :

In aceste zile premergătoare 
Anului Nou, se desfășoară din 
plin vînzarea biletelor la tradi
ționala TRAGERE EXTRAORDI
NARA LOTO A REVELIONULUI 
care va avea loc joi, 1 ianuarie
1987. Ca in fiecare an, paleta celor 
21 categorii de cîștiguri se anunță 
deosebit de bogată și variată, ofe
rind autoturisme „Dacia 1 300", 
excursii peste hotare, precum și 
Însemnate sume de bani, de va
lori fixe și variabile.

teatre 

nor negocieri politico-militare Intre 
Nordul și Sudul țării, in scopul întă
ririi încrederii între părți șl dimi
nuării tensiunii. Succesul acestora, a 
spus Kim Ir Sen, ar permite derula
rea unor tratative între cele două 
părți la cel mai înalt nivel, la care 
ar putea fi discutate probleme refe
ritoare la reunificarea pașnică a 
țării. Președintele Kim Ir Sen s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru re
tragerea trupelor americane din Co
reea de Sud și pentru transformarea 
Peninsulei Coreea într-o zonă a 
păcii, lipsită de armament nuclear.

CAIRO 30 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Cairo, după în
toarcerea președintelui Egiptului, 
Hosni Mubarak, din vizita între
prinsă în orașul iordanian Aqaba, 
unde a avut convorbiri cu regele 
Hussein al Iordaniei, vicepremierul 
și ministrul de externe egiptean, 
Esmat Abdel Meguid, a calificat 
relațiile dintre cele două țări drept 
excelente. El a spus că în timpul 
convorbirilor la nivel înalt de la 
Aqaba, Iordania și Egiptul au căzut 
de acord asupra necesității de a se 
acționa pentru impulsionarea pro
cesului de pace din Orientul Mijlo
ciu. Egiptul — a adăugat Meguid — 
este de părere că dialogul lordanla- 
no—palestinian trebuie continuat.

DATORIA EXTERNA A MEXI
CULUI. Camera DepUtaților a Me
xicului a aprobat bugetul federal 
pe 1987, in valoare de 94 miliarde 
dolari, din care 55 la sută vor fi 
destinați plății datoriei externe — 
informează agenția Prensa Latin 
Potrivit aprecierilor opoziției, pr 
alocarea sumei de 52 miliarde r 
lari pentru rambursarea dobîr - 
lor, datoria externă va constlkui 
principala problemă a Mexicului In 
anul ce vine. In prezent, datoria 
externă a acestei țări este estimată 
la aproape 100 miliarde dolari.

Potrivit unor statistici publicate 
de Banca Mexicului, in ultimii pa
tru ani, Mexicul a plătit în total 
suma de 38 124 400 000 dolari cu 
titlu de dobinzi la datoria sa ex
ternă. Plățile efectuate în exterior 
pentru serviciul datoriei externe 
s-au ridicat numai în cursul pri
melor nouă luni ale acestui an la 
suma de 6 388 900 000 dolari, dintre 
care 2 411 900 000 dolari au revenit 
sectorului bancar, precizează surse
le amintite.

CAUCIUC NATURAL. Potrivit 
unui comunicat oficial dat publi
cității la Kuala Lumpur, Malayezla 
va continua să fie cel mai mare 
producător de cauciuc natural, cu 
o producție care reprezintă 33,8 la 
sută din consumul mondial.

Formula tragerii este, la rtndul 
său, deosebit de interesantă șl 
atractivă ; vor fi extrase din urnă 
120 de numere, in cadrul a 20 de 
extrageri, cuprinse în 3 faze. Ex
tragerile fiind „legate" cite două, 
există posibilitatea de a se cîștiga 
și cu 3 numere din 20 extrase.

Precizăm că biletele cu variante 
de 25 lei participă la toate extra
gerile, avind, implicit, acces Ia 
toate categoriile de cîștiguri. Ul
tima zi de participare este 
miercuri, 31 decembrie.

tru) : Poveste din Hollywood — 18.30 ; 
(sala Atelier) : D-ale carnavalului — 
10 ; Faleza — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Liliacul
— 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet
— 16.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mielul tur
bat — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ana- 
Lia — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună 
— 18.
• Teatrul „C. I. Nottara- (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus 
— 18.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18,30 ; 
(sala Gluleștl, 18 04 85) : Hotel „Zodia 
gemenilor44 — 18.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18.30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rîdeți — 19.
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Dana și Leul — 11.
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale șl dlfuzorli din întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA44 — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360
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Miercuri, 31 decembrie 1986
• Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Parada 
melodiilor — 18,30.

Joi, 1 ianuarie 1987
• Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Hagl Tudose — 18 ; (sala 
Amfiteatru) : între patru ochi (B) —
18,30 ; (sala Atelier) : între cinci șl 
șapte — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Prințesa 
circului — 18,30.
• Teatrul „C. I. Nottara44 (59 31 03, 
sala Studio) : Craii de Curtea Veche
— 18,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se44 (sala Savoy, 15 56 78) : Gong * *88
— 18,30 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Eu 
vă fac să rîdețl — 19.
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele —- 18,30.

Vineri, 2 ianuarie
• Teatrul Național . (14 71 71, sala 
Mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Amfitea
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Ștafeta speranțelor transmisă noului an
de popoarele lumii:

O PLANETĂ A PĂCIL • 
LIBERTĂȚII Șl PROGRESULUI

Secvențe disparate desprinse din tumultul evenimentelor anului 
ce se încheie recompun imaginea de ansamblu pe care o oferă, 
la a 366-a rotire a sa, în prag de An Nou, planeta noastră 
albastră, așa cum apare văzută din spațiile siderale. „Nimic 
neobișnuit pe Pămînt" - ar putea spune peste ani cine ar privi 
prin tunelul timpului spre orizonturile anului 1986. Și totuși, cite 
extraordinare înfăptuiri ce fac măreția speciei umane s-au adău
gat și în acest an patrimoniului de civilizație universală — dar și 
cîte frămîntări și cîte suferințe au îndurerat popoare de pe întinse 
zone ale planetei ; cîte neliniști, dar și cîte speranțe au generat 
evenimentele de o mare diversitate petrecute în acest an I

Un an marcat de evoluții contradictorii, determinate de înfrun
tarea dintre două tendințe distincte în viața internațională : pe 
de o parte, acțiunea forțelor ostile înnoirilor, promotoare ale 
politicii de dominație și dictat, avînd drept crez cursa înarmărilor 
și supremația prin forța armelor — pe de altă parte, afirmarea 
tot mai puternică a forțelor înaintate, a popoarelor de pretutin
deni, care se pronunță pentru o politică nouă, de pace, indepen

dență și progres. Punînd în atenție această apreciere, rod al 
unei profunde analize științifice a evenimentelor șl proceselor 
din lumea contemporană, tovarășul Nîcolae Ceaușescu arăta că 
în prezent s-a realizat un oarecare echilibru Intre aceste tendințe. 
Forțele adepte ale confruntării sint încă destul de puternice — 
dar, cu toate acestea, ele nu pot acționa după bunul plac i la 
rîndul lor,, forțele păcii, promotoare ale progresului social, s-au 
dovedit în stare să înfrîneze tendințele agresive, aventurile război
nice, dar nu dispun — încă — de capacitatea necesară pentru a 
impune statornic un curs nou în viața politică mondială. De aici 
concluzia mobilizatoare a necesității întăririi unității de luptă 
a acestora din urmă pentru a face să precumpănească intere
sele supreme de pace, libertate șl colaborare ale tuturor popoa
relor.

Tocmai din jocul înfruntării acestor tendințe, din rezultantele 
ciocnirii lor șl contradicțiilor dintre ele s-au conturat artibutele 
evenimentelor anului — Intr-un sens sau In altul.

Deziderate si realități 
in finul Internațional al Păcii

A fost 1986 un an al păcii pe 
plan internațional ? Desigur. A 
fost al 41-lea an de pace după 
încheierea ultimei și teribilei 
conflagrații mondiale, ce a fă
cut zeci de milioane de victime, 
pustiind vaste întinderi ale glo
bului, de la Atlantic la Pacific.

aminti de alte suferințe gene
rate de vechiul conflict din 
zonă, de acțiuni și contraacțiuni 
ce însîngerează pămintul unor 
străvechi civilizații...

...Norul format de fumul ex
ploziilor se întinde spre est, 
peste apele Golfului, unde zeci 
de mii de oameni și-au pier
dut viața, unde instalații pe
troliere sint în flăcări, unde 
numai de la începutul anu
lui circa 100 de nave au 
"ost lovite în cursul raidurilor 

ariene ; pe o linie a frontului 
’restru, de 1 200 de kilometri, 
nt lansate rachete, de o parte 
de alta, făcind tot mai nu

meroase victime în rîndul popu
lației civile din Iran și Irak, 
cele două țări aflate de ani și 
ani în conflict — așa cum de 
ani și ani nu este liniște nici în 
zonele muntoase ale Afganista

Cumpeiiiia înarmărilor, competiție
împotriva vieții

nului, cum nu este liniște nici 
în sud-estul asiatic.

...Canonada exploziilor nu 
contenește de ani de zile nici în 
Africa australă, datorită raidu
rilor periodice ale forțelor ar
mate sud-africane asupra terito
riilor unor țări independente, 
aflate în „linia întîi“ de con
fruntare cu un regim rasist, a 
cărui agresivitate sfidătoare stîr- 
nește dezaprobarea și oprobriul 
comunității internaționale a na
țiunilor. O tot mai puternică 
confruntare armată are loc în 
brusa namibiană, unde for
țele patriotice, sub conducerea 
S.W.A.P.O. — singurul reprezen
tant legitim al acestui popor 
menținut, în pofida rezoluțiilor 
O.N.U., în stare de robie de că
tre regimul rasist din R.S.A. 
— desfășoară ample acțiuni pen
tru cucerirea dreptului sacru la 
libertate și independență. Ra
siștii de la Pretoria sint con
fruntați însă cu o puternică 
mișcare de protest în propria 
țară, anul 1986 fiind anul în 
care populația de culoare, mai 
mult decît oricînd, și-a orga
nizat rîndurile, opunîndu-se cu 
o forță tot mal mare practici
lor odiosului sistem al aparthei
dului. Cu toate măsurile repre
sive adoptate în virtutea stării 
de urgență instituite cu trei luni 
în urmă, cărora le-au căzut vic
time 300 de persoane, alte 12 000 
fiind dispărute fără urmă, „vul
canul" sud-african continuă să 
erupă...

...Nu-i liniște nici în selva 
caraibiană. în Salvador, ultima 
tentativă de dialog între autori
tăți și forțele de eliberare na
țională a eșuat, perspectiva în
cheierii războiului civil, soldat 
pină în prezent cu 60 000 de 
morți, răminînd Întunecată de 
incertitudini. Continuă, totodată, 
„războiul nedeclarat" Împotriva 
Republicii Nicaragua — esca
lada intervenției înregistrînd 
trecerea de la sprijinul indi
rect acordat bandelor contrare
voluționare la „oficializarea" a- 
cestuia.

...Există însă și un front In
vizibil, marcat de nesfîrșitul 
cortegiu de victime ale politicii 
terorismului. Multiple episoade ‘ 
tragice, execuții de ostatici sau 
răpiri, acțiuni criminale împo
triva unor persoane nevinovate 
sau raiduri teroriste împotriva 
unor orașe au pus omenirea, în 
acest an mai mult decît oricînd, 
în fața unei sfidări de propor
ții — practici condamnabile șl 
condamnate de opinia publică 
mondială, care repudiază tero
rismul, străin cu desăvîrșire 
luptei de eliberare.

miliarde de dolari I O mie de 
miliarde de dolari pentru între
ținerea unor imense armate șl 
pentru Întreținerea jarului pe 

vetrele de conflict din diferite 
regiuni ale globului. O mie de 
miliarde de dolari pentru men
ținerea în stare de patrulare 
continuă a mii de nave de 
război, de bombardiere, pentru 
„jocul de-a războiul" în mane
vrele de tot felul. Dar înainte 
de toate pentru dotarea arma
telor cu noi tipuri de arme din 
cele mai perfecționate, „perfec
țiunea" avînd aici tragicul înțe
les de super-ucidere. în tot 
cursul anului, în Europa au 
continuat să vulască convoaiele 
transportînd componente pentru 
noile tipuri de rachete cu rază 
medie de acțiune „Pershing-2“ 
și „Cruise", instalate într-o se
rie de țări membre ale N.A.T.O. 
De curînd a intrat în stare ope
rațională, la baza militară San 
Antonio din Texas, cel de-al 
131-lea bombardier strategic 
american „B-52", dotat cu ra
chete de croazieră cu încărcă
tură nucleară. Și chiar fără să 
lanseze vreo bombă, eli a și 
făcut să explodeze Tratatul 
SALT-2 prin depășirea de către 
S.U.A. a limitelor armelor stra
tegice ofensive prevăzute în 
tratat, act de natură a determi
na o nouă escaladă a înarmări
lor atomice.

Cu toate că, în urma morato- 
riuluî unilateral instituit de 
Uniunea Sovietică asupra expe
riențelor nucleare, pentru primă 
dată s-a conturat perspectiva 
unei Încetări generale a experi
ențelor cu arma atomică, pe tot 
parcursul anului în deșertul 
Nevada, precum șl pe atolul

B temelie la edificiul încrederii 
In Europa

Anul 1986 a fost Insă șl anul 
în care s-au înregistrat o serie 
de evenimente ce se constituie 
în coloane de sprijin ale spe
ranțelor de pace și securitate, de 
afirmare a năzuințelor de liber
tate și progres ale tuturor po
poarelor. Unele din aceste eve
nimente s-au petrecut în spa
țiul european — prin semnifi
cația lor puțind desemna acest 
an drept „anul Europei".

Și cu satisfacție și mîndrie 
se poate consemna că acestea 
sînt evoluții la care România 
socialistă a adus însemnate 
contribuții constructive, larg 
apreciate pe plan internațional.

...Stockholm, septembrie. După 
îndelungi negocieri, în cadrul 
Conferinței pentru măsuri de 
încredere și de securitate și 
pentru dezarmare in Europa s-a 
ajuns la consensul celor 35 de 
state participante — statele eu
ropene, S.U.A. și Canada, ace
leași care au semnat în 1975 
Actul final al Conferinței ge- 
neral-europene de la Helsinki 
— asupra unui șir de măsuri de 
creștere a Încrederii pe conti
nent. Potrivit acordului reali
zat, au fost dezvoltate și com
pletate o serie de prevederi din 
capitolul militar al Actului final 
de Ia Helsinki. Astfel, se are in 
vedere notificarea mai din timp 
a manevrelor și altor mișcări 
de trupe, reducerea substanția
lă a efectivelor participante, 
schimbul de calendare anuale 
privind asemenea acțiuni, invi
tarea de observatori străini, sta
bilirea unor modalități de ve

Mururoa s-au desfășurat noi 
experiențe nucleare. Multe din 
noile experiențe americane sînt 
tot mai strîns legate de proiec
tele de militarizare a Cosmo
sului — anul 1986 înregistrînd 
nefericite progrese în direcția 
extinderii cursei înarmărilor 
dincolo de Terra, în spațiile si
derale.

în același timp au continuat 
în ritm vertiginos înarmările 
convenționale. De pe benzile de 
producție au ieșit în acest an 
noi tipuri de avioane de război, 
de tancuri cu ghidaj electronic, 
de arme laser, cu microparticu- 
le etc.

...Motive de îngrijorare au o- 
ferit și evoluțiile din acest an 
din viața economică internațio
nală. Nu Întâmplător 1986 este 
denumit de experțil economici 
„un an al speranțelor înșelate". 
Creșterea economică a fost sub 
așteptări, ceea ce nu lasă loc 
unei raze de optimism pentru 
reducerea șomajului (peste 30 
de milioane în rîndul țărilor 
O.C.D.E.). Comerțul, considerat 
un fel de motor al economiei 
mondiale, a crescut doar cu 3 
la sută, față de creșterea de 
9,5 la sută în 1984. O asemenea 
creștere apare ca insuficientă 
pentru a contribui la ușurarea 
poverii datoriilor externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare, 
ajunse șl ele la cifra record de 
1 000 de miliarde de dolari. Iată 
de ce criza economică mondială 
este apreciată ca rămînînd in 
continuare o gravă sfidare pen
tru noul an.

rificare a felului în care sînt 
aplicate și respectate măsurile 
convenite. Este de așteptat că 
toate aceste măsuri vor de
termina nu numai o mai bună 
informare și un control efi
cient, ci și o diminuare a unor 
astfel de activități militare. Cu 
alte cuvinte, popoarele speră ca 
în spațiul european să fie mai 
puțin zăngănit de arme, mal 
puțin vuiet de avioane și uruit 
de tancuri. Ceea ce va însemna 
mai multă liniște. Și mai multă 
încredere între state, mai multă 
securitate pentru toți.

Consensul de la Stockholm 
depășește însă proporțiile unui 
eveniment continental. Prin 
semnificațiile sale, el se în
scrie ca un eveniment interna
țional ce deține capul de afiș 
al anului 1986, îndeosebi prin 
marea lecție pe care o con
stituie acordul realizat ; într-un 
moment nu din cele mai priel
nice, în condiții de acută con
fruntare pe plan internațional, 
într-un climat de tensiune ge
nerat de intensificarea cursei 
înarmărilor, conferința a de
monstrat că se poate ajunge la 
acorduri, verificînd, astfel, încă 
o dată, eficiența și primatul 
tratativelor. S-a dovedit astfel 
o dată mai mult că numai pe 
această cale, a dialogului con
structiv. punîndu-se mai presus 
de orice deosebiri ceea ce este 
comun, ceea ce este în interesul 
tuturor statelor și popoarelor, 
sînt posibile înțelegerile și con
sensurile, oricît de îndepăr
tate ar fi pozițiile inițiale. 

România a salutat aceste re
zultate cu satisfacția de a fi 
adus propria-i contribuție sub
stanțială la realizarea consensu
lui, o serie de propuneri româ
nești regăsindu-se în docu
mentul adoptat.

...Reykjavik, octombrie. în ca
pitala ISlandei s-a desfășurat 
întâlnirea sovieto-americană la 
nivel înalt, eveniment ce a po
larizat interesul opiniei publice 
mondiale. Fără să se fi încheiat 
cu rezultate concrete, întîlnirea 
a permis să se schițeze însă 
pentru prima dată posibilitatea 
edificării unei lumi fără arme 
nucleare. Potrivit declarațiilor 
oficiale, în timpul convorbirilor 
s-a ajuns Ia o apropiere a po
zițiilor, conturîndu-se o serie 
de acorduri de mare importan
ță atit în ce privește armele nu
cleare strategice, cît și rache
tele cu rază medie de acțiune, 
în legătură cu aceasta, s-a spus 
pe bună dreptate că Europa s-a 
aflat la un pas de realizarea 
unui acord Istoric, menit să 
ducă Ia eliminarea tuturor ra
chetelor cu rază medie de ac
țiune de pe continent. Iar ce

Referendumul din Romania —
un act de Mă răspundere 

pentru destinele păcii
„.Filele calendarului anului 

ce se încheie au consemnat 
multiple inițiative ale unor sta
te și grupări de state avind ca 
obiectiv diminuarea pericolelor 
ce planează asupra omenirii. în 
prima lună a anului, Uniunea 
Sovietică a prezentat astfel un 
amplu program privind elimi
narea, în mai multe etape, 
pînă în anul 2000, a tuturor ar
melor nucleare, program față 
de care țara noastră și-a expri
mat sprijinul deplin. In același 
timp, țările membre ale Tra
tatului de la Varșovia, în ca
drul consfătuirii la nivel Înalt 
din iunie, de la Budapesta, au 
adoptat Declarația-Apel cu pri
vire la reducerea cu 25 la sută 
pînă în 1990 a armamentelor, e- 
fectivelor și cheltuielilor mili
tare.

Acționlnd în spiritul acestui 
deziderat. România și-a mani
festat in mod direct, prin fapte, 
voința de dezarmare, adoptînd 
o hotărîre de puternic ră
sunet pe plan internațional. 
Din Inițiativa președinte- 
1 u i Nicolae Ceaușescu, Re
publica Socialistă România s-a 
dovedit, practic, singura țară 
care in anul 1986, in deplină 
conformitate cu țelurile Anului 
Internațional al Păcii, a decis 
trecerea, in mod unilateral, la 
reducerea cu 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare. Unanim validată 
de întregul popor român prin 
referendumul de la 23 noiem
brie, această hotărîre se înscrie 
ca un act de înaltă răspundere

Popoarele pe scena mondială, 
a conștiința că-n ele „e număr 

si putere"
...în acest vast tablou policrom 

pe care-1 oferă planeta noastră 
in prag de An Nou. se detașea
ză ca un factor dătător de spe
ranțe puternica manifestare Ia 
scară planetară a popoarelor, tot 
mai conștiente de forța imen
să de care dispun, dar și de 
răspunderea istorică ce Ie re
vine in asigurarea propriului 
viitor de pace, independentă și 
progres. Dacă ar exista posibi
litatea comprimării pe un ecran 
a tuturor evenimentelor acestui 
an in desfășurarea lor, în prim 

rința unanimă a popoarelor este 
ca punctele de apropiere con
venite la Reykjavik să fie men
ținute, să nu fie supuse nici 
unui 4el de retractări, ci să con
stituie premise pozitive pentru 
viitor.

...Viena, noiembrie, în am
bianța fostului palat imperial 
Hofburg, din capitala Austriei, 
și-a început lucrările cea de-a 
treia reuniune-bilanț după Con
ferința de la Helsinki din 1975. 
Moment de deosebită importan
tă în viața politică a continen
tului, reuniunea se situează 
între marile evenimente ale a- 
nului. Dovadă a atenției acor
date de statele participante, la 
deschidere au participat mi
niștrii de externe, care au pre
zentat pozițiile țărilor lor asu
pra problematicii aflate pe. a- 
genda reuniunii. în pofida unor 
momente polemice, a unor în
cercări de a se împinge lucrări
le pe panta incriminărilor și a- 
cuzațiilor, în cursul negocieri
lor s-au formulat numeroase 
idei și propuneri constructive, 
care oferă premise favorabile 
pentru finalizarea cu succes a 
reuniunii.

pentru destinele păcii. Astfel 
se creează efectiv un exemplu 
stimulator, o dovadă efectivă a 
faptului, că dezarmarea este po
sibilă, că trebuie început cu... 
un început, cu un prim pas. 
România a făcut acest pas, 
chemînd și celelalte state eu
ropene să procedeze la fel.

...La Palatul Națiunilor, de pe 
East River, sesiunea O.N.U., 
recent încheiată, a adoptat un 
număr record de rezoluții care 
privesc toate marile probleme 
ce preocupă omenirea contem
porană — de la cele referitoa
re la multiplele aspecte ale 
dezarmării la sprijinirea efortu
rilor pentru dezvoltare ale ță
rilor lumii a treia, la colabora
rea în domeniul economic, știin
țific și tehnologic. Toate aces
tea ilustrează o anumită impli
care mai accentuată a organi
zației mondiale în soluționarea 
justă și echitabilă a acestor 
probleme, în interesul tuturor 
popoarelor lumii.

Și, în sfirșit, să consemnăm 
o serie de noi inițiative și de
mersuri pe linia dezarmării ale 
șefilor de stat și de guvern din 
țări reprezentând cele cinci con
tinente, eforturile depuse și în 
acest an de țările „Grupului de 
la Contadora" pentru găsirea 
unei soluții pașnice, pe cale 
politică a situației conflictuale 
din America Centrală, demersu
rile reprezentanților Pieței co
mune și al țărilor Common- 
wealthului pentru soluționarea 
situației din Africa australă.

plan s-ar impune, fără îndoială, 
acele mase imense tălăzuind pe 
marile artere ale orașelor lumii.

Cum ar putea scăpa privirii 
marele marș al păcii pornit în 
primăvara acestui an în Statele 
Unite, de la Pacific la Atlantic, 
în cursul căruia au fost străbă
tute 15 stat£ federale, prin de
șert și prin munți, pentru a în- 
mîna la Washington un mesaj 
de vibrantă semnificație : ca 
Statele Unite să ajungă îm
preună cu Uniunea Sovietică la 
un acord pentru oprirea cursei 

înarmărilor, în primul rînd a 
înarmărilor nucleare ! Pe cine 
ar putea lăsa indiferent acele 
temerare femei, mame, soții, 
tinere și vîrstnice reprezentan
te ale mișcării pentru dezarma
re din Marea Britanie, care, la 
baza militară de la Greenham 
Common, au făcut de veghe, pe 
tot parcursul anului, în dorința 
de a atrage atenția asupra opo
ziției populare față de instala
rea rachetelor nucleare pe teri
toriul britanic ! De cîte ori nu 
și-au înlănțuit brațele mii și mii 
de oameni în jurul bazelor de 
rachete din Republica Federală 
Germania, Italia, Belgia pentru

Cerința generală: in nou’ 
să triumfe glasul raliul.

Din întreg acest tablou al 
evenimentelor, in desfășurarea 
lor contradictorie, cu lumini și 
umbre, neliniști și speranțe, se 
desprinde concluzia inspiratoare 
de optimism că anul care se în
cheie a așezat premise trainice 
pentru noi eforturi dedicate asi
gurării păcii, destinderii și co
laborării. Pentru că, dacă, din 
punct de vedere calendaristic, 
Anul Internațional al Păcii se 
încheie astăzi, ideile care au in
spirat această nobilă acțiune ră- 
mîn înscrise în conștiința uma
nității ca permanente aspirații.

Alături de toate celelalte po
poare ale Europei și ale lumii, 
poporul român pășește în noul 
an cu speranțe reînnoite că ra
țiunea va prevala asupra tenta
ției forței, că acțiunile statelor 
vor fi ghidate de interesele su
preme ale tuturor popoarelor 
de liniște și deplină securitate, 
de conlucrare pentru mai binele 
fiecăruia și pentru progresul ci
vilizației în ansamblu.

Cea mai fierbinte dintre do
rințe, care animă întregul nos
tru popor, popoarele de pe toate 
continentele, indiferent de si
tuarea lor geografică, de mări
mea, gradul de dezvoltare sau 
forța țărilor lor, de orîndulrea 
socială sau de credințele și con
vingerile lor, este PACEA. 
Pacea in Înțelesul cel mai larg 
și mai generos al acestui cuvînt. 
Pacea nu numai ca „stare gene
rală" a planetei, ci pacea gene
rală, pacea peste tot — în fie
care zonă a lumii, în fiecare 
oraș sau cătun, în fiecare cămin. 
Pacea — în Orientul Mijlociu, 
în zona Golfului, în Asia de sud 
și de sud-est, în Africa australă 
și în America centrală. Pentru 
ca pretutindeni glasul tunurilor 
să amuțească și să facă loo gla
sului rațiunii. Calendarul eve
nimentelor pentru anul care 
vine prevede multiple posibili
tăți — conferințe și reuniuni in
ternaționale, misiuni de nego
ciere sub egida O.N.U. etc. — 
pentru conjugarea eforturilor 
statelor în vederea stingerii fo
carelor de conflict existente în 
diferite regiuni ale lumii, pen
tru soluționarea problemelor 
apărute exclusiv pe cale pașni
că, prin tratative.

Pentru cetățenii României, ca 
și pentru toate popoarele Euro
pei, anul 1987 este anul reuniu
nii de la Viena, care va reînce
pe în prima lună și de la care 
se așteaptă negocieri constructi
ve pentru o armonizare a pozi
țiilor în vederea convenirii de 
noi măsuri menite să ducă la 
întărirea securității și dezvol
tarea amplă a colaborării mul
tilaterale. O decizie pentru con
vocarea unei noi conferințe de 
tipul celei de la Stockholm pen
tru măsuri de încredere și de 
securitate și pentru dezarmare 
In Europa, cu un mandat permi- 
țînd trecerea la măsuri efective 
de dezarmare — posibilitate de 
altfel conturată din propunerile 
de pînă acum de la Viena — 
s-ar înscrie pe linia așteptări
lor tuturor popoarelor continen
tului. Cum, tot astfel, se im
pune intensificarea eforturilor 
pentru a se ajunge la reduce
rea înarmărilor, efectivelor șl 
cheltuielilor militare, finalizîn- 
du-se negocierile în acest scop 

a protesta împotriva amenință
rii nucleare I Se adaugă la a- 
ceasta nenumărate manifestații 
și mitinguri de pe toate meri
dianele, reuniunile, mesele ro
tunde, simpozioanele cu partici
parea unor savanți de renume, 
fizicieni, medici, profesori, in 
intervențiile lor aducînd argu
mentele științei drept cel mai 
teribil avertisment că, în zilele 
noastre, o conflagrație mondia
lă s-ar transforma inevitabil in
tr-o catastrofă nucleară, care ar 
duce la distrugerea J^i’-egll 
omeniri, a înseși cord;/.' 
ții pe planeta noait*  

...Să răsfoim filele calendaru
lui acestui an, proclamat prin 
voința unanimă a statelor drept 
An Internațional al Păcii.

Și totuși, dacă Pămintul ar 
fi privit de undeva din spațiu, 
nu s-ar putea să nu se observe 
flăcările și exploziile de pe în
treg litoralul din estul Medite- 
ranei, însingerind și întunecind 
cerul. Zeci și sute de mii de 
militari în Orientul Mijlociu vor 
petrece și noaptea de cumpănă 
dintre 1986 și 1987 in cazemate 
sau tranșee, cu degetul pe tră
gaciul armelor, la posturile de 
comandă ale tunurilor și tancu
rilor, la bateriile de rachete. Și 
dacă în noaptea Anului Nou pe 
b-s'ta Beirutului, capitala „țării 

lrilor", vor apărea scînteierl 
lumini, cu siguranță că ele 
vor produce bucurie, ci vor 

. N.-ăna teamă și oroare printre 
ruiițele cartierelor rivale, pentru 
că de multă vreme sarabanda 
de artificii a fost înlocuită cu 
sarabanda de schije ale morții. 
„Războiul taberelor" din Liban 
este apreciat drept un război 
de uzură. în termeni militari, 
aceasta înseamnă o anumită 
stabilizare a fronturilor, în ca
drul căreia se produce treptat o 
măcinare reciprocă a forțelor, 
în sens uman, aceasta înseam
nă prelungirea tragediei unul 
Întreg popor dintr-o țară altă
dată înfloritoare, azi distrusă 
pină in temelii de un război 
fratricid, pe cit de sîngeros, pe 
atît de absurd. Pentru a nu mai

...Anul 1986 a fost în același 
timp anul in care s-a înregistrat 
un record absolut în ce privește 
cheltuielile militare : 1 000 de

ce se desfășoară de 
ani tot în capitala aus

Fără îndoială că 
continentului sînt, 'nMl 
toate, în mod vital inu.resate î 
oprirea instalării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune. în 
realizarea unui acord pentru e- 
liminarea tuturor armelor nu
cleare de pe continent. Propu
nerile prezentata și înțelegerile 
la care s-a ajuns cu prilejul 
intîlniril sovieto-americane din 
Islanda trebuie să constituie 
punctul de pornire pentru noi 
eforturi în această direcție, 
Dacă Europa s-a aflat la numw 
un pas de realizarea unul ast
fel de acord, manifestîndv-se 
voința politică necesară acest 
pas ar putea fi făcut chiar in
1987. Interesele popoarelor, In
teresele generale ale p m- 
pun ca în noul an să 
ționeze pentru fructif ea 
premiselor existente; astfel în- 
cît omenirea să fie elibe, ;-'ă 
pentru totdeauna de ame/în
tărea nucleară.

Un pas de importantă cardi
nală spre eliminarea ‘■’turot ar
melor nucleare l-ar reprezenta, 
incontestabil, incetarea tuturor 
experiențelor nucleare. Impera
tivul cel mai arzător pentru 
1987 este să nu mal albă loc
nici un fel de experiențe. S-a 
creat o situație care impune șl 
mai mult ca S.U.A. să se ab
țină de la experiențele proiec
tate. știlndu-se bine că aceasta
ar duce la periclitare^ mora- 
toriului unilateral al 1 fl.SS. 
Ceea ce, fără îndoială, l ,(<oate 
popoarele lumii ar dori să areze 
oamenilor politici pentru noul 
an este să se asculte glasul ra
țiunii, al lucidității, să nu se 
întreprindă nimic de natură să 
complice lucrurile, să antreneze 
o nouă escaladă a înarmărilot, 
ci, dimpotrivă, să se facă tot ce 
este posibil pentru a se ajunge 
la încetarea tuturor experiențe
lor nucleare. Aceasta ar marca
o contribuție de Importanță eo- 
vlrșltoare Ia înseninarea ori
zontului Internațional, ar avea 
efecte binefăcătoare asupra tra
tativelor de la Geneva privind 
ansamblul problemelor dezar
mării, asupra celorlalte nego
cieri de dezarmare, a desfășu
rării cu succes a reuniunii ge- 
neral-europene de la Viena.

Pe agenda noului an se află 
la loc central numeroase reuni
uni economice regionale și in
ternaționale. Finalizarea cu suc
ces, prin adoptarea de măsuri 
pentru soluționarea problemelor 
economice ce preocupă toate 
popoarele, in interesul tuturor 
statelor, intensificarea sprijinu
lui acordat țărilor în curs de 
dezvoltare s-ar înscrie drept * 
contribuții de mare însemnătate 
la cauza progresului, destinderii l 
și păcii pe plan internațional. I

Omenirea pășește în noul an 
1987 împovărată de neliniști, 
dar și cu reînnoite speranțe în 
forța rațiunii. Speranțe nutrite 
de convingerea că popoarele — 
așa cum sublinia președintele 
Nicolae Ceaușescu — pot ca, 
acțlonind unite, să determine 
un curs nou in viața inter
națională, să asigure împli
nirea aspirațiilor lor de li
bertate și progres, să asigure 
pacea pe Pămînt.

Dumitru ȚINU

De la un capăt la altul al lumii, popoarele au marcat Anul 
Internațional al Păcii făcîndu-și cunoscută vrerea de dezarmare 
prin ample manifestări, cu convingerea că, acționînd unite, pot 

să-și asigure un viitor de pace

NU — un singur cuvînt exprimînd categorica opoziție a popu
lației vest-germane din Mutlangen față de Instalarea noilor 
rachete nucleare cu rază medie de acțiune. Este expresia voinței 
popoarelor de a lichida rachetele nucleare oriunde s-ar afla

„Vulcanul" sud-african in continuă activizare. Represiunile auto
rităților rasiste, execuțiile, întemnițările nu au putut și nu vor 
putea să înăbușe lupta legitimă a populației de culoare pentru 

drepturi depline, pentru o viață in demnitate

„Torța Păcii" pe ultima parte a drumului spre sediul O.N.U. 
din New York, după ce a fost purtată pe toate continentel.ți.^ 
ca simbol al dorinței tuturor popoarelor planetei de a trăi 

liniște și deplină securitate ’ ™n Caj
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