
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

RGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ul LVI Nr. 13 799 Sîmbătă 3 ianuarie 1987 4 PAGINI - 50 BANI

i ■ I
* Să facem astfel incit anul 1987 să marcheze J 
j o etapă importantă pe calea înfăptuirii obiectivelor i 

j stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului privind j 
î trecerea României la un stadiu superior de dezvoltare } 
; — cel de țară socialistă mediu dezvoltată —, realizarea j 
j unei noi calități a muncii și vieții intregului nostru popor I j

MESAJUL DE ANUL NOU
/resat întregului nostru popor, la posturile de radio si televiziune, de
1 TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

±ragi tovarăși și prieteni, 
itățeni ai Republicii

■ icialiste România,
deosebita plăcere ca, in numele Comitetului 

<1 al partidului, al Consiliului de Stat și Gu- 
>u ui, precum și al meu personal, să adresez tu-
■ oamenilor muncii, intregului nostru popor, cu 

_-jul Anului Nou, cele mai calde felicitări și cele
> i bune urări.

1*1  c! eiem anul 1986 cu satisfacția unor noi realizări 
■*s  <_!ea dezvoltării economico-sociale a patriei, a

auriri: societății socialiste multilateral dezvoltate și a 
âoinunismului pe pămîntul românesc, in condițiile eco- 

o internaționale grele, am reușit, prin munca
< a intregului popor, să realizăm o creștere a pro

ducției industriale de peste 7 la sută față de anul 
trîct, să obținem progrese însemnate in sporirea pro
ductivității muncii și ridicarea nivelului tehnic și cali-

tiv produselor, in creșterea eficienței economice
< venitului național. !n agricultură, am obținut cea 

mare recoltă de cereale din istoria țării - de
28 milioane tone. Au continuat să se dezvolte 

mintul, știința, cultura, întreaga viață economică 
tialq a țârii.
ite aceste realizări evidențiază cu putere juste- 
oliticii generale a partidului nostru, care, apli*  
in mod creator adevărurile și legitățile obiective 
litățile și condițiile concrete din România, iși in- 

rește cu cinste misiunea istorică de a conduce 
ea română pe calea socialismului și comunis- 
a independenței, bunăstării și fericirii.

md retrospectiv activitatea desfășurată in acest 
item aprecia că 1986 - primul an al celui de-al 
cincinal - a fost un an în care poporul nostru, 
uctor conștient al socialismului, și-a demonstrat 

'ată, prin fapte, voința și capacitatea sa de a 
.rice greutăți și de a asigura mersul neabătut 

s al societății noastre pe calea dezvoltării sale 
'e și spirituale, a civilizației socialiste.

toate aceste mari realizări, adresez, din 
ima, eroicei noastre clase muncitoare, țărăni- 
lectualitâții, tuturor oamenilor muncii, întregu- 

popor cele mai calde felicitări și urări de 
. mai mari succese in activitatea " viitoare 
ă progresului și infloririi patriei socialiste.

agi tovarăși și prieteni,
asm cel de-al doilea an al actualului cincinal 

>gram de largă perspectivă, temeinic funda- 
de muncă și acțiune revoluționară, in vederea 

«ilizării în cele mai bune condiții a importantelor 
iective cuprinse in planul și programele pe 1987 se 

.mpun măsuri organizatorice ferme pentru dezvoltarea 
intensivă a întregii economii, accentuarea puternică 

laturilor calitative ale activității economice, promo- 
area în producție a celor mai noi cuceriri ale revo
lți tehnico-științifice, creșterea productivității mun- 

ii sporirea eficienței în toate sectoarele. Sînt ne- 
d . măsuri hotărite pentru întărirea ordinii și dis- 
Ci, »i, creșterea răspunderii și spiritului revoluționar 
ir vederea infăptuirii programelor de perfecționare a 
organizării muncii și de modernizare a producției, de 

dicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, de 
icare a noului mecanism economic, a normative- 
economico-finqnciare, a autoconducerii și autoges- 

'• muncitorești. Trebuie să perfecționăm in conti- 
■ și să folosim și mai larg cadrul democratic care 
ă participarea nemijlocită la organizarea și 
erea producției, a întregii vieți economico-so- 

tuturor oamenilor muncii in calitatea lor de 
•, producători și beneficiari direcți a tot 
>e realizează in societatea noastră. O pre- 

de prim-ordin trebuie să o constituie reali- 
n cele mai bune condiții a producției de ex-

port, dezvoltarea activității de comerț exterior și coo
perare economică internațională, a colaborării in 
C.A.E.R. pe baza Programului complex al progresului 
tehnico-științific, pină in anul 2000, sporirea partici
pării României la schimbul mondial de valori.

Dispunem de tot ce este necesar pentru înfăptuirea 
în bune condiții a tuturor obiectivelor și prevederi
lor înscrise in planul de dezvoltare economică și so
cială a țârii pe 1987. Să luăm toate măsurile pentru 
a asigura, chiar din primele zile, îndeplinirea exem
plară a tuturor acestor prevederi ! Să ne angajăm în 
modul cel mai hotărit în lupta pentru ridicarea la un 
nivel superior de calitate și eficiență a întregii acti
vități din industrie, agricultură, din întreaga econo
mie I Să desfășurăm larg noua revoluție tehnico-știin- 
țifică, noua revoluție agrară, noua revoluție de dezvol
tare a societății noastre socialiste ! Să facem astfel 
incit anul 1987 să marcheze, prin realizările ce le 
vom obține în toate domeniile vieții economice și so
ciale, o etapă importantă pe calea infăptuirii obiecti
velor stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului 

privind trecerea României Io un stadiu superior de 
dezvoltare - cel de țară socialistă mediu dezvoltată 
realizarea unei noi calități a muncii și vieții intregului 
nostru popor I

Dragi tovarăși și prieteni,
In anul 1986, situația internațională s-a menținut 

deosebit de gravă și complexă. A continuat cursa 
înarmărilor, inclusiv a înarmărilor nucleare, s-au 
menținut și chiar s-au aînplificat o serie de con
flicte și focare de tensiune din diferite regiuni ale lumii, 
au avut loc noi manifestări ale politicii de forță, de 
amestec în treburile interne ale altor state. Incăicindu-se 
interesele de pace și securitate ale popoarelor, în 
Europa și in alte părți ale lumii s-au amplasat noi 
rachete nucleare și arme de distrugere în masă, au 
continuat experiențele nucleare și acțiunile de extindere 
a cursei inarmârilor in spațiul cosmic. Norii amenințători 
ai unui război nuclear pustiitor continuă să plutească la 
orizonturile planetei noastre.

In fața acestor grave primejdii la adresa vieții și 
civilizației întregii omeniri, s-a intensificat lupta forțe
lor înaintate, progresiste de pretutindeni, a tuturor po
poarelor, a opiniei publice mondiale pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor spre încordare și 
război, pentru afirmarea fermă a politicii de pace, de 
colaborare, de apărare a dreptului suprem al oame
nilor, al națiunilor - la viață, la pace, la existență li
beră și demnă.

Evenimentele anului 1986 au demonstrat, incă 
o dată, cu putere, că problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, in primul rînd la dezarmarea 
nucleară, apărarea păcii și vieții popoarelor. Este 
mai necesar ca oricind ca popoarele lumii să-și 
unească eforturile, să conlucreze cit mai strins pentru 
a determina să se treacă in mod real la soluționarea 
problemelor dezarmării, îndeosebi nucleare. România 
a salutat și sprijină propunerile Uniunii Sovietice pri
vind lichidarea, in mai multe etape,, pină in anul 2000, 
a tuturor armelor nucleare și consideră că trebuie de
puse în continuare toate eforturile pentru ca, pornin- 

du-se de la concluziile intîlnirii sovieto-amerîcane Ia 
nivel înalt din Islanda, să se ajungă, intr-un timp cit 
mai'-scurt, la înțelegeri corespunzătoare care să des
chidă calea lichidării armelor nucleare și a reducerii 
substanțiale a armelor convenționale.

Trebuie făcut totul pentru ca anul 1987 să fie un 
an în care să se treacă «hotărit de la declarații la 
fapte concrete de dezarmare I România apreciază că 
este posibil ca, în 1987, să se ajungă la un acord în 
problema rachetelor ca rază medie de acțiune in 
Europa.

in mod deosebit considerăm că trebuie intensificată 
activitatea pentru încetarea experiențelor nucleare - ca 
un prim pas pe calea dezarmării, a eliminării pericolului 
nuclear.

Prin votul său unanim, exprimat in cadrul referen
dumului național de la 23 noiembrie, poporul nostru 
a demonstrat cg este hotărit să lupte pentru dezar- ; 
mare, pentru pace, România fiind prima țară din ca
drul celor două blocuri militare care a trecut efectiv 
la reducerea cu 5 la sută a efectivelor, armamentelor 
și cheltuielilor militare. Avem satisfacția că această 
inițiativă a poporului român a găsit un puternic ecou 
pe plan internațional — și ne exprimăm convingerea 
că ea va constitui un indemn și pentru alte state de 
a trece la măsuri reale de dezarmare.

In viața internațională sint multe probleme compli- 
cate și grele, care trebuie soluționate cu participarea 
activă a tuturor statelor, fără deosebire de mărime 
sau orinduire socială. Trebuie făcut totul pentru ex
cluderea forței și amenințării cu forța din relațiile in
ternaționale și rezolvarea tuturor problemelor litigioase 
dintre state numai și numai pe calea pașnică, a tra
tativelor. De asemenea, se impune să fie intensificate 
eforturile și acțiunile îndreptate in direcția lichidării 
subdezvoltării și instaurării noii ordini economice 
mondiale.

Este necesar să crească și mai mult rolul Organi
zației Națiunilor Unite, al altor organisme internațio
nale in soluționarea democratică, in spiritul păcii și 
colaborării, a marilor probleme ce confruntă lumea 
contemporană.

în ce o privește, România este hotărită să întăreas
că continuu conlucrarea cu toate țările socialiste, cu 
țările in curs de dezvoltare și nealiniate, precum și cu 
statele capitaliste dezvoltate, in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice. Situăm ferm - ca și pină acum 
- la baza tuturor relațiilor noastre cu celelalte state, 
principiile deplinei egalități in drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avantajului reciproc. In spi
ritul și pe baza acestor principii, vom conlucra larg 
cu toate popoarele și țările lumii, cu forțele iubitoare 
de pace de pretutindeni, pentru afirmarea fermă a 
politicii de dezarmare, de colaborare și securitate in
ternațională, pentru o lume fără arme și fără răz
boaie, a păcii și înțelegerii intre toate națiunile 
planetei.

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

Fie ca anul 1987 să reprezinte pentru poporul nos
tru un an de noi și tot mai bogate realizări, de mari 
victorii in infăptuirea hotâririlor Congresului al 
Xlll-lea, a mărețelor obiective ale edificării socialis
mului și comunismului pe pămintul României I

Fie ca anul 1987 să aducă tuturor popoarelor lumii 
împlinirea năzuințelor si aspirațiilor lor legitime de a 
trăi și munci intr-un climat de înțelegere și largă co
laborare internațională, deplină securitate și pace I

Cu prilejul Anului Nou vă urez din toată inima, 
dragi compatrioți, succese și realizări tot mai bogate 
pe calea progresului și infloririi patriei noastre socia
liste, libere, independente și suverane I Vă urez, tu
turor, satisfacții depline in muncă și viață, multă 
sănătate și fericire I

LA MULȚI ANI I

Țara, poporul au pășit în noul an cu sentimente de
OPTIMISM, ÎNCREDERE ȘI ANGAJARE PATRIOTICĂ

1986 a fost.
1987 este.
Înseamnă că a mai trecut un an, că am mai urcat o treaptă, că am 

mai făcut un pas înainte. Pe măsura vrerilor și puterilor noastre — din 
ce in ce mai mari ; din ce in ce mai tari. Pe măsura timpului nostru — 
ritmat cu zvicnetul inimilor noastre. Pe măsura idealului nostru neclintit 
— comunismul — de care ne-am apropiat cu incă un an, cu incă o treaptă, 
:u incă un pas. Și, mai ales, pe măsura muncii noastre, amplificată de 
conștiința noastră.

1988 a fost.
1987 este.
Noaptea care i-a unit a fost timpul care a urcat in timp. Timpul în 

care noi care sintem ne-am intilnit incă o dată cu noi care vom fi — 
oameni noi in țară înnoită din temelii. A fost din nou o noapte de cîntec, 

->c și voie bună, o noapte spuzită de zăpezi, de zvon de clopoței și de 
razi împodobiți cu luceferi. Dar — pentru unii dintre noi — a fost și 
noapte a muncii. Fiindcă știm : timpul lucrează pentru om numai 
unei cind omul lucrează pentru timp. Iar timpul nostru este timp 
toric.

1986 a fost.
1987 este.
A mai trecut un an. Sintem mai bogați cu un an. Sintem mai iuțe

ați cu un an. A fost anul celei de-a 65-a aniversări a partidului. Deci 
fost anul aniversării oamenilor noi. Pentru că — așa cum a spus secre- 

irul general al partidului nostru — „să nu uităm că, de fapt, partidul 
..nt oamenii, istoria sa este istoria oamenilor, conștiința lui este conștiința 
■imenilor". Această conștiință ne-a dictat, ca totdeauna, să spunem un DA 
otărit păcii, deci vieții. Anul care a trecut a fost un an eroic — un an 

le muncă eroică, responsabilă, dăruită, a fost un an al eroilor noilor re
voluții : tehnico-științifică și agrară. De aceea, anul care a plecat poartă 
pe chip și chipul nostru, al eroismului cotidian.

1986 a fost.
1987 este și va fi — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în

Mesajul de Anul Nou — un **i  tot mai bogate realizări, de mari
victorii in infăptuirea hotaftfilor CotîgferPui al Xlll-lea, a mărețelor 
obiective ale edificării socialismului și l .munismului pe pămintul 
României.

1987 este solul anilor luminoși care vor veni.

înalta calitate - em
blema noului an. 500 rîe 
grivițeni veniți să petreacă noaptea 
de Anul Nou nu în fabrică, ci lingă 
ea, la cantina restaurant. ...Apar u- 
rătorii. „Plugușorul grivițenilor" în
cepe : „Puneți la plug lată brazdă / 
Că ni-s grivițenii gazdă / Fiindcă azi

vrem să-i urăm / Să-i slăvim și să-i 
cintăm / Pe cei mai bravi dintre 
noi, / Colectivul de eroi / Inc-o braz
dă măi flăcăi, hăi, hăi ! / Să tragem 
brazde mai late / Că intrăm in opt
zeci șl șapte / Și vă dorim și-n ăst 
an / Multe depășiri de plan...“.

Printre participants la Revelionul 
de aici întilnim multe cunoștințe mai

vechi. Sînt eroii multora dintre re
portajele noastre, sînt cazangii, .su
dori și lăcătuși care prin munca lor 
de peste an au cucerit lauri de frun
te în întrecerea socialistă. Concret, in 
1986 : un 'plus de 21,3 milioane lei la 
producția-marfăi 2;8 milioane la pro
ducția netă, iar la export au livrat 
suplimentar utilaje în valoare de

peste 13 milioane lei. Inginerul Ma
rian Trașcă, Șeful secției cazangerie 
III, a ținut să adauge : Ne-am 
îndeplinit planul la export la 15 de
cembrie. Am livrat partenerilor 
străini numai produse de inaltă com
plexitate tehnică și de calitate exem
plară. Decantoarele de țiței, schim
bătoarele de căldură sînt doar două

dintr-o listă mai lungă. în acest mo
ment de bilanț și sărbătoare, gindu- 
rile mele și ale colegilor mei Gheor- 
ghe Dumitru, Marin Gugui, Gheor- 
ghe Derviș, Constantin Gioarsă, 
ale tuturor muncitorilor de la 
„Grivița roșie" se îndreaptă către

(Continuare în pag. a Il-a)

In Capitala patriei, la Revelionul tineretului
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secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceau tescu. care ne- i 
vizitat in repetate rinduri întreprin
derea și de fiecare dată ne-a dat 
prețioase indicații. îi urăm din toată 
inima tradiționalul „La mulți ani !“. 
multă sănătate și putere de muncă 
pentru binele și prosperitatea 
României socialiste și il asigurăm 
că vom îndeplini întocmai orientări
le pe care le-a formulat și in Me
sajul adresat nouă, tuturor, cu pri
lejul Anului Nou. între ele. bătălia 
pentru înalta calitate este prioritară.

prinderea de tricotaje, la întreprin
derea minieră și întreprinderea de 
confecții din Baia de Arieș, la com
binatul minier al cuprului Roșia 
Poieni și la filatura din Abrud că 
„acum tăt anul șade moțu’ acasă că 
are unde munci și anul numai bun 
poate să se arate".

...Un alt popas, aca
să la... parada modei. 
Alei luminate feeric. Brazi încărcați 
de omăt, împodobiți cu globuri și 
ghirlande sclipitoare. Mai sînt puține 
minute pînă la miezul nopții. în ho
lul cantinei de la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București, pe un 
fundal alb. un glob placat cu oglinzi 
nu contenește să cearnă fulgi de lu
mină.

Veselie multă, multă veselie, 
firesc. Pentru noi anul 1986 a fost un 
an plin de împliniri și reușite — ne 
spune tovarășa Alexandria Galupa, 
inginer-șef al platformei.

— Concret, ce a însemnat pentru 
confecționerele de la I.C.T.B. anul 
1986 ?

— A însemnat peste 5 000 de noi 
modele lansate pe piața mondială. A 
însemnat produse de înaltă calitate, 
circa 80 la sută din producție fiind 
„extra". A însemnat zeci de noi piețe 
de desfacere cucerite. Și a mai în
semnat un lucru : toate comenzile la 
export au fost onorate la termen, în 
condiții de calitate ireproșabilă.

Cîteva cuvinte despre atmosfera de 
aici. Toți participanții la Revelion 
sînt imbrăcați după ultima modă. A 
devenit obicei, chiar tradiție : in 
noaptea de la cumpăna anilor fiecare 
participant prezintă în premieră un 
nou model de îmbrăcăminte. Modele 
dintre care se aleg cele mai reușite.

— Elegante, în nuanțe moderne, 
confecțiile realizate la noi sînt tot 
mai solicitate la export — ne spune 
tovarășa Aurelia Bratu. secretara co
mitetului de partid din întreprinde
re. Avem tot ce ne trebuie, un atelier 
de creație puternic, muncitori și spe
cialiști cu înaltă calificare și o dotare 
tehnică modernă. Sîntem hotărîți ca 
în noul an 1987 să executăm produse 
de cea mai bună calitate, să ne res
pectăm toate contractele la export.

Un amănunt. Știți totuși care a fost 
culoarea predominantă la Revelionul 
de la I.C.T.B. 7 Alb. De ce ? „Pentru 
că este culoarea neprihănirii, a spe
ranței și a păcii". Așa a sunat răs
punsul simplu dat de o tînără munci
toare.

„E

Cu tulnicul, peste A- 
TieȘ Reveb°n pe malul Arieșu- 
lul. Acordurile Țarinei de la Găina 
sint reluate periodic. Au devenit ei 
muncitori industriali la întreorin- 
derea de prelucrare a lemnului din 
Cimpeni, dar moții nu uită obiceiu
rile de acasă, de la Vidra, Sohodol, 
Avram Iancu, Albac, Scărișoara... La 
cumpăna dintre ani, tîmplarii Gelu 
Drăgoi și Petru Berindei, sculptorul 
in lemn Dumitru Stan, laboranta 
Violeta Mîrza închină pentru un an 
bun cu succese în muncă și pace 
pentru pruncuți și pentru toată lu
mea. Să rodească și fîneața, să fie 
pologul mare că așa-i faină Țara 
Moților. Au vestit peste Arieș anul 
nou 1987 cu tulnicul, să poarte mun
ții iubirea lor pentru țara mîndră 
la ridicarea căreia ostenesc toți mo
ții. Aici, la Cîmpeni, Ia întreprinderea 
de prelucrare a lemnului și la între-

Tinerii, romantici și 
revoluționari, uniți în 
cuget și-n simțiri. 5000 
de tineri din cea mai mare organi
zație U.T.C. din țară, cea bucureș
teană — care numără 450 000 de 
membri — și-au petrecut simbolica 
noaote dintre ani la complexul ex- 
pozițional de lîngă Casa Scînteii.

Cel mai mare revelion al tineretu
lui, imagine a bucuriei, a exuberan
tei. Decorul de afară invită parcă 
el însuși la trăirea plenară a mo
mentului unic ; clipă de scurtă adu
cere aminte și mai ales de privire 
spre viitor. „Am dorit să realizez 
un spectacol unic, ne spune regizo
rul Mihai Tatulici, așa cum unică 
este noaptea ce o petrecem îm
preună". Și spectacolul, desfășurat 
în atmosfera tonifiantă a tinereții, a 
avut într-adevăr momente unice. Am 
începe chiar cu impresionantul lait
motiv sonor al serii, invitație la op
timism. adevărată emblemă a încre
derii. imagine muzicală a gîndului 
curat cu care fiecare dintre noi pă
șește în noul an. Organizatorii Re
velionului 
municipal 
cipanților. 
tinerilor 
semnătura 
la sută a planului 
triotică. momente 
de neuitat : 
dansului modern, gala umorului ș.a.

Ora 23. Programul special se des
chide cu un colind dedicat de tinerii 
din Capitală conducerii de partid, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. făuritori 
ai minunatelor condiții de viată, 
muncă. învățătură de care se bucură 
tînăra generație din patria noastră. 
Reținem din Plugușorul tineretului 
bucureștean : „Iubit conducător, vă 
raportăm / Că angajamentul luat il 
respectăm : / Vom face Capitala in 
curind / Simbolul viu al unui timp 
de-avint“. Este angajamentul ferm ca 
și în 1987 tinerii din București să-și 
aducă o contribuție decisivă la am
plul proces de înfrumusețare a ora
șului de pe malurile Dîmboviței. Lu
mina de pe chipurile acestor oameni 
imbrăcați în veșminte de sărbătoare 
e confirmarea entuziasmului lor. 
răsfrîngerea dorinței de a construi, 
în această atmosferă evoluează cîn- 
tărețl și actori bine cunoscuți — 
Mirabela Dauer, Gheorghe Gheor
ghiu. Angela Ciochină. Alexandru 
Arșinel, Marina Scupra. Participanții 
primesc — e una din surprizele serii 
— revista editată special de organi
zatori.

„Aș vrea ca 1987 să fie un an rod
nic, să fie pace, să putem munci și 
să ne creștem copiii într-un climat 
de destindere și siguranță", ne spune 
tînăra ingineră Cristiana Gociu, de 
la secția — fruntașă în 1986 — tur
nătoria de fontă a Uzinei „23 Au
gust". „Doresc ca în 1987 secția din 
care fac parte — locomotive con
strucții sudate — să aibă rezultate 
cît mai bune, să contribuie efectiv 
la realizarea noii calități, impera
tivul major al epocii noastre", in
tervine lăcătușul Emil Bălțatu. Co
legul său, Ionel Barbu, secretar ad
junct al organizației U.T.C. locomo
tive uzinaj de la „23 August", vor
bește cu însuflețire despre eforturile 
conjugate ale celui mai puternic

tașament de oameni ai muncii din 
marea uzină bucureșteană. Și gindul 
de pace revine ca un laitmotiv, la 
sfirșitul unui an care a însemnat 
pentru România momentul istoric al 
pronunțării prin referendum a voin
ței de pașnică înțelegere, stră
lucită inițiativă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu ; la începutul ce
lui în care vom aniversa 40 de ani 
de Ia proclamarea Republicii, 40 de 
ani de viață liberă și 65 de ani de 
la crearea U.T.C. „Să milităm in 
noul an pentru o viață fără conflic
te. fără pericol, pentru o existență 
luminoasă !“. ne spune matrițerul 
Dumitru Cojoacă, de la întreprin
derea „Automatica". Pentru o viață 
in care urarea tradițională „La mulți 
ani 1“ să aibă certitudinea dimineții, 
garanția faptelor împlinite, limpezi
mea privirii spre viitor.

EroilorGînduri ale 
noii revoluții agrare. 
împodobită sărbătorește, 
treprinderii agricole de stat Studina 
— Olt, deși spațioasă, a fost de-a 
dreptul aglomerată in noaptea Reve
lionului. Erau acolo specialiști și 
muncitori de la fermele vegetale și 
din zootehnie, împreună cu familii-

cantina în-

și să primească pe 1987 în sala pre
gătită după datina străbună, cu bra
dul împodobit și cu ghirlande, cu 
mesele împovărate cu bucate și cu 
vin rubiniu.

Ulițele și casele, frumoasele case 
ale girbovenilor, îmbrăcate în mantia 
albă de nea, au creat un cadru deo
sebit pentru „plugarii" sosiți cu șira
guri de clopoței, bice și buhaiuri ce 
se adresau mesenilor : „Gospodari! / 
Omătu-i mare / Semne bune 
are / Semne bune de belșug I 
tru brazda de sub plug".

Cu puțin înainte de sosirea 
lui Nou, cei prezenți — printre care 
i-am recunoscut pe cooperatorii Ale
xandru Vasile, Elena Stanciu și 
Apostol Marcu, pe inginerul Filip 
Mușat și pe mulți alții — au 
urmărit înțeleptele aprecieri și în
demnuri rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Mesajul adre
sat națiunii noastre la hotarul din
tre ani. Ei au ciocnit pahare pline 
in sănătatea celui mai iubit fiu al 
țării, ctitorul de istorie și de epocă 
nouă, cel care în vara anului 1985, la 
5 iunie, le-a fost oaspete, stînd de 
vorbă cu ei. țăranii, despre recolte, 
despre muncă, despre ce este de 
făcut pentru realizarea noii revoluții 
in agricultură. în această noapte

anu’ 
Pen-

Anu-

tineretului — Comitetul 
U.T.C. — au oferit parti- 
reprezentanți de frunte ai 
Capitalei, care și-au pus 

pe îndeplinirea cu 120 
la muncă pa- 
foarte atractive, 

parada modei, istoria

de-

mijlocul muncitorilor de la întreprinderea „Grivița roșie" din BucureștiDestindere, bună dispoziție in

pentru coasă, Iar iama purtîndu-i pe 
lungile drumuri ale transhumantei. 
Doar seara Anului Nou ii adună pe 
toți acasă. I-am găsit pe mai vîrstnici' 
într-o dublă sărbătoare : cea a Anu
lui Nou și aniversarea acelora care 
au împlinit 50 de ani. Erau în jurul 
meselor bogate Vasile Sterp și Con
stantin 
Vasile 
stantin 
Dulău, 
Hulea, 
loan Sterp, Dumitru Neagu... Poves
teau, pe rînd, despre oi, despre lapte, 
despre lină, despre miei, despre atî- 
tea și atîtea istorii cîte poate cuprin
de această pașnică ocupație stră
veche.

Zorii Noului An
Cînd Noul An impurpurindu-și zorii 
încheagă sforul apei în cleștare 
un alb veșmînt de puritatea florii 
îmbracă țara pînă la hotare.

Sînt munții falnici in tăceri de nea, 
pădurile cu crengile golașe 
și sub un cer opac de peruzea 
întinse șesuri, sate și orașe.

Cu rădăcini plantate în adine 
e oastea merilor de prin livezi 
și griul tînăr pe-nghețatul ci mp 
covor de clorofilă sub zăpezi.

le lor, tineri și vîrstnici — mai bine 
de 200 persoane. Trecînd printre 
șirurile de mese încărcate din belșug, 
în capul uneia dintre acestea l-am 
aflat pe Doru Rădulescu, directorul 
întreprinderii. „Hora, sîrba, unde o 
să le mai faceți dacă sala este așa 
plină ?“. „în curte, că e mare, iar 
zăpada o bătătorim noi, n-aveți 
grijă. După un vin de viață lungă, 
sîrba e și mai focoasă cînd o încingi 
pe bătătură, susțin bătrînii noștri". 
„Nu e nici o supărare, că sala-i 
plină — a intervenit fermierul 
Adrian Defta. Așa și trebuie. Oame
nii noștri au ținut să petrecem la un 
loc cît mai mulți aceste ceasuri la 
cumpăna dintre ani. împreună am 
lucrat ogoarele, împreună le-am 
făcut să producă bogatele recolte 
pentru care ni s-a înminat înaltul 
titlu de «Erou al Noii Revoluții 
Agrare» de către întîiul Erou al ță
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună îi mulțumim și cu acest pri
lej și îi urăm un călduros «La mulți 
ani !». Deci tot împreună se cade să 
petrecem".

Bineînțeles că nu numai la Studi- 
na. Pentru că. iată cum a fost Re
velionul la Gîrbovi, în județul Ialo
mița, unde mai multe familii de 
cooperatori și-au dat intilnire ca să 
petreacă ultimele ore ale anului 1986

Sterp, Gheorghe Beschiu și 
Vlad și Iancu Vlad, Con- 

Paca, Nicolae Stan, Vasile 
Dumitru Debeșelea, Zaharie 
Pavel Hulea, Vasile Bucur,

ții, ci însuși viitorul. în noaptea 
cînd se rostesc din inimă cuvinte de 
sărbătoare, de bine, de pace, in fa
milia gospodarului Grigore Chindriș 
s-au strîns toți cei 13 copii, au venit 
cu colind străbun fiii și fiicele căsă
toriți in sat dimpreună cu pruncii 
lor. Stăm și noi cu ei pe lavițe și-l 
ascultăm pe bătrînul Grigore, care 
ne spune : „Le repet la fiecare nou 
an ce-am învățat și noi de la părin
ții noștri : să muncim și să avem 
dragoste de copii", iar mama Ioana, 
Mamă Eroină, ține să ne spună : 
„Acum, în acest ceas de sărbătoare, 
gîndul nostru se îndreaptă către 
conducătorii iubiți ai țării, către to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, cărora le 
mulțumim din suflet pentru grija 
părintească pe care o poartă copiilor 
țării, viitorului patriei noastre !“.

Sînt locuri, vaduri și poteci și drumuri 
de viață fremătînd clocotitor 
ș‘ vetrele cu pașnicele fumuri, 
chezașe pentru-al țării viitor.

Cu marea de zăpezi ce-și paște turma 
treeîndu-și sevele-n tulpini și ramuri 
umanul gest ne veșnicește urma 
cristalizată în cununi de lauri.

O lume-a păcii năzuiește țara 
in Noul An, cu dîrze opintiri 
și biruindu-i timpului povara 
își scrie-n faptă marile-mpliniri,

multi dintre țăraniii-am auzit pe
din Gîrbovi spunînd că vor face tot 
ceea ce depinde de ei pentru ca, ală
turi de titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" — pe care cooperativa lor 
l-a primit pentru recoltele obținute 
în anii anteriori — în 1987 să adauge 
și pe cel de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

Semnele statorniciei.
Sus, la Jina, ninsoarea așterne po
vești miraculoase peste case, plaiuri 
și oameni. Fulgii — miei jucăuși și 
puri — cad in pilcuri dese. Aici, pe 
munte, la o mie de metri altitudine, 
iarna adună în memorie albul oilor 
și al mioarelor și, deopotrivă, al 
mireselor de peste vară.

Un obicei vechi ca un colind a 
adunat din nou în această noapte 
aproape întreaga suflare în mijlocul 
satului. Acolo unde, din moși- 
strămoși, tineri mascați, veniți o dată 
cu timpul dintr-o lume fabuloasă, 
îngroapă vechiul an și deschid por
țile anului ce vine. Semnul nașterii 
noului an — primul miel al celor 
26 000 de oi cîte are comuna — e 
purtat in alai pe ulițele satului.

Peste an, la Jina, casele ciobanilor 
sînt cel mai adesea pustii, oieritul 
suindu-i vara în munți, la colibe,

Ca pretutindeni în mijlocul colectivelor muncitorești, și la întreprinderea de 
confecții și tricotaje din Capitală dansul și voioșia au fost nelipsite în 

noaptea Anului Nou

Revelionul - un bun prilej de a situa in atenție cîntecele și jocurile 
populare

*

Veștile sosite la redacție atestă, cu puterea de convingere a faptelor, 
că încă din primele zile ale anului, în producție sînt semne bune ale 
unei activități fructuoase, eficiente.

PORȚILE DE FIER. Ca de fie
care dată, noul an i-a găsit la 
datorie pe energeticienii de la Por
țile de Fier I și Porțile de Fier II, 
A fost o obișnuită reluare din 
mers, intre schimburile de lucru, a 
ștafetei hărniciei, pentru că toate 
cele 14 hidroagregate din cele două 
hidrocentrale au pulsat energie in 
sistemul național.

La Porțile de Fier II. fieca
re dispecer aflat la pupitrul de 
comandă după orele de muncă 
a consemnat : cele opt turbine 
lucrează din plin. Totul a decurs 
normal si aici pentru că oameni la 
fel de destoinici, pătrunși de ma
rea răspundere ce le revine, au 
vegheat clipă de clipă si ceas de 
ceas, au dirijat cu precizie imensa 
putere a fluviului, smulgindu-i tot 
mai multă energie.

în zilele de 1 si 2 ianuarie, cele 
două hidrocentrale de pe Dunăre 
au produs 20 milioane kWh ener
gie electrică. Sint primele realizări 
pe care oamenii de ta Porțile de 
Fier I și Porțile de Fier II sint 
hotărîți pe parcursul anului să le 
amplifice printr-n activitate plină 
de răspundere. (Virgiliu Tătaru).

RÎMNICU V’LCEA. Pentru hi- 
droenergeticienii vîlceni, începutul

noului an a fost marcat de două 
fapte de muncă deosebite. Să pre
cizăm mai intii că după efec
tuarea primei rotiri a turbinei 
I de la hidrocentrala Gura Lotru
lui, eveniment ce a avut loc 
în ultima parte a lunii de
cembrie, în zilele de 1 și 2 ia
nuarie au fost finalizate operațiile 
de testare și verificare, creîndu-se 
astfel condițiile executării probelor 
în sarcină de 72 ore, după care va 
urma racordarea la sistem și a 
acestui luceafăr energetic de pe 
Olt. Cel de-al doilea eveniment : 
producția-record de energie elec
trică furnizată în cele două zile 
de hidrocentralele Lotrului și Ol
tului.

DRAGAȘANI. Aproape 15 000 tone 
țiței și 40 milioane mc gaze natu
rale — acesta este bilanțul depă
șirilor de plan cu care sondorii din 
cadrul Schelei de producție petro
lieră Drăgășani au încheiat primul 
an al actualului cincinal.

— Rezultatele deosebite obținute 
anul trecut — precizează inginerul 
Nicolae Sorin Samoilă. directorul 
schelei — au constituit un trainic 
suport pentru ridicarea activității 
colectivului nostru la cote superi
oare de eficiență. în primele două

zile ale lunii ianuarie a.c. au fost 
obținute rezultate superioare cu 
aproape 7 la sută prevederilor la 
producția fizică. Angajamentul, 
nostru este ca în fiecare zi din 
acest an sâ extragem suplimentar 
prevederilor de plan cel puțin 50

producție suplimentară de peste 
10 000 tone cărbune. (Dumitru 
Prună).

ORADEA. Minerii bihoreni au 
sărbătorit trecerea în noul an cu 
un bogat bilanț : 210 mii tone lignit

Vlaicu BARNA
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Mîndrie și aleasă re
cunoștință pentru via
ța fericită a copiilor 
IlOȘtri. Nu intimPlător sosirea 
unui an nou este imaginată și ca 
naștere a unui copil. Și totuși... Aici, 
la maternitatea spitalului „23 Au
gust" din Capitală, tocmai a fost 
sărbătorită sosirea pe lume a copi
lului Adrian, la scurtă vreme după 
ce anul 1987 a început să-și măsoare 
clipele. Copleșită de eveniment, dar 
plină de bucurie, mama sa. Sanda 
Vande, muncitoare, are puterea să ne 
spună : „Este al doilea copil al meu. 
îi doresc un cer senin, pace și feri
cire". „Și pentru mine, mărturisește 
medicul care a asistat-o, dr. Nicolae 
Voinea, copiii care se nasc în prima 
zi a anului îmi reînnoiesc, parcă, 
emoția acestei clipe unice a începu
tului unei vieți și, de fiecare dată, 
le menesc să aibă o «promoție», cît 
mai numeroasă. în abia încheiatul 
an, la maternitatea noastră au văzut 
lumina zilei 2 600 de copii, cu cinci 
sute mai mulți decit în anul 
dent. Ca medici, care știm 
seamnă o natalitate ridicată, 
punzătoare, pentru sănătatea 
goarea poporului, nu ne putem dori 
decit continuarea unei asemenea să
nătoase tendințe și în anul abia în
ceput."

De la București, la Vaslui. însoțim 
colindători in casa unui gospodar 
din comuna Rebricea a acestui județ. 
Casă mare, frumoasă, dar mai ales 
bogată, plină de viață și voioșie. 
„Fiecare An Nou il întîmpinăm îm
preună cu toți cei 12 copii ai noștri, 
ne spune Constantin Onu. Sint bucu
ria și fericirea noastră. Fiindcă, da
torită condițiilor si grijii deosebite 
acordate de partidul și statul nostru, 
toți s-au realizat ca oameni, sînt 
utili țării". O întrebăm pe fericita 
mamă cu ce gînduri întimpină noul 
an. „Doresc din suflet multă feri
cire copiilor mei și tuturor oameni
lor, iar pentru mine... și mai mulți 
nepoți. încă ceva : așa cum familia 
mea, atît de răspîndită, trăiește unită 
și în bună înțelegere, aș vrea ca 
popoarele de pe tot cuprinsul Pă- 
mîntului să trăiască în bună pace, 
ca o mare și unică •familie".

Gînduri asemănătoare consemnăm 
și in Maramureș, în comuna Ieud, 
frumoasa așezare de pe valea Izei. 
Ieudenii 
obiceiuri 
tori sînt 
numai o

Sentiment ostășesc. 
Cea mai lungă și mai frumoasă noap
te — se destăinuie caporalul Constan
tin Curelaru — m-a aflat în postul de 
santinelă. Aici, lîngă drapelul de 
luptă al unității, pe mătasea căruia 
Strălucește Ordinul «23 August», am 
prezentat un simbolic onor noului an. 
Și tot aici m-am despărțit de 1986, 
un an care mi-a adus multe bucurii. 
Pe terenurile de instrucție, în poli
goane si aplicații, în activitatea des
fășurată pe un mare șantier al eco
nomiei naționale, la campania agri
colă de toamnă, pretutindeni unde 
m-au purtat pașii ostășiei am obți
nut rezultate frumoase.

în 1987 — pe care-1 doresc, în 
primul rînd, un an de pace, de 
împliniri — voi schimba haina ostă
șească cu uniforma de miner. Mă 
voi întoarce în mijlocul tovarășilor 
mei, minerii din Valea Jiului, unde 
voi continua datoria față de patrie. 
Pînă atunci, în lunile de ostășie care 
mi-au mai rămas, doresc să fac noi 
pași pe drumul măiestriei militare. 
Gîndurile mele sînt de fapt gîndurile 
tuturor ostașilor din subunitate. Cu 
toții dorim să cucerim cel de-al 
15-lea titlu de frunte, să obținem noi 
succese în activitatea desfășurată 
pentru traducerea în viață a sarcini
lor ce ne revin din Directiva 
comandantului suprem privind pre
gătirea de luptă și politică a armatei 
în perioada 1986—1990.

Bucuroși de oaspeți? 
întreabă reporterul in glumă, in 
timp ce ușa i se deschide larg. Mun
citorul loan Tănase, de la „Unio" 
Satu Mare, ne invită să-i trecem pra
gul : „Cum vedeți, ne spune gazda, 
avem toate motivele să ne bucurăm 
din toată inima. în primul rînd, pen
tru acest spațios apartament cu trei 
camere, recent primit. Satisfacția 
mea ca și a vecinilor mei este insă 
mai mare și pentru faptul că în bună 
măsură ne-am construit singuri blo
cul. E vorba de o inițiativă cu larg 
ecou a uteciștilor din municipiul 
nostru de a contribui la realizarea 
locuințelor proprii". în timp ce in 
jurul pomului de iarnă încărcat cu 
podoabe și beculețe multicolore cei 
doi copilași se desfătau din plin cu 
cadourile primite de Anul Nou, gaz
dele ne arată apartamentuj, mobila 
nouă. „Doar o singură dorință nu 
ne-am realizat încă, mărturisește so
ția. Am comandat o mobilă specială 
pentru copii, dar știți, măsurată 
exact la dimensiunile came-ei lor. 
Mobilă in culori vii, cu rafturi pentru 
cărți, cu mese de învățat rabatabile. 
Numai că atelierul care o va executa 
are atîtea comenzi în ult-mn vreme 
incit a fost nevoit să ne amine pen
tru 1987, care, spre norocul nostru, 
a și început".

prece- 
ce în- 
cores- 
și vi-

sînt iubitori de datini, de 
străbune, dar și mai iubi- 
de prunci, în care văd nu 
împlinire și un sens al vie-

tr-o organizare superioară a mun
cii în toate schimburile și folosirea 
deplină a modernelor agregate, au 
reușit ca în zilele de 1 și 2 ianua
rie a.c. să realizeze peste prevede
rile de plan 100 tone cocs metalur
gic, 75 tone fontă, 350 tone oțel și

Din primele zile,
PRIMELE SUCCESE ÎN PRODUCȚIE

tone țiței și 10 000 mc gaze natu
rale. (Ion Stanciu).

ROVINARI. Asemenea tuturor 
minerilor țării, colectivul de muncă 
al întreprinderii miniere Rovinari 
— cea mai puternică unitate ex
tractivă a Gorjului — a pășit in 
noul an cu hotărîrea de a-și înde
plini*  exemplar sarcinile de produc
ție, de a extrage și livra ritmic 
cantități sporite de cărbune. Pri
mele schimburi ale anului 1987 t-au 
găsit pe harnicii mineri din carie
rele Tismana I. Tismana II, Gîrla 
și Rovinari-Est în punctele-cheie 
ale modernelor complexe de exca- 
vare și transport. înscriind în bi
lanțul zilelor de 1 și 2 ianuarie o

extras peste prevederi in 1986. o 
depășire de 2 500 metri la pregă
tiri miniere și 360 metri la lucrări
le de investiții. în primele zile din 
1987, harnicul colectiv de la Voivozi 
a făcut din nou proba înaltei sale 
conștiințe muncitorești. (loan Laza)

HUNEDOARA. Siderurgiștii hu- 
nedoreni au început al doilea an 
din actualul cincinal cu hotărîrea 
de a-șl pune în valoare întreaga 
lor capacitate profesională pentru a 
îndeplini exemplar sarcinile de 
plan pe 1987. Stimulați de orientă
rile și îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, cocsarii. furna- 
liștii, oțeiarii și laminatorii, prin-

280 tone laminate finite. (Sabin 
Cerbu).

OCNA MUREȘ. în primele zile 
ale noului an, chimiștii de la Com
binatul de produse sodice din 
Ocna Mureș au realizat supli
mentar 20 tone bicarbonat de 
sodiu, 10 tone sodă calcinată și 10 
tone sodă caustică. „întreaga pro
ducție din aceste zile a fost livra
tă la export — ne-a relatat ingi
nerul Ilie Morovan, directorul com
binatului. Am început anul 1987 
cu succese in muncă, cu depășiri 
de producție. Colectivul nostru este 
ferm hotărit ca aceste realizări să 
sporească cu fiecare zi de muncă" 
(Ștefan Dinică).

An nou în casă nouă. 
Mărgeanului. Unul din cartierele re
cent construite ale Capitalei. Pentru 
cei care-1 știu mai de mult, o vedere 
panoramică, luată în noaptea dintre 
anii ’86—’87, frapează. Fostele căsuțe 
gîrbovite, cu ferestruici joase, cît 
palma, sint acum înlocuite de zvelte
țea noilor construcții, de succesiunea 
verticală a ferestrelor luminate, fie
care bloc strălucind ca un brad bo
gat. Căci mai toți proaspeții locatari 
au ținut să-și petreacă primul An 
Nou în casă nouă. Sunăm la unul 
din apartamente. Familia Ionaș din 
blocul M-69. Gazda, un bărbat tînăr, 
face prezentările : soția, cei doi copii, 
părinții veniți de Ia țară și... aparta
mentul. Deocamdată, principalul su
biect de discuție. Și pe bună drepta
te, după cum ne convingem vizitînd, 
pe rînd, cele trei camere, dependin
țele, holurile mari și, mîndria gospo
dinei, bucătăria spațioasă, de pe 
acum bine utilată.

„Acum, că avem o casă atît de 
mare, nu ne-ar sta rău dacă am fi o 
familie mai numeroasă, dacă ar mai 
veni și alți copii — ne spune 
amfitrioana. în rest, sănătate și 
pace să fie". „Și mai rețineți, tova
rășe, dacă tot ați venit la noi, în casa 
pe care i-a dat-o statul fiului meu, 
ne spune Constantin 
noi toți îi mulțumim tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija sa 
părintească față de bunăstarea și fe
ricirea poporului nostru și-i dorim 
din inimă multă sănătate și «La mulți 
ani !»“.

Gînduri și năzuințe, împliniri și 
bucurii obișnuite ale oamenilor 
timpului nostru, ale unei întregi țări 
aflate la ceasul celor mâl mari iz- 
bînzi constructive din istoria sa. în 
România de azi, la fiecare trei mi
nute un alt cetățean primește cheile 
noului său apartament. în Capitală, 
acest ritm se va concretiza in anul 
in care am intrat printr-un număr 
impresionant : o jumătate de milion 
de noi apartamente date în folosință 
după 1965. Practic, un nou oraș in 
care trăiește o populație echiva’entă 
cu cea a Bucureștiului de acum două 
decenii ! Așa gîndim acum, in orașul 
de pe Dîmbovița. Dar prin alte părți 
cum e ?

Revelion la Predeal. 
La Predeal, în noaptea de Revelion 
a nins. A nins liniștit, a nins bogat, 
ca aproape in fieca:e moment de 
cumpănă dintre ani. Ce c-a petrecut 
însă cu totul nou în nxrT.ea do Re
velion ține de u i domontu mai mor
te. O statistică aduce in atent e două 
cifre surprinzătoare : populat/a Pre
dealului — circa 8 099 de locuitori — 
s-a dublat in scara do Revelion. 
Aproape 8 009 de turiști — români ri 
străini — au ținut să-ci ureze ani 
mulți cu bucurie și fericire aici, în 
cocheta stațiune montană, împodobi
tă sărbătorește, zîmbind parcă, mai 
tînără ca oricind, de sub mantia albă.

Și cînd la miezul nopții luminile 
s-au stins, lăsind locul focurilor de 
artificii. în chiar inima Predealului 
exista o încăpere unde lumina becu
lui electric a trecut impasibilă pra
gul noului an. La primăria orașului, 
în „camera de permanență". De ser
viciu — primărița orașului, tovarășa 
Marieta Manea. O întrebăm de ce 
este necesară această permanență și 
de ce. tocmai primărița orașului — 
în postura ofițerului de serviciu. ..în 
fiecare an, în noaptea de Revelion 
organizăm un comandament special 
condus de unul din cadrele de răs
pundere ale comitetului orășenesc de 
partid și ale primăriei orașului. în 
această noapte, totul trebuie să func
ționeze perfect. Cei care au venit 
să-și petreacă aici Revelionul trebuie 
să beneficieze din plin de cele mai 
bune condiții. Așa că in caz 
de nevoie, comandamentul intervine 
prompt, dirijind echipe speciale de 
intervenție pentru a soluționa pro
bleme cum sint jnlăturarea unor 
avarii la rețeaua electrică, de gaze 
sau de apă, deszăpezirea drumurilor 
principale ș.a.“.

Miilor de urări 
să adăugăm încă 
orașului Predeal, 
crători din unitățile de turism care 
și-au oferit priceperea și neodihha 
pentru ca noaptea dintre ani să ră- 
mînă o frumoasă amintire pentru 
toți.

de „La mult1 a-d!" 
una și gospodarilor 
ca și inimoșilor lu-

Ionaș, că

TÎRNAVENI. Lucrătorii de Ia 
marele Combinat chimic din Tir- 
năveni — unitate care realizează 
numeroase produse-unicat pe eco
nomie — au realizat peste 1 800 
tone produse chimice diferite — 
cu 30 la sută mai mult decit gra

Bună dimineața, Soa
re ! dinspre mare, România începe 
cu farul din Sulina. Este, de fant, 
cel mai estic punct marcat, pe uscat, 
pe harta țării. Acolo, un om veghea 
ză fără contenire instalațiile mode: 
ne ale farului. Numele acestui o 
este Ion Sava. Pe limba de păm 
ce înaintează către larg, in vui' 
valurilor. Ion Sava păzește s’.nă 
razei de lumină destinate oamr 
mării. „Ce faceți acum, în nc 
dintre ani l-am întrebat pri 
diotelefon. Ne-a răspuns :

— Datoria, ca de obicei, ș 
aștept oaspeții. Care ? Păi, pe îo 
torii Sulinei. La noi, tradiția este 
în prima zl a anului, la ivirea z 
rilor. oamenii orașului să vină sf 
mare și să aștepte răsăritul soare 
aici, în jurul farului. Aici pu. 
punct... Revelionului.

Mircea BUNEA
cu sprijinul reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

Foto : E. Dichiseanu

ficele „la zi". între produsele li
vrate pe adresa beneficiarilor se 
numără carbonatul de bariu, cără
mizile antiacide. sulfatul de alumi
niu, oxidul de zinc. (Gheorghe 
Giurgiu).
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Domnului PIERRE AUBERT
Președintele Confederației Elvețiene

Cu ocazia învestirii în înalta funcție de președinte al Confederației 
Elvețiene, vă adresez felicitările mele cordiale, împreună cu cele mai bune 
urări de succes in activitatea dumneavoastră, de prosperitate și progres 
poporului elvețian.

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

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ZIUA REVOLUȚIEI PALESTINIENE

Tovarășului YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
Cu prilejul Zilei revoluției palestiniene, îmi este deosebit de plăcut să 

adresez poporului palestinian, conducerii Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, dumneavoastră personal un cordial salut și cele mai bune urări.

Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România, poporul român 
nutresc sentimente de solidaritate și profundă simpatie față de cauza justă 
a poporului palestinian.

Evoluția evenimentelor a pus în evidență necesitatea unor eforturi stă
ruitoare pentru promovarea dialogului, a unor noi inițiative și acțiuni poli- 
tico-diplomatice în vederea soluționării pe calea tratativelor a situației din 
Orientul. Mijlociu, rezolvării problemei poporului palestinian, prin recu
noașterea dreptului său la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat 
propriu, independent, realizării unei păci trainice și drepte, asigurării inte
grității, suveranității«și securității tuturor statelor din regiune.

îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor purtate la Bucu
rești, relațiile de colaborare și solidaritate între Partidul Comunist Român, 
Republica Socialistă România șl Organizația pentru Eliberarea Palestinei se 
vor dezvolta continuu, în interesul reciproc al popoarelor român și pales
tinian prietene, al păcii și securității în Orientul Mijlociu și in întreaga 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Solidaritate cu cauza dreaptă a poporului palestinian!
La 1 ianuarie, opinia publică 

progresistă de pretutindeni mar
chează „Ziua revoluției palestinie
ne", evocînd cu acest prilej unul 
dintre cele mai importante mo
mente ale luptei duse de poporul 
palestinian pentru împlinirea as
pirațiilor sale legitime. Cu 22 de 
ani în urmă, la 1 ianuarie 1965, 
organizația „Al Fatah" — princi
pala componentă a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) — a declanșat primele ac
țiuni armate, care au reprezentat 
începutul revoluției palestiniene, al 
afirmării tot mai puternice a voin
ței acestui popor de a trăi liber, 
într-o pâtrie proprie, independentă 
și suverană.

Aniversarea acestui eveniment 
constituie pentru comunitatea in
ternațională un nou prilej de a-și 
reafirma solidaritatea cu cauza 
poporului palestinian, cu organiza
ția sa. care, în cele peste două 
decenii ce au trecut de atunci, s-a 
aflat mereu în fruntea luptei sale 
de eliberare. Așa cum se știe, 
O.E.P. este recunoscută de Organi
zația Națiunilor Unite și de alte 
foruri internaționale, de majorita
tea statelor lumii, ca unic repre
zentant legitim al poporului pales
tinian, avînd reprezentanțe in nu
meroase capitale. în același timp, 
a devenit tot mai clar că proble
ma palestiniană constituie cheia 
realizării unei reglementări glo
bale, juste și durabile în Orien
tul Mijlociu.

Prieten sincer al popoarelor ara
be, susținător ferm al luptei lor 
pentru libertate, progres și o viață 
mai bună, poporul român și-a afir
mat in permanență sentimentele 
de solidaritate militahtă față de 
poporul palestinian. Țara noastră 
s-a aflat printre primele state care 
au recunoscut Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei și au stabi
lit relații cu această organizație. 
Cu aceeași consecvență, România 
se pronunță pentru întărirea uni
tății și coeziunii rîndurilor O.E.P.,

Timpul probabil 
pentru luna ianuarie
După cum ne informează Institu

tul de meteorologie și hidrologie din 
București temperaturile ce se vor 
înregistra în prima lună a anului 
1987 se vor situa, in general, sub 
valorile normale. îndeosebi in a doua 
decadă. Precipitațiile vor totaliza 
cantități apropiate de valorile medii 
multianuale.

Pină la 10 ianuarie : Vremea va fi 
umedă în cea mai mare parte a in
tervalului. Vor cădea precipitații atit 
sub formă de ploaie, cit și sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Către 
sfirșitul decadei, precipitațiile vor fi 
predominant sub formă de ninsoare, 
iar vintul va prezenta intensificări 
de scurtă durată in sudul și estul 
țării, viscolind pe alocuri zăpada. 
Temperaturile minime se vor situa 
între minus 8 și plus 2 grade, mai 
coborîte în ultimele zile in centrul 
și nordul țârii, iar cele maxime 
între minus 4 și plus 6 grade, mai 
ridicate in regiunile sudice la în
ceputul intervalului. Dimineața și 
seara, condiții de ceață. Izolat se va 
produce polei.

11—20 ianuarie : Va predomina o 
vreme rece, geroasă noaptea și di
mineața, în cea mai mare parte a 
țării. Temperaturile minime se vor 
situa în general între minus 15 și 
minus 5 grade, dar pot cobori, izolat, 
și sub minus 25 de grade. Ziua, va
lorile de temperatură se vor menține 
în general negative. Vor cădea nin
sori mai frecvente în sudul țării. 
Vintul va prezenta intensificări de 
scurtă durată în regiunile sudice, 
estice și cele montane, spulberînd 
zăpada. Se va produce ceață însoțită 
de chiciură.

21—31 ianuarie : Vremea va fi ceva 
mai caldă. La început, nebulozitatea 
va fi accentuată în majoritatea re
giunilor și vor cădea precipitații, mai 
ales sub formă de ninsoare, apoi, 
cerul va deveni variabil și se vor 
semnala ninsori slabe, izolate. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, mai 
coborîte în a doua parte a interva
lului, iar cele maxime in,tre minus 6 
și plus 4 grade. Local se vor produce 
ceață și izolat polei. (Agerpres)

teatre 
O Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Ar
heologia dragostei — 18,30 ; (sala Ate
lier) : Domnul Cehov e îndrăgostit 
— 18.
O filarmonica „George Enescu* *4 
(15 63 75, Ateneul Român) : „Ambasa
dorii prieteniei**.  Fanfara universității 
din Evansville (S.U.A.). Dirijor : dr. 
David Wright — 18.

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea cisti- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigă
toare.

Plata cîstigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C. •

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—200 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

15; 17; 19. PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19.
0 Păcală î PACEA (71 30 85) — 15; 18. 
MUNCA (21 50 97) — 15; 18.
• Un oaspete la cină : ARTA 
(21 31 86) — 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. 
0 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.
0 Potopul (seriile I-II) î UNION 
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18,15.
0 Pînă trece ploaia de toamnă : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
0 La Fayette : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17.15; 19,30. 
0 Aventurile Cavalerului Albastru — 
8.30; 11; 13,15, Călătorie prin centrul 
Pămîntului — 15,30; 18,30 : DOINA 
(16 35 38).

Opera Română (13 18 57) : Cavalle- 
ria rusticana, Paiațe — 18.
O Teatrul de operetă (14 80 11. la Sala 
mică a Teatrului Național) : Văduva 
veselă — 18,30.
f) Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :

pentru realizarea unei reglemen
tări politice în Orientul Mijlociu, 
care să deschidă calea împlinirii 
aspirațiilor poporului palestinian. 
Această poziție principială a fost 
exprimată cu prilejul repetatelor 
întîlniri dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat, ca și în diferite alte 
ocazii. /

Totodată, România socialistă a 
subliniat și subliniază că, pentru 
afirmarea drepturilor poporului 
palestinian, o importanță hotărî- 
toare are întărirea unității și co
eziunii tuturor forțelor politice 
ale acestui popor, în general în
tărirea unității de acțiune a sta
telor arabe. Evenimentele tragice 
din Liban arată încă o dată cit de 
nefirești sînt consecințele acțiuni
lor contrare acestor cerințe de bază.

Poziția consecventă a țării noas
tre, demersurile ei în favoarea 
unei reglementări globale a situa
ției din Orientul Mijlociu se 
bucură de prețuirea poporului 
palestinian, a țărilor arabe, care 
văd în România un sprijinitor 
neobosit al idealurilor de libertate 
și independență ale popoarelor. 
Dînd glas acestor aprecieri, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., tovarășul Yasser Arafat, 
declara: „Cele mai calde mulțumiri 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
cel mai apropiat prieten al națiunii 
arabe și, în mod special, cel mai 
apropiat prieten al poporului pa
lestinian. Nu vom uita niciodată 
poziția pe care a avut-o Excelența 
Sa, președintele Nicolae Ceaușescu, 
poporul său, in toate situațiile grele 
prin care a trecut popouri nostru".

Cu prilejul „Zilei revoluției pa
lestiniene", poporul român își ex
primă din nou sentimentele de 
caldă prietenie față de poporul 
palestinian, hotărîrea de a-i acorda 
în continuare întregul sprijin în 
lupta pentru afirmarea drepturi
lor sale inalienabile. (Nicolae 
N. Lupu).

INFORMAȚII
O In mai multe orașe din Ceho

slovacia au continuat întrecerile 
Campionatului mondial de hochei pe 
gheață pentru juniori (grupa A), în- 
registrîndu-se următoarele rezulta
te : Canada — S.U.A. 6—2 (3—1, 1—1, 
2—0) ; Finlanda — Elveția 12—1 
(4—0, 3—0. 5—1) ; Cehoslovacia — 
Polonia 9—2 (4—0, 3—1, 2—1) ;
U.R.S.S. — Suedia 3—3 (1—3, 0—0, 
2—0). In clasament conduce Ceho
slovacia (cu 8 puncte), urmată de 
Suedia, Canada și Finlanda (cu 7 
puncte fiecare).

® Cea de-a 62-a ediție a tradițio
nalului concurs internațional de cros 
ce se desfășoară în noaptea Anului 
Nou pe străzile orașului brazilian 
Sao Paulo a fost ciștigată de ecua- 
dorianul Rolando Vera, cronometrat 
pe distanța țle 12,600 km cu timpul 
de 36’45". Pe locurile imediat urmă
toare s-au clasat Omar Aquilar 
(Chile) — 37’45”, Joao Alves de Sou
za (Brazilia) — 37'46”. In proba fe
minină, victoria a revenit, pentru 
a șasea oară .consecutiv, cunoscutei 
campioane portugheze Rosa Mota — 
43’25”, urmată de Martine Oppli- 
ger (Elveția) — 43’37” și Yolanda 
Martinez (Ecuador) — 44’17”. La 
startul întrecerii au fost prezenți 
sportivi și sportive din 20 de țări.

© Concursul de combinată nordică 
desfășurat la Oberwiesenthal (R.D. 
Germană), a fost cîștlgat de elveția
nul Hyppolyt-Marcel Kempf (la să
rituri cu schiurile a totalizat 209,7 
puncte, iar in cursa de 15 km a ob
ținut timpul de 45’05”3/10). După trei 
probe, în clasamentul genera! al 
„Cupei mondiale" conduc Hyppolyt- 
Marcel Kempf și Allar Levandi 
(U.R.S.S.) — cu cite 35 puncte.
• Ancheta revistei americane 

„Track and Field News" l-a desem
nat drept cel mai bun atlet din lume 
în anul 1986 pe sportivul sovietic 
Iuri Sedîh, recordman mondial in 
proba de aruncare a ciocanului. Pe 
locurile următoare au fost clasați 
marocanul Said Aouita, canadianul 
Ben Johnson, sovieticul Serghei 
Bubka, englezul Daley Thompson. 
De remarcat că pentru prima oară, 
după 40 de ani, în primii zece cla-

Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Le
wis și Alice — 18,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 18.
• Teatrul „C. I. Nottara44 (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 18 ; 
(sala Studio) : Concurs de împreju
rări — 18.30.
G> Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă 18,30 ; (sala 
Giuleștl, 18 04 85) : Milionarul sărac 
— 18.
<?> Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți —- 18,30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rîdeți — 19. 
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Urmărirea — 18.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SUDAN

Domnului AHMED AL MIRGHANI
Președintele Consiliului Suprem al Republicii Sudan

KHARTUM
Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a proclamării independenței 

Republicii Sudan, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul sudanez 
prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre vor cunoaște o tot mai puternică dezvoltare în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Sudan, primul-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România. tovarășul Constantin 
Dăscălescu. a trimis o telegramă 
primului-ministru al Guvernului 
sudanez. Sadiq al Mahdi, prin care

La 1 ianuarie, po
porul sudanez sărbă
torește împlinirea a 
31 de ani de la procla
marea independenței 
naționale a țării sale.

Străbătut de Nil, 
marele fluviu pe ale 
cărui maluri au în
florit strălucite civi
lizații. Sudanul este 
cel mai întins stat al 
continentului african, 
avînd o suprafață de 
peste 2 500 000 kmp și 
o populație de aproxi
mativ 18 milioane de 
locuitori. El dispune, 
totodată, de aprecia
bile bogății naturale, în 
fruntea cărora se si
tuează bumbacul. „Au
rul alb", cum este de
numit adeseori acest 
produs de bază al e- 
conomiei sudaneze, 
formează o adevărată 
rezervație în cea mai 
importantă zonă agri
colă a tării — „Ge- 
zira". asigurînd o pro
ducție anuală de peste 
100 000 tone și plasînd 
Sudanul pe locul al 
doilea in lume la ex
portul de bumbac. 
Sumele realizate din 
comercializarea sa re
prezintă principa

la sursă de venituri 
în devize ale tării.

Animat de . dorința 
de a lichida consecin
țele nefaste ale pe
rioadei de dominație 
colonială și a-si făuri 
o viață nouă, poporul 
sudanez a depus o in
tensă activitate con
structivă în anii ce au 
urmat proclamării in
dependenței, reușind 
să obțină o serie de 
succese pe calea va
lorificării resurselor 
naturale în folosul 
propriu. Au fost puse 
bazele unei industrii 
naționale, s-au extins 
suprafețele agricole, 
au fost realizate mai 
multe baraje și căi de 
comunicație. Orașul 
Khartum, capitala tă
rii, a devenit un cen
tru politico-economic 
în plină dezvoltare. 
Pe cuprinsul său au 
fost înălțate numeroa
se edificii. fabrici, 
scoli, instituții de cul
tură, în rîndul cărora 
se detașează noul se
diu al Parlamentului, 
realizat pe baza unui 
proiect românesc și 
cu asistenta tehnică a 
specialiștilor români. 
Moderna clădire, înăl

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
NUMERELE EXTRASE LA „TRAGEREA EXTRAORDINARĂ LOTO 

A REVELIONULUI" DIN 1 IANUARIE 1987
FAZA I

Extragerea I : 4 75 49 35 31 24 55
30 72 36
Extragerea a H-a : 82 28 43 60 79
22 76 14 40 3

FAZA A II-A
Extragerea a IlI-a : 66 51 23 80 1
60 9 89 57 53
Extragerea a IV-a : 68 45 75 46 61
30 4 14 3 26
Extragerea a V-a : 55 23 80 40 61
10 87 82 81 58
Extragerea a Vl-a : 57 7 15 12 11
79 34 2ț 44 22
Extragerea a VII-a : 78 41 8 56 70
77 23 5 60 2

83Extragerea a Vili-a : 25 lț 4â,
12 46.'7 62 82 28
Extragerea a IX-a : ' 7 85 11 47 31
58 22 76 33 30
Extragerea a X-a : 3 24 90 23 37
1 18 60 80 55

FAZA A III-A
Extragerea a XI-a': 78 55 47 59 28
85 7 88 83 21

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 

31 decembrie 1986

SPORTIVE
sați ai anchetei respectivei reviste 
nu figurează nici un atlet american.

© Concursul internațional de să
rituri cu schiurile de la Garmisch- 
Partenkirchen (R.F. Germania), con- 
tînd pentru „Cupa Mondială", s-a 
încheiat cu victoria vest-germanului 
Andreas Bauer, cu 204,4 puncte (să
rituri de 98,0 m și 102 m). Pe locu
rile următoare : Jukka Kalso (Fin
landa) — 202 puncte și Ulf Findei- 
sen (R.D. Germană) — 201 puncte.
• Turneul internațional feminin 

de volei desfășurat în localitatea 
olandeză Apeldoorn a fost ciștigat 
de selecționata Cubei, învingătoare 
cu scorul de 3—1 (9—15, 15—2, 15—13, 
15—4) in finala disputată cu echipa 
R. D. Germane.

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

pentru trimestrul IV 1986
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Terminația 
numărului 
ciștigător

Procentul 
de ciștiguri

1 205 250 %
2 852 200 %
3 930 100 %
4 357 50%
5 740 25%
6 364 ' 25 %
7 463 25 %
8 798 25 %
9 435 25%

10 783 25 %
11 417 25 %
12 119 25 %
13 356 25%
14 067 25 %
15 695 25%

Calcularea și înscrierea cîstigurilor 
în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 11.
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele 15 ; 18,30.

cinema
• Stagiune cinematografică de Iar
nă : SCALA (11 03 72) — 8,30; 11; 13; 
15; 17; 19,15.
0 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.
9 Liceenii : GRIVITA (17 08 58) — 11; 
13; 15; 17; 19, BUZEȘTI (50 43 58) — 

îi adresează calde felicitări și cele 
mai bune urări. în telegramă se 
exprimă convingerea că guvernele 
român și sudanez vor conlucra tot 
mai mult pentru continua dezvoltare 
a relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări.

țată pe trei niveluri, 
dispune de o sală de 
ședințe pentru depu- 
tati, cu 500 de locuri, 
de numeroase săli de 
conferințe, birouri și o 
mare bibliotecă.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu lupta 
tinerelor state africane 
pentru dezvoltarea e- 
conomică si socială, 
pentru consolidarea 
independentei. Româ
nia socialistă urmă
rește cu interes suc
cesele dobîndite de 
poporul sudanez. Intre 
România si Sudan au 
avut loc multiple con
tacte la cele mai di
verse niveluri, s-au 
statornicit relații de 
prietenie și colaborare, 
întemeiate pe deplină 
egalitate în drepturi, 
neamestec în treburile 
interne și avantaj re
ciproc. care cunosc un 
curs ascendent. Extin
derea și adîncirea a- 
cestei conlucrări co
respund pe deplin in
tereselor celor două 
țări și popoare, con
stituind. totodată, o 
contribuție la cauza 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Extragerea a XII-a : 32 72 37 74 50
20 79 23 30 66
FOND DE CIȘTIGURI (PROVI

ZORIU) : 12 079 010 lei.
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t 79424 80 50 000
1 36837 188 50 000
1 62791 02 50 000
1 46628 193 50 000
l 93451 196 40 000
1 47059 184 40 000
1 22548 200 40 000
1 16723 123 40 000
1 58326 17 40 000
1 75581 143 30 000
1 86415 84 30 000
1 64094 134 30 000
1 17491 185 30 000
1 74526 193 30 000
1 82054 200 30 000
1 29842 66 20 000
1 93762 119 20 000
1 46447 148 20 000
1 62445 106 20 000
1 70485 59 20 000
1 57575 197 20 000
1 38461

O 1 cr a
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119 20 000

100 334 151 10 000
100 601 63 5 000
100 612 04 3 000
100 605 77 3 000

1 000 68 67 1 000
1 000 58 120 1 000
1 000 56 128 1 000
1 000 21 89 1 000
1 000 45 11 800
1 000 12 25 800
1 000 52 06 800
1 000 31 161 800
1 000 28 97 800
1 000 27 174 800
1 000 60 193 800
1 000 76 193 800
1 000 85 195 800

13 422 TOTAL 14 020 000

PITEȘTI: Utilaje 
cu parametri 

superiori
Constructorii întreprinderii de 

autoturisme „Dacia" din Pitești iși 
făuresc de ani de zile — prin secția 
de mașini-unelte — utilaje nece
sare procesului de producție. în 
majoritatea secțiilor întreprinderii, 
imaginea activității poartă însem
nele procesului de modernizare și 
perfecționare a producției și de 
creștere a productivității muncii. 
Dintre cele mai recente utilaje date 
in folosință aici amintim agregatul 
de alezat la parametrii superiori 
carterul cutiei de viteze, executat 
in termen redus și ingenios de că
tre formația condusă de Mișunei 
Jugănaru. Tot aici s-a fabricat a- 
gregatul de prelucrat bloc motorul 
pentru „Dacia" 1 400, utilaj ce exe
cută simultan operațiile de găuri- 
re, alezare și filetare, care se fă
ceau pină nu de mult pe trei ma
șini. De asemenea, au fost moder
nizate agregatele pentru prelu
crarea culbutorilor. Cu sute de ast
fel de mașini modernizate au fost 
înzestrate procesele de fabricație și 
ale altor unități din cadrul centra
lei de atitoturisme din Pitești, între 
care Întreprinderea de bolțuri și 
supape Topoloveni și întreprinde
rea de' scule, dispozitive si verifi
catoare din Costești. (Ghcorghe 
Cîrstea).

tv
13 00 Telex
134)5 La început de an... La sfirșit de 

săptămînă (parțial color).
14.40 Telesport (color). Anul sportiv in

ternațional
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,15 Teleenciclopedia (color)
19.40 Șlagăre 1986 (color)
20,25 Film artistic (color). „Chemarea 

muzicii"
22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 ianuarie (ora 20) — 6 ia
nuarie (ora 20). în țară î Vremea va 
continua să se răcească în toate regiu
nile țării, iar cerul va fi variabil, mai 
mult noros, în estul și sud-estul țării, 
unde vor cădea precipitații sub formă 
de ninsoare mai ales la începutul in
tervalului. în rest, precipitații izolate 
sub formă de lapoviță și ninsoare. Vin
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări în zona de munte și în es
tul și sudul țării, unde, la începutul 
intervalului, va viscoli zăpada. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 15 și minus 5 grade, mai cobo
rîte, pînă la minus 20 de grade. în de
presiuni și mai ridicate pe Litoral, iar 
cele maxime se vor situa între minus 
8 și plus 2 grade. în București : Vre
mea va continua să se răcească, iar 
cerul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de nin
soare. Vintul va sufla moderat, visco
lind, temporar, zăpada. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 6 
și minus 3 grade, cele maxime între 
minus 2 și plus 2 grade.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă 

și ciștiguri ieșite cîștigătoare 
Ia tragerea la sorți 

pentru trimestrul IV 1986
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1 5315396 50 000
1 3940992 50 000
1 1517653 50 000
I 3260551 40 000
1 6530574 40 000
1 4400060 40 000
1 1069564 40 000
1 3180910 30 000
1 348003 30 000
1 7002400 30 000
1 3924518 30 000
1 6842986 30 000
1 83864 25 000
1 5923025 25 000
1 4557927 25 000
1 2830026 25 000
1 4420345 25 000
1 719709

Terminația 
numărului 
libretului 
ciștigător

25 000

74 27567 20 000
74 00222 20 000
74 12744 15 000
74 97940 15 000
74 65724 15 000
74 08587 10 000
74 46265 10 000
74 70645 10 000
74 42416 5 000
74 56949 5 000
74 32575 5 000
74 59461 5 000
74 90690 5 000
74 59207 5 000

734 1375 3 000
734 3889 3 000
734 7171 2 000
734 6228 2 000
734 5246 2 000
734 6359 1 000
734 1095 1 000
734 7623 500
734 4884 500

7 660 ciștiguri in
valoare totală de Iei: 22 350 000

Ciștigurile se acordă integral li
bretelor de economii care au un sold 
mediu trimestrial egal cu cel puțin 
10 la sută din valoarea cîștigului ; 
dacă soldul mediu trimestrial este 
mai mic de 10 la sută din valoarea 
cîștigului. se acordă un ciștig de 10 
ori mai mare decit soldul mediu tri
mestrial al libretului. Libretele cu 
sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de ciștig.

0 Bagration : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 18.
0 Oliver Twist : 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.
0 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.
0 Luptătorul cu sabia : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
0 Sînt timid, dar mă tratez : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
O Atenție la Pana de Vultur : AURO
RA (35 04 66) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Ciclu de filme muzicale : POPU
LAR (35 15 17) - 15; 17; 19,15.
0 Jandarmul se însoară : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Bisturiul, vă rog î FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.

Sărbătoarea națională 

a Cubei socialiste

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

Președintele Consiliului de Stat șt al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

HAVANA
Cu prilejul celei de-a XXVIH-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 

Cuba, vă transmitem dumneavoastră. Partidului Comunist din Cuba, Consi
liului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba calde salutări 
tovărășești, cele mai sincere felicitări, precum și urări de succes în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al III-lea al Partidului Comunist din Cuba.

La aniversarea revoluției, vă felicităm călduros pentru realizările obți
nute de poporul cubanez, sub conducerea partidului său comunist, in edi
ficarea societății socialiste.

Exprimîndu-ne satisfacția pentru bunele relații existente între parti
dele, țările și popoarele noastre, ne reafirmăm și cu acest prilej convingerea 
câ acestea se vor dezvolta in continuare, spre binele celor două popoare, 
al cauzei socialismului, păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

Primiți, tovarășe Fidel Castro, urările noastre de sănătate și noi înfăp
tuiri în activitatea dumneavoastră consacrată înfloririi continue a Cubei 
socialiste, de prosperitate și pace poporului cubanez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a XXVIII-a 

aniversări a Zilei naționale a Re
publicii Cuba, președintele' Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România. Nicolae Giosan, 
și ministrul afacerilor externe, 
loan Totu, au adresat telegrame de 
felicitare președintelui Adunării 
Naționale a Puterii Populare a Re
publicii Cuba, Flavio Bravo Pardo,

In prima zi a noului an, poporul 
cubanez aniversează un eveniment 
de cea mai mare însemnătate pen
tru întreaga sa dezvoltare contem
porană : intrarea in Havana, la 1 
ianuarie 1959, a detașamentelor ar
matei revoluționare, conduse de 
Fidel Castro, și înlăturarea de la 
putere a regimului antipopular al 
generalului Batista. încununare a 
luptei îndelungate a poporului cu
banez pentru eliberare națională și 
socială, victoria revoluției și pre
luarea puterii de către forțele popu
lare au deschis largi perspective 
pentru înfăptuirea unor adinei 
transformări politice, economice și 
sociale în viața întregii țări, mar- 
cînd, totodată, apariția primului 
stat socialist pe continentul latino- 
american.
Victoria revoluției a descătușat for

țele creatoare ale poporului cuba
nez, care, sub conducerea partidu
lui său comunist, a obținut reali
zări de seamă în făurirea noii orîn- 
duiri. Cei 28 de ani care au trecut 
de la victoria revoluției reprezintă 
o perioadă ce a marcat transforma
rea Cubei dintr-o feudă dominată 
de monopoluri străine, in care ma
sele muncitoare erau lipsite de 
drepturi esențiale, în republica de 
astăzi, constructoare a socialismu
lui. cu o economie dinamică și o 
cultură pusă în slujba maselor 
populare.

Poporul, cubanez întimpină săr
bătoarea eliberării în acest an an
gajat in înfăptuirea obiectivelor de 
dezvoltare economico-socială ela
borate la cel de-âl treilea Congres 
al Partidului Comunist din Cuba, 
în întreprinderi, pe șantierele de 
construcții sau pe plantațiile de

Însemne ale muncii constructive
După orele de zbor transoceanic, 

de la înălțimea avionului se vede 
o cîmpie verde-roșcată. scăldată de 
țărmuri crestate de valuri. Pe mă
sură ce coborîm, se disting tere
nuri colinare cultivate cu citrice și 
palmieri răzleți deschizînd mari 
umbrele de frunze. Și, in sfirșit, 
panorama Havanei. Apar conturu
rile unora din cele mai reprezen
tative edificii ale metropolei cu
baneze : hotelurile „Habana Li
bre", „Riviera", „Nacional", apoi 
portul, vechea fortăreață „Castillo 
del Moro" de la intrarea in golf, 
cartierul Havana de Est cu noile 
sale blocuri de locuințe.

Vizitarea „perlei Antilelor". cum 
a fost supranumită Cuba pentru 
frumusețile sale naturale, ne-a 
prilejuit cunoașterea orașului vechi, 
declarat de către UNESCO „pa
trimoniu cultural al omenirii", ca 
și a multor ctitorii și efigii con
temporane. roade ale muncii și in
teligentei creatoare a poporului 
cubanez. Am avut prilejul să cu
nosc și pe mulți 
dintre făurarii 
bunurilor mate
riale și spirituale 
ale Cubei socia
liste : muncitori 
metalurgiști modelînd „pîinea in
dustriei" la una din uzinele Hava
nei. „macheteros" (tăietori de tres
tie, de zahăr) răsplătiți cu titlul 
de „Erou al Muncii", chimisti su
praveghind complicate instalații de 
fabricare a îngrășămintelor la 
Nuevitas : portuari la Cienfuegos ; 
constructori de case în noul car
tier Alamar, care este deja un 
oraș-satelit al capitalei ; elevi la 
Camagiiey si în alte localități. 
Alăturate. ' chinurile lor alcătuiesc 
un portret colectiv, exnrimînd dă
ruire si tenacitate în muncă. în 
îndeDlinirea angajamentelor pentru 
făurirea destinului socialist. ChiDul 
unul nopor care muncește cu en
tuziasm. exuberantă si ontimism.

Din mulțimea realizărilor obți
nute de poporul cubanez în anii 
socialismului, cîteva se detașează 
in mod deosebit prin amploare și 
semnificație. Astfel. în domeniul 
învățămîntului a avut loc o adevă
rată revoluție. Analfabetismul a 
fost de mult lichidat. înfăptuin- 
du-se generalizarea învătămintului 
obligatoriu de 6 clase, pentru ca în 
prezent să se tindă spre generali
zarea învățămîntului de 9 clase. 
Gazdele spun cu mindrie că fiecare 
al treilea cubanez urmează cursu
rile unei scoli primare, gimnazia
le, preuniversitare sau ale unui 
institut de invățămînt superior. O 
experiență educațională pozitivă — 
mi se spune — o reprezintă și șco- 
lile-internat, construite la sate, 
avînd în general cite 500 de elevi 
si o suprafață de terenuri agricole 
de vreo 500 ha. unde se îmbină 
orele de studiu cu cele de muncă 
practică. A crescut numărul cen
trelor de invățămînt superior. în 
care învață în prezent peste 200 000 
de studenți. Unul din sectoarele 
căruia i s-a acordat o atenție prio
ritară este cel al ocrotirii sănătă
ții, pentru care s-au făcut și se 
fac investiții mari.

Desigur că la temelia realizărilor 

Note de călătorie

și. respectiv, ministrului relațiilor 
externe, Isidoro Malmierca Peoli.

Au mai transmis. de asemenea, 
telegrame de felicitare Consiliul 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, organizații de 
masă și obștești, unele instituții cen
trale din tara noastră organizațiilor 
și instituțiilor similare din Cuba. 

(Agerpres)

trestie de zahăr, oamenii muncii 
înregistrează noi și semnificative 
realizări în îndeplinirea Sarcinilor 
de plan. O serie de obiective eco
nomice au fost terminate in acest 
an, paralel cu intensificarea lucră
rilor la unele mari investiții ale ac
tualului cincinal.

Poporul român, care și-a mani
festat de la inceput solidaritatea 
cu lupta eroică a poporului cuba
nez pentru eliberare națională și 
socială, urmărește cu sentimente de 
caldă simpatie eforturile depuse de 
oamenii muncii din Cuba, se 
bucură sincer de succesele repurta
te in toate domeniile de primul 
stat socialist din emisfera occiden
tală în edificarea noii orinduiri So
ciale. Intre România și Cuba, între 
popoarele noastre s-au statornicit 
și se dezvoltă relații de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri.

O însemnătate deosebită pentru 
continua adîncire a legăturilor re
ciproce au raporturile de prietenie 
și solidaritate dintre forțele politi
ce conducătoare din cele două țări, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Cuba, în- 
tilnirile și convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Fidel Castro, care au im
pulsionat puternic colaborarea și 
prietenia româno-cubaneză, aceasta 
servind interesele ambelor popoa
re, cauza socialismului și păcii în 
lume.

Sărbătoarea națională a Cubei 
socialiste constituie pentru poporul 
român prilejul de a adresa poporu
lui cubanez prieten caldd fFlrcîlări, 
împreună cu urări de noi succese 
în eforturile pentru înflorirea pe 
mai departe a patriei sale.

din sfera social-culturală stă creș
terea susținută a economiei națio
nale. îndeosebi a industriei, che
mată să asigure valorificarea su
perioară a resurselor naționale de 
materii prime. In primul rind a 
nichelului. Cuba numărîndu-se in
tre țările cu cele mai mari zăcă
minte de nichel. La exploatarea 
si valorificarea acestor rezerve 
participă, prin cooperare, o serie 
de țări socialiste, printre care si 
România.

Si in acest sector a fost nevoie 
de o amplă acțiune de pregătire a 
cadrelor de ingineri și tehnicieni, 
de specialiști in general, dintre 
care unii au absolvit instituții de 
învâtămînt superior din România. 
Am avut prilejul să aud cuvinte 
elogioase la adresa colaborării 
prietenești româno-cubaneze în di
ferite sectoare, inclusiv în cel al 
petrolului.

în ce privește agricultura, dintre 
progresele realizate se detașează ca 
însemnătate cele ce privesc meca

nizarea recoltării 
trestiei de zahăr. 
Cuba, cunoscută 
prin tradiție ca 
mare producă
toare si exporta

toare de zahăr, a devenit si expor
tatoare de mașini de recoltat tres
tie. Deși o mare parte din venitu
rile tării provin și astăzi din ex
portul de zahăr Cuba nu mai este, 
ca altădată, o țară agricolă axată 
pe monocultura trestiei de zahăr.

Industrializarea socialistă a adău
gat multe elemente noi de refe
rință pentru economia țării, econo
mie care produce în același timn 
nichel și ciment, autobuze și va
goane, cazane pentru aburi, televi
zoare și ordinatoare. Au aDărut 
sectoare industriale cu pondere în
semnată. cum sînt chimia si petro
chimia. siderurgia și constructive 
de mașini. industria de echipa
mente radio și altele.

Pe șoselele Cubei prietene am 
văzut circulînd camioane „RO
MAN" si autoturisme de teren 
ARO, iar la Cienfuegos — vagoane 
cu însemnele uzinei din Arad, 
pentru transportarea zahărului în 
vrac. ■ însemne ale schimburilor co
merciale reciDroc avantajoase ro
mâno-cubaneze.

Călătorind pe meleagurile Cubei, 
fără îndoială că una din cele mai 
puternice și statornice impresii ce 
îți rămîne este ampla activitate 
constructivă, materializată la tot 
pasul în cele mai diverse creații. 
Drumuri și întreprinderi, porturi 
și cartiere de locuințe, școli si cen
trale electrice, spitale si combina
te chimice. Alte numeroase con
strucții se află în stadiu de proiect, 
între ele metroul Havanei. Sint 
tot atîtea mărturii ale muncii pli
ne de abnegație a poporului cuba
nez. angajat din plin în edificarea 
vieții noi. socialiste, în înfăptuirea 
programelor adoptate de cel de-a’ 
III-lea Congres al Partidului Co
munist din Cuba, care a adoptat 
direcțiile de dezvoltare economico- 
socială a țării în cincinalul. 1986— 
1993 și în perspectivă.

Alin GENESCU



Mia președintelui României, Nicolae Ceausescu? 
privind necesitatea instaurării unei noi ordini 

economiceinternaționale
Articol apărut în publicația olandeză „De Scheveningsche Courant“

MESAJE DE ANUL NOU
Sub semnul speranțelor de pace, 

înțelegere și colaborare

Intr-un articol recent, publicația olandeză „De Scheveningsche 
Courant" prezintă pe larg concepția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in problemele 
internaționale echitabile.

instaurării unei noi ordini economice

In viziunea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, lichidarea 
subdezvoltării — rezultat al politi
cii colonialiste și neocolonialiste, 
imperialiste, de forță și dictat — 
presupune in mod inevitabil schim
bări radicale în ordinea economică 
internațională, în diviziunea ■mon
dială a muncii și ta relațiile Econo
mice, în mecanismele economice 
internaționale, în cadrul itțaidic și 
instituțional, cu alte cuvinte, edifi
carea unei noi ordini economice 
internaționale. Problema lichidării 
subdezvoltării consti/uie, pină la 
urmă, o problemă primordială a 
epocii noastre — s /t>linia președin
tele Nicolae Ceaușescu. în acest 
context, lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea noi/ ordini economice 
internaționale necesită înfăptuirea 
unor transformări radicale in eco
nomia momeală și in relațiile eco
nomice internaționale, care să con
ducă la raporturi de deplină egali
tate și echitate intre state, la res
pectarea dreptului 
de a fi stăpînă pe 
bor/țiiie sale și de 
a te valorifica în 
i/iteresul propriu
lui popor, la li
chidarea hotărî tă 
a politicii impe
rialiste de exploa
tare și asuprire, 
de forță și dictat. 
De aceea, lupta 
pentru noua or
dine economică 
este o parte a 
luptei antiimpe- 
rialiste, anticolo
nialiste, o conti
nuare firească a 
luptei pentru în
lăturarea tutu
ror rămășițe
lor colonialismu
lui- și neocolo- 
nialismului. Re- 
ferindu-se la 
semnificațiile re
voluționare ale 
acestui pro
ces, președintele 
Nicolae Ceaușescu 
apreciază că lupta 
pentru lichidarea 
raporturilor de 
inegalitate și a- 
suprire, pentru o 
nouă ordine eco
nomică și politi
es -rep.'t'zintă o 
expresie a confruntării pe arena 
mondială intre asupritori și asu
priți. intre bogați și săraci, in fond 
o oglindire a luptei de clasă pe 
plan internațional.

Conceptul românesc de instau
rare a noii ordini economice in
ternaționale se bazează pe ideea 
statelor naționale, independente și 
suverane ca celule de bază ale 
economiei mondiale. Dezvoltarea 
lumii contemporane este condițio
nată în mod obiectiv, pe de o par
te, de existența și dezvoltarea sta
telor naționale, iar, pe de altă par
te, de multiplicarea și adîncirea 
interdependențelor universale. Eco
nomiile naționale, transformate în 
complexe armonioase, cu structuri 
bine articulate, vor asigura o dez
voltare de sine stătătoare, furni- 
zînd cadrul optim de valorificare a 
eforturilor fiecărui popor pentru 
bunăstare și propășire economică. 
Pe de altă parte, procesul obiectiv 
de adîncire a interdependențelor 
între economiile naționale se în
făptuiește prin existența statelor 
naționale, 
drepturi, iar progresul 
peritatea fiecărei națiuni 
țează și sînt influențate 
greșul și prosperitatea comunității 
internaționale.

Pornind de la experiența istorică 
a României, ca și a multor altor 
țări, concepția românească privind 
noua ordine pune în evidență ro
lul primordial al efortului propriu 
al fiecărei țări în organizarea dez
voltării sale economice și sociale, 
în menținerea și întărirea indepen
denței saie economice și politice. 
El nu poate fi substituit prin fac
tori externi. De aceea, rolul hotă- 
ritor pentru fiecare țară angajată 
în procesul lichidării stării de 
subdezvoltare, a decalajelor ce o 
separă de țările dezvoltate îl are 
modul în care reușește să mobili
zeze și să valorifice, in conformi
tate cu interesele și aspirațiile vi
tale ale poporului său, întregul po
tențial de resurse materiale și 
umane de care dispune.

In același timp, un rol Impor
tant îl are cooperarea internațio
nală pentru sprijinirea și comple
tarea efortului propriu al țărilor în 
curs de dezvoltare. In cadrul aces
tei cooperări, țările dezvoltate pot 
și trebuie să acorde un ajutor sub
stanțial țărilor în curs de dezvol- 
tareș Aceasta nu are numai un ca
racter de obligație morală față de 
țările rămase în urmă, ci decurge 
și din faptul că însuși progresul 
țărilor dezvoltate este afectat de 
limitarea pieței mondiale și a posi
bilităților de cooperare determina
te de persistența subdezvoltării.

Presupunind modificări funda
mentale, revoluționare, în întregul 
sistem de relații internaționale, în 
mecanismele de cooperare econo
mică internațională, noua ordine 
nu se poate realiza dintr-o dată, ci 
in cadrul unui proces dialectic da 
durată, prin eforturile unite ale tu
turor forțelor progresiste. Acest 
proces, care se manifestă ca o 
luptă continuă între vechi și nou, 
între forțele revoluționare, progre
siste și democratice, pe de o parte, 
și forțele conservatoare, interesate 
în menținerea privilegiilor care le 
sînt oferite de vechea ordine, pe 
de altă parte, va necesita o în
treagă perioadă istorică.

După părerea României, edifi
carea noii ordini economice inter-

fiecărei națiuni

naționale nu poate fi decît opera 
tuturor statelor, deoarece noua or
dine este menită să asigure dezvol
tarea echilibrată și stabilă a în
tregii economii mondiale, răspun- 
zînd astfel nu numai intereselor 
țărilor în curs de dezvoltare, ci și 
ale țărilor capitaliste dezvoltate și 
ale țărilor socialiste. Instaurarea 
noii ordini trebuie să se facă pe 
calea dialogului, a colaborării, și 
nu a confruntării.

In concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, noua ordine 
economică nu este ceea ce opune 
două grupări de state, ci o formă 
de colaborare nouă între țările în 
curs de dezvoltare și țările dezvol
tate, care să asigure progresul mai 
rapid al țărilor rămase în urmă și, 
totodată, stabilitatea economiei 
mondiale, deci și dezvoltarea in 
continuare a țărilor avansate. De 
aceea, înfăptuirea noii ordini tre
buie să fie rodul înțelegerii și con
lucrării tuturor statelor, atit in 
curs de dezvoltare, cit și avansate

nală a dezvoltării nu pot fi incluse 
unele recomandări privind politi
cile naționale de dezvoltare, rămi- 
nind la latitudinea fiecărei țări in
teresate de a ține seama de ele 
atunci cînd își elaborează planurile 
naționale de dezvoltare și stabileș
te măsurile pe care le va între
prinde pentru transpunerea lor în 
practică. Desigur, este necesar ca 
țările în curs de dezvoltare să-și 
stabilească obiective concrete de 
dezvoltare a producției industriale 
și agroalimentare, să adopte mă
suri riguroase pentru mobilizarea 
resurselor lor financiare, dezvol
tarea corespunzătoare a rețelei. lor 
de transporturi și telecomunicații, 
întărirea capacităților tehnico- 
științifice, pregătirea de cadre, asi
gurarea participării plenare și efec
tive a întregii populații la proce
sul dezvoltării.

In domeniul comerțului interna
țional, România și celelalte țări în 
curs de dezvoltare membre ale 
„Grupului celor 77“ au propus con
vocarea, sub egida O.N.U., a unei 
Conferințe internaționale pentru 
revizuirea regulilor și principiilor 
care guvernează comerțul interna
țional. transpunerea neintîrziată în 
practică a acordurilor realizate in
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suverane și egale in 
și pros- 
influen- 
de pro-

șl. In acest cadru, țările socialiste 
pot avea un rol de mai mare în
semnătate.

Profund afectate de starea de 
subdezvoltare, de vechile relații 
de inegalitate și inechitate, țările 
în curs de dezvoltare reprezintă 
factorul motor în procesul instau
rării noii ordini.

In concepția României este im
perios necesar ca problemele eco
nomice contemporane să fie abor
date și soluționate prin negocieri 
în cadrul O.N.U., cu participarea 
activă și egală a tuturor statelor. 
Oferind cadrul organizat cel mai 
larg de armonizare a intereselor și 
politicilor statelor membre, Organi
zația Națiunilor Unite și organiza
țiile internaționale din sistemul său 
pot și trebuie să aducă, prin mij
loacele lor proprii, o contribuție 
de prim-ordin la procesul instau
rării noii ordini economice inter
naționale.

Articolul prezintă In continuare 
principalele căi și direcții de acți
une preconizate de România pen
tru instaurarea noii ordini econo
mice internaționale, relevînd că ' 
propunerile elaborate de România 
prevăd necesitatea unui program 
special care ar trebui să prevadă 
acțiuni privind multiplele aspecte 
ale dezvoltării economice și socia
le, promovarea unor forme superi
oare de cooperare economică, teh
nică și științifică, menite să con
tribuie la crearea unei baze ali
mentare și industriale a țărilor în 
curs de dezvoltare, la o mai bună 
folosire a resurselor lor naturale, 
formarea unui Fond pentru Dez
voltare în cadrul O.N.U., îmbună
tățiri în cadrul O.N.U. etc, idei 
asimilate de comunitatea interna
țională care și-au găsit locul, sub 
diferite forme, în unele documente 
elaborate șl adoptate pe plan in
ternațional.

După cum se știe, 
României și a unor state membre 
ale „Grupului celor 77“, în 1980 a 
avut loc o sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
examinării modulul in care sint 
traduse în viață cerințele instaură
rii unei noi ordini economice in
ternaționale, proclamării celui 
de-al treilea deceniu al dezvoltării 
și adoptării strategiei internaționale 
a dezvoltării pentru acest deceniu. 
Sesiunea a adoptat strategia men
ționată, urmărind accelerarea dez
voltării economice și sociale a ță
rilor in curs de dezvoltare. în ve
derea lichidării subdezvoltării și a 
marilor decalaje case separă aceste 
țări de statele dezvoltate din punct 
de vedere economic ale lumii. In 
acest scop, după cum se știe, 
România și celelalte țări membre 
ale „Grupului celor 77“ au propus 
o serie de obiective concrete de 
dezvoltare pină in anul 2009, cu in
dicatori intermediari pentru 1985 
sau 1990.

Pe parcursul formulării prevede
rilor noii strategii s-a insistat asu
pra faptului că strategia nu poate 
recomanda un model unic sau uni
versal de dezvoltare, pentru că nu 
există și nu poate exista un ase
menea model, că este vorba des
pre dreptul și îndatorirea fiecărei 
țări în curs de dezvoltare de a-și 
stabili obiectivele de dezvoltare în 
cadrul planurilor naționale de dez
voltare. în funcție de condițiile so- 
cial-economice concrete existente 
în țara respectivă. Aceasta nu în
seamnă că în strategia internațio-

la sugestia

cadrul rundei G.A.T.T. ; 
rea tuturor restricțiilor 
te la importurile din 
curs de dezvoltare, 
urgență în vigoare a Fondu
lui comun, ca instrument-cheie 
pentru atingerea obiectivelor din 
Programul integrat al U.N.C.T.A.D. 
pentru produse de bază, înche
ierea de acorduri internaționale 
pentru produsele incluse in acest 
program, precum și pentru alte 
produse ; facilitarea accesului pro
duselor agricole exportate de țările 
in curs de dezvoltare pe piețele țâ
rilor dezvoltate ; îmbunătățirea 
funcționării sistemului generalizat 
de preferințe' comerciale in fa
voarea țărilor in curs de dezvolta
re, încheierea unui acord-cadru și 
pe baza acestuia a unor acorduri 
sectoriale pentru promovarea ex
porturilor de produse manufactu
rate ale țărilor în curs de dezvol
tare ; finalizarea și intrarea neîn- 
tirziată în vigoare a codului de 
conduită pentru societățile trans
naționale ; urgentarea negocierilor 
în vederea adoptării unui an
samblu de reguli și principii echi
tabile pentru controlul practicilor 
comerciale restrictive etc.

Pentru industrializarea rapidă și 
creșterea substanțială a producției 
agricole in țările în curs de dez
voltare s-au propus : transferul de 
tehnici industriale șl agricole mo
derne spre aceste țări, întărirea 
sistemului de consultări din cadrul 
O.N.U.D.I. între țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare, sporirea 
ajutorului alimentar mondial, pu
nerea în aplicare a unui sistem 
viabil de securitate alimentară 
mondială etc. In domeniul coope
rării tehnico-științifice s-au pro
pus, printre altele, transpunerea 
neintîrziată în practică a Progra
mului de acțiune privind punerea 
științei și tehnologiei în slujba 
dezvoltării, adoptarea unui cod de 
conduită asupra transferului de 
tehnologie și revizuirea convenției 
internaționale asupra proprietății 
industriale, sprijinirea eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare pen
tru selectarea și aplicarea tehnolo
giilor importate, stabilirea în ca
drul O.N.U. a unei rețele interna
ționale de informații tehnico-știin
țifice, intrarea în vigoare a siste
mului O.N.U. de finanțare a dez
voltării tehnico-științifice a țărilor 
în curs de dezvoltare ș.a.

Pentru eliminarea dezordinii mo
netare pe plan mondial, România 
a propus restructurarea actualului 
sistem monetar internațional, ast
fel încît acesta să asigure un pro
ces de ajustare efectivă, un regim 
suplu al cursurilor de schimb ale 
valutelor. Pentru a promova stabi
litatea monetară pe plan mondial, 
ea a propus crearea de lichidități 
internaționale, care să se facă pe 
bază de decizii internaționale co
lective și 
țele de 
mondiale, 
țărilor în 
procesul 
organizarea și funcționarea siste
mului monetar internațional.

Reliefînd multiplele efecte no
cive ale cursei înarmărilor asupra 
procesului dezvoltării. România a 
adus o contribuție importantă la 
reflectarea în strategie a corelației 
strînse care există între dezarmare 
și dezvoltare.

Tnțelegînd că O.N.U. trebuie să 
abordeze toate marile probleme ale

ellmina- 
existen- 

țările in 
intrarea de 
a

tn conformitate cu cerin- 
dezvoltare a economiei 
participarea crescîndă a 
curs de dezvoltare la 
luării deciziilor privind

vieții economice internaționale, să 
conducă la identificarea modalită
ților de transpunere în viața a 
strategiei deceniului al treilea al 
dezvoltării, de soluționare a gra
velor dificultăți din economia 
mondială, președintele Ceaușescu 
apreciază că este necesară anga
jarea unor negocieri globale care 
să permită abordarea în strinsa lor 
interconexiune a problemelor ma
jore pe care le pun dezvoltarea și 
adîncirea cooperării economice in
ternaționale, în special cele privind 
materiile prime, energia, stimula
rea comerțului, știința și tehnolo
gia, aspectele monetare și finan
ciare. România consideră că nego
cierile globale trebuie concepute ca 
o acțiune de importanță politică 
majoră, care să conducă la soluțio
narea unor probleme fundamentale 
ale vieții economice internaționale, 
să contribuie la depășirea stării de 
încordare înregistrată pe plan in
ternațional. ca rezultat al acumulă
rii unei serii de probleme compli
cate nesoluționate, între care se 
înscriu și accentuarea decalajelor 
dintre țările bogate și țările sărace, 
precum și lipsa de progrese sem
nificative in înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale.

Ca urmare a 
lipsei de voin
ță politidâ din 
partea majorității 
țărilor dezvolta
te de a se angaja 
cu hotârire tn- 
tr-un proces real 
de 
radicale 
conducă 
ționarea justă și 
durabilă 
lor probleme 
conomice cu care 
este confruntată 
economia 
dială și, in 
mul rind. 
în curs de 
voltare, 
tele 
pe calea lichidă
rii subdezvoltării 
și înfăptuirii noii 
ordini sint to
tal nesatifăcătoa- 
re 
de la adoptarea, 
in 1974, de către 
Adunarea 
rală a O.N.U. 
Declarației 
Programului 
acțiune privind 
instaurarea noii 
ordini economi
ce' internationa- 

de relații econo
mice internaționale a rămas, 
in esență, neschimbat, fenomenul 
subdezvoltării persistă, decalajele 
se adîncesc. Toate acestea de
monstrează necesitatea unor acțiuni 
tot mai hotărite, în continuare, din 
partea comunității internaționale, în 
direcția sprijinirii tendințelor pozi
tive, soluționării pe calea tratative
lor a problemelor complexe ale 
economiei mondiale, ale vieții in
ternaționale. Așa cum sublinia 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
analiza științifică, materialist-dia- 
lectică și istorică a dezvoltării con
temporane mondiale atestă cu pu
tere că forțele sociale progresiste 
sint în ascensiune, că ele obțin noi 
și importante poziții predominante, 
devenind tot mai puternice și mai 

•influente. Este cert că ele repre
zintă forța m stare să lichideze cu 
desăvîrșire pblitica imperialistă de 
reîmpărțire a lumii în zone de in
fluență și dominație, să determine 
oprirea cursei înarmărilor și solu
ționarea unor anomalii economice, 
sociale și politice care întrețin și 
adîncesc criza, să impună promo
varea în lume a unei politici noi. 
democratice, bazate pe echitate și 
dreptate socială, să asigure 
pe planeta noastră.

In viziunea României, 
depășirea crizei economice 
diale și instaurarea noii 
economice internaționale i 
pune 
globale 
ciparea 
tate și 
unde șă fie examinate și adoptate 
măsuri în domeniul comerțului, 
energiei și materiilor prime, finan
ciar ș.a., care să contribuie la ac
celerarea progresului economic al 
țărilor în curs de dezvoltare, la 
eradicarea subdezvoltării, redu
cerea decalajelor economice dintre 
state și 
economice 
preferat,
Nicolae Ceaușescu, să se depună 
eforturi pentru inițierea de trata
tive intre țările în curs de dezvol
tare și țările dezvoltate in proble
me în care există deja un acord, 
urmînd ca, paralel, să se continue 
negocierile pentru lărgirea consen
sului asupra acelor probleme in 
care se manifestă tacă divergențe. 
Ar fi indicată, potrivit aprecierii 
României, convocarea unei confe
rințe internaționale care să regle
menteze problemele din sistemul 
monetar-financiar internațional.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
apreciază că este necesar să se în
tărească solidaritatea și colabo
rarea dintre țările( în curs de dez
voltare, atit pentru soluționarea, 
prin forțe proprii, a problemelor 
dezvoltării lor secial-economice, 
cit și pentru a elabora o strategie 
comună în vederea tratativelor cu 
țările dezvoltate. în acest scop a 
fost avansată propunerea de a se 
convoca o conferință la nivel înalt 
a țărilor 
ganizată 
mișcarea 
lej de 
pentru relansarea activității econo
mice și revitalizarea procesului 
dezvoltării în lume, de găsire a 
unor noi soluții care să favorizeze 
stimularea cursului spre colabora
re, destindere și securitate, conso
lidarea păcii în lume.
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organizarea negocierilor 
în cadrul O.N.U., cu parti- 
tuturor țărilor — dezvol
ta curs de dezvoltare —

făurirea noii ordini 
internaționale. Este da 
apreciază președintele

în curs de dezvoltare, or- 
In strinsă conlucrare cu 
țărilor nealiniate — pri- 

coordonare a eforturilor

MOSCOVA. — Tn mesajul trans
mis cu prilejul Anului Nou, Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a subliniat că 1986 a fost 
anul celui de-al XXVIÎ-lea Congres 
al P.C.U.S., care a elaborat strategia 
accelerării dezvoltării social-econo- 
mice a țării și a pus bazele Începu
tului procesului de reînnoire atotcu
prinzătoare a societății sovietice, re
latează agenția T.A.S.S. După ce a 
trecut în revistă realizările obținute 
de poporul sovietic in cursul anului 
trecut, Mihail Gorbaciov a subliniat 
că in 1987 U.R.S.S. urmează să atin
gă noi trepte de dezvoltare in eco
nomie și in alte sfere de activitate. 
Am pășit pe calea unor prefaceri 
profunde, aceasta este opțiunea 
noastră și trebuie să fim fermi și 
consecvenți, a spus Mihail Gorba
ciov.

Referindu-se la actuala situație 
din lume, secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. a spus că anul trecut a 
fost anul unei lupte tot mai susți
nute pentru pace. Oamenii de pe 
planetă înțeleg acum mai profund 
pericolul unei catastrofe militare, 
necesitatea însănătoșirii relațiilor 
internaționale, a încetării experien
țelor nucleare, necesitatea dezarmă
rii, a realizării unor înțelegeri de 
pace. Uniunea Sovietică — a spus el 
— întinde cu sinceritate mina prie
teniei și colaborării tuturor acelora 
care se pronunță în favoarea încetă
rii complete a experiențelor nu
cleare, a reducerii și lichidării totale 
a armelor nucleare, dezvoltării rela
țiilor - internaționale pe baza princi
piilor egalității și securității gene
rale,

BELGRAD. — In mesajul de Anul 
Nou al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia 
se arată că rezultatele obținute in 
țară în ultimul an inspiră încrederea 
că în 1987 se vor înregistra succese 
și mai mari, relatează agenția Ta- 
niug. De asemenea, se menționează 
că anul trecut a fost marcat de 
eforturi pentru depășirea unor ten
dințe economice nefavorabile și 
eliminarea dificultăților cu care s-a 
confruntat țara în ultima perioadă. 
Și în 1987, în centrul atenției se vor 
afla înfăptuirea obiectivelor de dez
voltare economico-socială a țării și 
sporirea producției. în context, se 
subliniază necesitatea unei mai pu
ternice angajări a oamenilor muncii 
din Iugoslavia pentru înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare social-eco- 
nomică și, în primul rînd, de stabi
lizare a economiei. M

Pe plan extern — se spune în me
saj — Iugoslavia va continua să ac
ționeze pentru pace și dezarmare, 
pentru securitate și relații de egali
tate, pentru edificarea unor rapor
turi economice și politice mai juste 
între statele și popoarele lumii.

BONN. — In mesajul televizat 
rostit cu prilejul Anului Nou. can
celarul federal vest-german. Helmut 
Kohl, a apreciat că obiectivul prin
cipal al anului 1987 îl constituie 
încheierea unor acorduri de dezar
mare între U.R.S.S. și S.U.A. Can
celarul federal vest-german a sub
liniat, de asemenea, necesitatea so
luționării politice a conflictelor, a 
asigurării păcii în lume, a sprijinirii 
țărilor în curs de dezvoltare în lupta 
acestora împotriva foametei și a 
subnutriției.

HARARE. — Primul-ministru al 
Republicii Zimbabwe. Robert Muga
be, a subliniat ta mesajul adresat 
cu prilejul Anului Nou că regimul 
de la Pretoria continuă să desfășoa
re o politică agresivă în sudul con
tinentului, de destabilizare pe plan 
politic, economic și militar a state
lor din regiune. Pe de altă parte, în 
mesaj se face apel la intensificarea 
activității productive, pentru depă
șirea dificultăților existente în ve
derea consolidării independenței 
țării.

BEIJING. Ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, Wu Xueqian, 
a apreciat, intr-un interviu acordat 
agenției China Nouă, că situația in
ternațională este complicată și com
portă un mare număr de aspecte 
imprevizibile, dar că 1987 va fi totuși 
un an de pace și dezvoltare, datorită 
continuării eforturilor în acest scop 
ale tuturor popoarelor și țărilor 
lumii. „Popoarele lumii se pronunță 
tot mai hotărit pentru pace, dezar
mare, cooperare și dezvoltare", a 
spus ministrul chinez.

Reafirmînd dorința Chinei de a 
contribui la procesul de înfăptuire a 
păcii și dezarmării, Wu Xueqian a 
arătat că țara sa se opune cursei 
inarmărilor și extinderii acesteia in 
Cosmos, se pronunță pentru interzi
cerea totală și distrugerea armelor 
nucleare, chimice și biologice, con
comitent cu o reducere masivă a 
armamentelor convenționale. Toate 
statele, indiferent de mărimea lor, 
au dreptul să-și exprime punctul de 
vedere în legătură cu dezarmarea, a 
subliniat el’, menționînd că țările 
mid. devenind mai independente, au 
o influentă mai mare asupra proble
melor internaționale care privesc 
viitorul omenirii.

BERLIN. — In mesajul cu prilejul 
Anului Nou, Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., a relevat, între altele, că 
„politica de dialog și cooperare ne
tezește calea spre realizarea de acor
duri decisive pentru destindere, pen
tru adoptarea de măsuri concrete de 
dezarmare și normalizarea relațiilor 
internaționale".

Erich Honecker a apreciat că pe
ricolul unui război nuclear nu a fost 
eliminat, dimpotrivă, acesta a sporit, 
în special ca urmare a continuării 
cursei înarmărilor. Intîlnirea de la 
Reykjavik a demonstrat însă' în mod 
evident că realizarea unor acorduri 
concrete in domeniul dezarmării nu 
este numai necesară, dar și posibilă 
— se afirmă în mesaj, subliniindu-se 
că toate popoarele sint interesate sâ 
se oprească cercul vicios al cursei 
inarmărilor.

ULAN BATOR. — Hotărîrea celui 
de-al XIX-lea Congres al P.P.R.M. a 
declanșat energiile creatoare și entu
ziasmul oamenilor muncii mongoli, 
astfel încît in primul an al actualului 
cincinal s-au obținut succese in toate 
ramurile economiei naționale a R. P. 
Mongole, se spune în mesajul adre
sat poporului mongol cu prilejul A- 
nului Nou de Jambîn Batmunh, se
cretar general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole. 
Anul care a trecut, a relevat el, a 
sădit in conștiința omenirii speranța 
că lumea ar putea intra în secolul 
XXI fără arme nucleare. Tn mesaj se 
exprimă dorința ca în 1987 să se di
minueze pericolul unui război nu
clear și să se înregistreze o îmbună
tățire a climatului internațional.

PARIS. — In mesajul televizat de 
Anul Nou, reluat de agenția France 
Presse, referindu-se, între altele, la 
recentele conflicte sociale din Fran
ța, președintele Mitterrand a spus : 
anul 1986 a demonstrat că în tară 
se impune o mobilizare mai mare 
ca oricînd pentru a se acționa îm
potriva șomajului șt că este necesar 
să se răspundă aspirațiilor tinerei 
generații.

COPENHAGA. — „Nici o urare 
de Anul Nou nu este mal importan
tă decît cea ca în 1987 să fim mar
torii unui mare progres în înțele
gerea dintre Est și Vest, care să 
ducă Ia acorduri de reducere a ar
mamentelor", se arată în mesajul 
de Anul Nou al primului-ministru 
al Danemarcei, Poul Schlueter. 
„Chiar și acorduri limitate de dis
trugere a unor arme nucleare ar fi 
un pas ce ar contribui la destindere 
și la întărirea încrederii", a apreciat 
premierul danez.

SOFIA. — Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a arătat în mesajul de 
Anul Nou că 1986 a reprezentat pen
tru poporul bulgar un an de împli
niri — relatează agenția B.T.A. Men- 
ționind că țara a pășit pe calea unei 
noi creșteri calitative in domeniul 
dezvoltării social-economice și spiri
tuale, Todor Jivkov a enumerat 
citeva din sarcinile actuale care se 
află in fața societății bulgare, intre 
care reconstrucția structurală a pro
ducției, reînnoirea tehnologică, asi
gurarea unui ritm înalt de sporire 
a productivității muncii sociale și a 
venitului național, dezvoltarea de
mocrației socialiste.

Ne preocupă permanent soarta 
păcii, a relevat, de asemenea, Todor 
Jivkov. Un număr tot mai mare de 
șefi de stat și de partid, personali
tăți din întreaga lume înțeleg că 
acum, cind nu pot exista învingători 
într-un război mondial, relațiile din
tre state nu se pot baza pe folosirea 
forței, a subliniat el.

BUDAPESTA. — In mesajul 
de Anul Nou, președintele Con
siliului Prezidențial al R.P. Un
gare, Pal Losonczi, a arătat că anul 
care s-a încheiat a demonstrat că 
numai prin tratative, în condițiile 
respectării reciproce a intereselor 
părților, se pot găsi soluții pentru 
cele mai complexe probleme ale vie
ții internaționale. R.P. Ungară, a spus 
el, va acționa pentru încetarea cursei 
înarmărilor și pentru dezarmare, 
pentru întărirea securității interna
ționale, a încrederii intre state și 
pentru pace. Considerăm că proble
mele omenirii pot fi soluționate 
numai prin eforturile comune ale po
poarelor, a subliniat P. Losonczi,

TIRANA. — In mesajul adresat 
poporului cu prilejul Anului Nou, 
Ramiz Alia, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, a 
subliniat că trebuie păstrat mereu 
viu spiritul de inițiativă, de mobi
lizare in muncă, de responsabilitate 
față de indeplinirea hotăririlor sta
bilite la Congresul al IX-lea al 
partidului. Arătînd că 1987 va fi 
marcat de momente importante în 
viața țării, cum sint alegerile de 
deputați pentru Adunarea Populară, 
Ramiz Alia a lansat oamenilor 
muncii albanezi apelul de a întîm- 
pina acest eveniment cu noi reali
zări în toate domeniile.

HANOI. — In mesajul de Anul 
Nou, președintele Consiliului de Stat 
al R. S. Vietnam, Truong Chinh, a 
arătat că cel de-al VI-lea Congres al 
partidului a stabilit direcțiile funda
mentale ale dezvoltării social-econo
mice a țării, întregul popor trebuind 
să se mobilizeze pentru transpunerea 
în viață a hotăririlor acestuia — in
formează agenția V.N.A. El a chemat 
oamenii muncii să obțină succese tot 
mai mari în dezvoltarea economiei 
naționale.

BERNA. — Tn mesajul de Anul 
Nou, președintele Confederației El
vețiene, Pierre Aubert, a cerut con
cetățenilor să acționeze pentru re
zolvarea problemelor cu care s-a 
confruntat țara in 1986. In acest 
sens, el a menționat, între altele, 
poluarea apelor Rinului. „Ar fi ne
drept să cădem intr-un pesimism 
nesănătos, dimpotrivă, trebuie să 
acționăm pentru a ameliora situa
ția in 1987“ — a spus Pierre Aubert.

MADRID. în mesajul adresat na
țiunii. regele Juan Carlos al Spaniei 
a subliniat. între altele, că țara sa 
va acționa ferm pentru promovarea 
unor relații strînse și solidare cu 
țările din America Latină. în ce 
privește situația internă, suveranul 
spaniol s-a referit la realizările ob
ținute în diferite domenii in anul 
1986. precum și la o serie de difi
cultăți economice cu care țara sa 
continuă să fie confruntată, precizea
ză agenția E.F.E.

În favoarea tratativelor pentru reducerea 
armamentelor nucleare și împiedicarea 

cursei înarmărilor în Cosmos

R.P.D. Coreeană se pronunță 
pentru negocieri in vederea 

reunificării naționale
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat ziaristului 
american J. Kingsbury-Smith, secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, a relevat că in 
epoca noastră — epoca armelor nu
cleare. a interdependenței economice 
și politice crescinde — alternativa 
este doâr ca U.R.S.S. și S.U.A. să 
trăiască sau să piară împreună, iar 
securitatea lor nu poate fi decît re
ciprocă, generală — relatează agenția 
T.A.S.S. Uniunea Sovietică — a spus 
secretarul general — se pronunță 
pentru tratative care să ducă la re
ducerea armamentelor nucleare și 
împiedicarea cursei înarmărilor în 
Cosmos. Am militat pentru aceasta 
la Reykjavik, vom milita pentru 
aceasta și taai ferm în anul 1987,

fiind convinși că o asemenea cotitură 
radicală în negocieri ar corespunde 
intereselor reciproce ale popoarelor 
american și sovietic. Reafirm încă 
o dată, a spus M. Gorbaciov, că 
sintem partizanii unor acorduri pri
vind reduceri cit se poate de radica
le ale armamentelor, atit nucleare, 
cit și convenționale ; acum Washing
tonul trebuie să-și spună cuvîntul, a 
menționat el.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat, totodată, necesi
tatea respectării eu strictețe a pre
vederilor Tratatului privitor la 
apărarea antirachetă, semnat de 
U.R.S.S. și S.U.A. în anul 1972, ale 
tratatului S.A.L.T.-2. precum și a 
încetării experiențelor nucleare.

AFGANISTAN

Apel la încetarea ciocnirilor armate 
si la reconciliere națională* >

KABUL 2 fAgerpres). — în cu- 
vintarea rostită în cadrul plenarei 
lărgite extraordinare a C.C. al Parti
dului Democratic al Poporului din 
R.D.P. Afganistan, Najibullah, secre
tarul general al C.C. al P.D.P.A., s-a 
referit pe larg la sarcinile partidului 
în etapa actuală.

Subliniind că instaurarea păcii pe 
întregul teritoriu al țării se impune 
ca o necesitate de prim-ordin, vor
bitorul s-a pronunțat pentru înce
tarea tuturor ciocnirilor armate și 
realizarea unei politici de reconci
liere națională, pentru soluționarea, 
printr-o abordare nouă, a proble
melor care preocupă națiunea 
afgană.

Principiile reconcilierii — a spus 
Najibullah, citat de agenția T.A.S.S.

— sînt următoarele : încetarea focu
lui ; renunțarea la lupta armată și 
la vărsarea de singe și trecerea la 
soluționarea problemelor legate de 
prezentul și viitorul Afganistanului ; 
asigurarea reprezentării echitabile a 
întregului popor în structura politică 
și viața economică ; renunțarea lă 
urmărirea pentru activitățile politice 
desfășurate anterior ; declararea unei 
amnistii generale ; ocrotirea și dez
voltarea tradițiilor istorice, naționale 
și culturale ; respectarea religiei 
islamice.

Intre altele, el a preconizat desfă
șurarea de contacte între reprezen
tanții guvernului și cei ai altor ten
dințe politice — principalul obiectiv 
urmărit fiind pacea și securitatea 
pentru toți cetățenii țării.

PHENIAN 2 (Agerpres). — In 
cuvintarea rostită la sesiunea Adu
nării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, președintele Kim Ir Sen a 
arătat că poporul coreean a obținut 
progrese semnificative în lupta pen
tru victoria deplină a socialismului. 
Președintele R.P.D. Coreene a evi
dențiat că se impun modernizarea 
și dezvoltarea pe baze științifice a 
economiei naționale.

Reafirmind principiile de bază ale 
politicii externe a țării sale, Kim Ir 
Sen a relevat necesitatea desfășu
rării de negocieri politice și militare 
la nivel inalt intre reprezentanții 
celor două Coree, in vederea solu
ționării problemei reunificării națio
nale. Pentru garantarea unei păci 
durabile in țara noastră, precum și 
pentru crearea condițiilor necesare 
pentru reunificarea pașnică a Nordu
lui și Sudului este necesară desfă
șurarea de convorbiri tripartite intre 
R.P.D. Coreeană, Statele Unite și 
Coreea de Sud. a spus el. încheie
rea unui tratat de pace intre R.P.D.C. 
și S.U.A.. precum și adoptarea unei 
declarații de neagresiune între Nord 
și Sud sint condițiile necesare pentru 
a transforma într-o pace durabilă 
situația instabilă din prezent deter
minată de un armistițiu temporar. 
Totodată, președintele R.P.D.C. a 
subliniat necesitatea reunificării 
Coreei prin constituirea unei repu
blicii confederal'?, în care cele 
două părți să aibă drepturi egale.

în încheierea cuvîntării sale, Kim 
Ir Sen a arătat că guvernul țării 
sale sprijină cu fermitate propune
rile prezentate de țările socialiste ta 
vederea prevenirii unui război nu
clear și a garantării păcii și secu
rității mondiale. Coreea va sprijini 
eforturile țărilor socialiste și ale 
altor popoare pentru crearea unor 
zone libere de arme nucleare în 
Peninsula Balcanică și in alte părți 
ale Europei și își exprimă solidarita
tea cu toate forțele care luptă pentru 
pace în lume — a afirmat președin
tele R.P.D. Coreene.
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