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Felicitările adresate președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

de șefii misiunilor diplomatice
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri, 30 decembrie, la Pdlo- 
tul Consiliului de Stat, pe șefii 
misiunilor diplomatice, pe re
prezentanții unor organizații 
acreditați in țara noastră, care 
i-au prezentat felicitări cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări 
a proclamării Republicii și al 
Anului Nou.

ILa primire au participat tova
rășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
. Constantin Dăscălescu. Manea 
I Mănescu, Gheorghe Radulescu. Ion 

Dincă. Gheorghe Oprea, Nicolae 
Giosan. Ion Stoian. loan Totu, 
Silviu Curticeanu. Ilie Văduva, 
ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice internaționa
le. Aurel Duma, ministru secretar 
de stat Ia Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost prezenti ambasadorii : 
Republicii Arabe Siriene — Hays- (Continuare în pag. a V-a)

Bun venit, 1988!
La intilnirea cu 

1988 omenirea in- 
tîrzie... cu o secun
dă I Altfel spus, |a 
hotarul dintre ani 
fiecare pămintean 
ciștigă o clipă de 
viață. Dacă legi
le naturale ne a- 
duc darul unei cli
pe în plus, oame
nii, la rindul lor, 
potrivit legii so
ciale a progresu
lui, care in ultima 
instanță este o 
lege a comprimării 
timpului, își pot 
dărui infinit mai 
mult decît minus

in cula, zburătoarea 
secundă cosmică...

Este ceea ce 
ne-a pus sub ochi, 

■ cu evidența și e- 
locvența retrospec
tivei istorice, fina
lul lui ’87, care a 
coincis cu împlini
rea a patru dece
nii de cînd Româ
nia, stăpînă pe 
destinele sale, își 
măsoară, sub ste
ma republicană, 
noul timp al puterii 
oamenilor liberi.
Retrospectiva arată clar, cu rigoarea 
argumentelor statistice, că in aceas
tă perioadă de fundamentale pre
faceri revoluționare Sub stindardul 
partidului' comunist, patria română, 
ooporul ei de constructori ai nou- 
ui ev au reușit, cu neprecupețite 
zforturi și sacrificii, cu dăruire și 

1 iscusință, să smulgă vremii secole 
întregi de edificări și înfăptuiri care 
au făcut să se anuleze tot 
;titea secole de handicap istoric. 
Acest scurt, dar atît de dens 
egment de istorie, și mai ales anii 
le împliniri purtînd sigiliul epocii 
.naugurate de Congresul IX, ne a- 
rată nouă și arată lumii întregi cit 
de rodnică este forța de creație a 
unui popor liber, stăpin în casa și 
pe vrerea lui, animat de încrederea 
nestrămutată în idealul comunist ; 
poporul român, strins unit in ju
rul partidului său revoluționar, al 

’’ strategiei clarvăzătoare și acțiunii 
Î dinamice imprimate de secre

tarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Calendarul lui 1988 ne întâmpi
nă cu o filă mai înaltă, mai cu
prinzătoare, cu speranțe și certi
tudini ale unui timp pe măsură, 

| timpul faptelor care o iau înain
tea vorbelor, al accelerațiilor, al 

• perfecționării în toate sferele acti
vității economice și sociale. Este 
timpul jalonat cu precizie, prin 

: programe realiste și cutezătoare, de 
ș marele eveniment politic - Confe

rința Națională a partidului — care 
a prefațat insuflețitor noul an și 
care, datorită viziunii științifice a 
partidului, a secretarului său ge
neral, aruncă un puternic fascicul 

sam Barakat. Republicii Cuba — 
Rodney A. Lopez. Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste — Ev
ghenii Mihailovici Tiajelnikov. Re
publicii Zair — Musungayi Nkuem- 
be Mampuya. Republicii Populare 
Polone — Boguslaw Stahura. Re
publicii Socialiste Cehoslovace — 
Jan Papp. Republicii Populare De
mocrate Coreene — Zo Iăng Guk, 
Republicii Portugheze — Luis 
Quartin. Republicii Populare Mon
gole — Togoociin Ghenden. Repu
blicii Sudan — Ahmed M. Diab, 
Republicii Populare Socialiste Al
bania — Zoi Tosca. Marii Jama- 
hirii Arabe Libiene Populare So
cialiste — Abdul Hamid F. Farhat. 
Republicii Guineea — Fode Cisse, 
Statului Israel — Yosef Govrin, 
Republicii Irak — Sala ,Saleh 
Mahdi Al-Falaki. Republicii Indo
nezia — R. Hernan Benny Mochtan. 
Republicii Ecuador — Filoteo Sa
maniego Salazar. Spaniei — Ni
colas Revenga, Republicii Populare

de lumină asupra întregii perioa- | 
de ce ne mai desparte de pragul ’ 
secolului XXI. Marele forum comu- j 
nist, ale cărui documente se află 
pe masa de lucru a țării, nu ne 
oferă numai șansa istorică de a 
avea un program clar de acțiune 
într-o perioadă cînd orizonturile lu
mii sint întunecate de multe in- 
Certitudini și eclipse economice și 
sociale, ci ne oferă și condițiile 
punerii in lucrare a tuturor ener
giilor materiale și umane ale na
țiunii pentru a depăși inerentele j 
dificultăți ale înaintării, pentru a ; 
înălța patria în rindul țărilor dez- | 
voltate.

Ce așteptăm de la noul an aș- I 
teptăm de la noi. Fiindcă ce este . 
altceva noul an decit suma, în timp, j 
a năzuințelor, a certitudinilor, a fap
telor noastre ? Aceasta o știu toți i 
cei călăuziți de conștiința patrioti- i 
că, revoluționară a lui mai mult, mai ■ 
bine, mai rentabil ; de Io minerul i 
din adine sau de la suprafață la , 
constructorul avintat pe schele, de 1 
la petrolistul scrutind zi și noap- | 
te zăcămintele la cercetător, pro
iectant, dascăl, student... Cum o 
știu, o simt, o năzuiesc toți cei 23 
de milioane (anul de care ne des
părțim ne-a adus în casa țării și ' 
satisfacția acestei frumoase reali
tăți demografice) ; noi toți deci, 
reuniți sub carpatina cetină, la ca
pătul ultimului minut din 1987, mi- , 
nutul celor 61 de secunde, pen- ; 
tru a ne îmbrățișa cu -privirile și I 
cu gindul, pentru a ne ura și a | 
ura Țării veșnic proaspătul, veșnic | 
dătătorul de speranțe și puteri i I 
LA MULTI ANI ll

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule decan al Corpului 
diplomatic,

Domnilor ambasadori ți 
domnilor reprezentanți ai țări
lor care întrețin relații cu 
România, prezenți aici,

Aș dori, în primul rind, să 
exprim mulțumirile noastre pentru 
felicitările și urările adresate po
porului român cu prilejul Anului 
Nou și al celei de-a 40-a aniversări 
a proclamării Republicii.

încheiem un an cu unele rezul
tate bune în dezvoltarea vieții 
mondiale sau — mai bine zis — cu 
unele speranțe că pașii realizați în 
acest an vor continua, că se va 
acționa în așa fel îneît anul 1988 
să marcheze noi pași importanți 
în direcția eliminării armelor nu
cleare, a dezarmării convenționale, 
a înlăturării armelor chimice.

Toți am apreciat semnarea 
acordului dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii pri
vind rachetele cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune. Dar cu 
toții știm că în lume au rămas 
încă uriașe cantități, de arme nu
cleare care pot să distrugă de mai 
multe ori plaqeta noastră, însăși 
viața. De aceea, trebuie să acțio
năm cu și mai multă hotărîre în 
direcția semnării, în anul viitor, 
de noi acorduri privind rachetele 
strategice, încetarea experiențelor 
cu armele nucleare și oprirea 
acțiunilor de militarizare a Cos
mosului. Toate popoarele, indife
rent de orînduire socială, indife
rent de stadiul de dezvoltare, sint 
vital interesate în eliminarea 
armelor nucleare, în dezarmare și 
pace.

Noi — România, poporul nostru 
— sîntem hotărîți să facem totul 
pentru a participa activ și a ne 
aduce contribuția la soluționarea 
tuturor acestor probleme.

Dorim ca în Europa, la Viena, să 
se obțină rezultate cit mai bune 
la Conferința pentru dezarmare și 
încredere. Să facem în, așa fel îneît 
Europa să devină un continent al 
colaborării egale, o Europă unită, 

care să contribuie activ la soluțio
narea tuturor problemelor com
plexe, inclusiv a problemelor 
subdezvoltării.

Dorim să dezvoltăm larg relații
le în Balcani, pentru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă fără 
arme nucleare, chimice și fără 
baze militare și trupe străine. în 
același. timp. susținem cu toată 
tăriâ realizarea unor asemenea 
zone în diferite regiuni din Europa 
și din întreaga lume.

Anul acesta, pe plan economic, 
a dus la o anumită înrăutățire a 
situației generale, și mai cu seamă, 
a situației economice a țărilor în 
curs de dezvoltare. Economiștii, di
ferite organizații și instituții eco
nomice mondiale au prevederi 
sumbre pentru anul 1988. Toți vor
besc de o încetinire a dezvoltării, 
de o agravare a fluctuației mone
tare și financiare mondiale și, ca 
urmare, de 6 și mai mare înrăută
țire a situației țărilor în curs de 
dezvoltare. Desigur, noi am dori să 
nu se realizeze aceste pronosticuri, 
dar este necesar să luăm în con
siderație aceste aprecieri și preve
deri pentru anul viitor și, în con
cordanță cu aceasta, să acționăm 
în așa fel îneît să diminuăm cit 
mai mult înrăutățirea situației eco
nomice mondiale. în această pri
vință, sînt multe de spus — și nu 
este locul acum — dar, desigur, 
este necesar un nou sistem finan
ciar internațional. Trebuie să se 
pună capăt fluctuației financiare și 
monetare, care, în fond, reprezintă 
o anumită politică îndreptată îm
potriva țărilor mai sărace, a țări
lor în curs de dezvoltare. Sint ne
cesare măsuri mai ferme în ce 
privește stabilitatea prețurilor, co
merțul internațional liber și înlă
turarea diferitelor bariere, despre 
care se vorbește mult, dar, în prac
tică, au loc noi acțiuni de limitare 
a comerțului internațional.

Noi am dori ca anul viitor să se 
ajungă la începerea unor negocieri 
reale, în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, între țările în curs 
de dezvoltare și țările dezvoltate, 
pentru o soluționare globală a 

acestor probleme, pe baza unor 
tratative și înțelegeri reciproc a- 
vantajoase.

Este necesar să se înțeleagă bine 
că situația actuală pu va putea 
continua mult timp, că țările în 
curs de dezvoltare nu vor mai pu
tea suporta multă vreme actuala 
stare de lucruri inechitabilă, care 
duce continuu la înrăutățirea con
dițiilor de mtincă și de viață a 
două treimi din populația lumii. 
Trebuie să se înțeleagă bine că nu 
este posibil ca mai puțin de o 
treime — mai bine zis mai puțin 
de 25 la sută din populația globu
lui — să-și realizeze anumite con
diții de viață "pe seama marii 
majorități a lumii. Pacea, colabo
rarea internațională nu se pot 
rfealiza decît asigurînd progresul 
și dezvoltarea corespunzătoare, 
condiții de viață mai bune pentru 
toți locuitorii planetei noastre.

Există o strînsă legătură între 
înarmări — pentru care se chel
tuiesc peste 1 trilion de dolari — 
și situația țărilor în curs de dez
voltare, a căror datorie externă 
depășește, de asemenea, 1 trilion 
de dolari. Așa cum s-a discutat în 
organismele internaționale, în con
ferințele speciale din acest an, în
tre problemele dezvoltării și pro
blemele dezarmării există o strin- 
să legătură și trebuie să acționăm 
pentru soluționarea corespunzătoa
re, împreună, â acestora.

M-am referit la toate acestea 
pentru că doresc să subliniez că 
România socialistă, poporul român 
este hotărît să facă totul și în anul 
viitor pentru a întări solidaritatea 
țărilor în curs, de dezvoltare, pen
tru a se ajunge — repet — la tra
tative reale și, cel puțin, la un 
început în soluționarea probleme
lor foarte grave ale subdezvoltării, 
în realizarea noii ordini economice 
mondiale.

Sîntem preocupați de a se pune 
capăt oricăror acțiuni de amestec 
în treburile altor state, de a se 
respecta neabătut independența și 
suveranitatea fiecărei națiuni, 
dreptul fiecărui popor la dezvol

tare liberă, așa cum o dorește, 
fără nici un amestec din afară.

Șînt probleme grave, dar noi 
avem convingerea — pornind și 
de la unele rezultate din acest an 
— că popoarele, forțele realiste 
dispun de forța necesară pentru 
a determina o politică nouă, o gin- 
dire nouă, pentru a se putea trece 
la soluționarea problemelor com
plexe în mod democratic, cu 
participarea tuturor statelor lilmii, 
fără deosebire de mărime sau 
orînduire soc'

Sîntem pentru o creștere, mai 
puternică a rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al altor organis
me internaționale. Ne pronunțăm 
ferm pentru soluționarea proble
melor litigioase numai prin trata
tive. Sîntem pentru o conferință 
internațională în problemele O- 
rientului Mijlociu și considerăm 
că este timpul — și este posibil — 
să se organizeze o asemenea con
ferință. Trebuie să se asigure pa
lestinienilor dreptul la auto
determinare, inclusiv dreptul de 
a-și realiza un stat propriu. Mă
surile represive, sau orice măsură 
de acest fel, nu duc la soluționa
rea problemelor, dimpotrivă, le în
greunează și ridică noi piedici în 
calea realizării unei păci trainice 
și juste în Orientul Mijlociu.

Sîntem pentru încetarea răz
boiului dintre Iran și Irak și, în 
mod corespunzător, pentru solu
ționarea problemelor din Golf, 
pentru încetarea acțiunilor mili
tare. Considerăm că este în inte
resul ambelor țări și popoare să 
se așeze la masa tratativelor, să se 
acțiopeze în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate în aceas
tă problemă. In general. România 
se pronunță ca toate conflictele și 
problemele litigioase să fie solu
ționate numai și numai prin tra
tative.

Am dori să urăm ca anul viitor 
să marcheze noi pași în soluțio
narea pe calea negocierilor a unora 
dintre aceste probleme grele — 
ceea ce va contribui mult la poli
tica de încredere, de destindere și 
va da un nou impuls politicii de 
dezarmare.

în ce privește situația din Româ
nia, ați trăit aici, cunoașteți și 
preocupările, și ceea ce avem bun, 
și ceea ce avem rău. De altfel, 
în ultimele săptămini am dezbătut 
pe larg problemele acestea in or
ganismele noastre democratice, în- 
cepînd cu Conferința Națională a 
partidului și sfîrșind cu Marea 
Adunare Națională. De aceea, nu 
mă refer la toate acestea. Avem 
și o serie de rezultate bune, mai 
avem și greutăți și lipsuri. Intrăm 
însă în noul an cu hotărîrea fermă 
de a lucra mai bine, de a obține 
rezultate mai bune în întreaga 
noastră dezvoltare economico-so- 
cială, în ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului.

Știm că rezultatele noastre — 
ale fiecărei țări ;— sînt o contri
buție la dezvoltarea generală și la 
cauza progresului și păcii, inclusiv 
a dezarmării. De aceea, în strînsă 
concordanță cu politica noastră 
generală, vom face totul — atit 
în politica internă, cit și în poli
tica internațională — pentru a 
contribui la realizarea unor rela
ții mai bune între toate națiunile 
lumii, la o lume mai dreaptă și 
mai bună pe planeta noastră.

încă o dată, doresc, domnilor 
ambasadori și reprezentanți diplo
matici, să vă mulțumesc pentru 
urările ce le-ați adresat poporului 
român, să mulțumesc pentru urările 
adresate de conducătorii de state 
și guverne din țările dumnea
voastră și să vă rog să transmi
teți popoarelor din țările dum
neavoastră, din partea noastră, a 
poporului român, cele mai bune 
urări de prosperitate, de bunăstare 
și de pace.

Vă rog să transmiteți tuturor 
șefilor de state și guverne salutul 
meu, cele mai bune urări de 
succes în întreaga lor activitate.

Dumneavoastră vă urez un An 
Nou cu rezultate cît măi bune în 
activitatea viitoare închinată dez
voltării relațiilor dintre țările 
noastre.

Vă doresc multă fericire! La 
mulți ani ! (Vii aplauze).
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FNOUA GEOGRAFIE A ROMÂNIEIL

Patria... Cuvînt de dragoste, cuvint 
de dor, suprema certitudine in 
curgerea veacurilor. Patria Româ

nă - locul din care peste două milenii 
de lupte pentru dreptate și libertate, 
pentru ființa și frumusețea acestui pă- 
mint răsfring in contemporaneitatea 
imediată imaginea unui popor harnic și 
talentat care iși împlinește destinul in 
anii ascensiunii socialiste sub semnul 
inalt al virtuților dintotdeauna, ampli
ficate și ridicate la o nouă putere. Pa
tria Română Socialistă -* creație a min
ții și miinilor noastre, tărîm pentru care 
ostenim, pentru ale cărui glorie și măre
ție dăruim tot ceea ce este mai bun 
in ființa noastrp. Douăzeci și trei de mi
lioane de oameni, un popor întreg în
scrie pe harta lumii imaginea unui colț 
de pămint angajat în cel mai mare efort 
din istoria sa cu ochii ațintiți spre „zi
lele de miine care cintă", spre visul de 
aur al omenirii.

Ne este cu atît mai drag pămîntul pa
triei, este cu atît mai înaltă mîridria cu 
care fiecare dintre noi il contemplăm cu 
cit știm bine că, așa cum este el astăzi, 
este opera noastră, opera generațiilor 
care, sub soarele Republicii, de patru
zeci de ani își închină întreaga putere 
de muncă și creație înfloririi pămîntului 
de la Carpați, Dunăre și Mare. Tot ce 
am clădit, în materie și în spirit, tot ce 
am făptuit este rodul muncii noastre 
avinta’te, eroice. Anii, 22, care au trecut 
de la istoricul Congres al IX-lea al 
Partidului Comunist Român grăiesc din 
plin despre avintul revoluționar, despre 
cutezanța unui popor care muncește 
mobilizat de un țel măreț. Nimic nu 
ne-a căzut din cer ; dacă s-au petrecut 
miracole, ele au fost miracolele inteli
genței și vredniciei unui popor stăpin 
pe destinele sale, hotărit să-și croiască 
o soartă pe măsura marilor sale în
zestrări.

S-a prefăcut din temelii pămîntul ro
mânesc — iată o realitate pe care o 
invocăm des și pe bună dreptate. Dar 
poate că nu întotdeauna dezghiocare 
pină la capăt înțelesul acestor cuvinte ; 
poate că, rostindu-le, nu avem întotdea
una imaginea pină la capăt exactă a 
marilor prefaceri, nu identificăm în amă
nunțime numărul și gmplgqrea acestor 
transformări. Și, poate, nici nu o putem 
face — intr-atit sint ele de multe, in- 
tr-atit sint de topite ele în substanța

unică și Indivizibilă a realității contem
porane.

Să punem insă alături două hărți : 
România — decembrie 1947, și România
— decembrie 1987. Să căutăm în liniile 
și culorile lor deosebirile, să identificăm 
însemnele pe care noi le-am creat in 
patru decenii de muncă liberă. Este 
ceea ce vă propunem să facem împreu
nă, să numim argumentele pentru o 
geografie civică a Republicii Socialiste 
România, o „geografie în mers", o Des- 
criptio Romaniae, operă a fiilor săi.

Tara ieșise din război istovită. Refa
cere, reconstrucție — acestea erau cu
vintele ce dădeau dimensiunea domi
nantă a unei economii care, înainte de 
a se pregăti pentru marele asalt al vi
itorului, trebuia să-și vindece rănile. Cu 
un efort supraomenesc, ruinele erau în
lăturate, șoselele, podurile, căile ferate 
refăcute, circuitele vitale repuse în func
țiune.

Găteau vinturi noi peste țară. Poporul 
căuta făgașele vieții noi. Ani de dure 
înfruntări de clasă, anii in care clasa 
muncitoare, partidul ei comunist, cu 
ochii ațintiți spre viitor, desfășurau har
ta bătăliilor din timpii ce vor veni, bă
tăliile, marile bătălii pentru lichidarea 
înapoierii economice, pentru punerea în 
valoare a bogățiilor solului și subsolu
lui, pentru valorificarea marilor potențe 
creatoare ale poporului.

30 DECEMBRIE 1947. Poporul procla
mă Republica. „Crearea Republicii — 
arată tovarășul NICOtAE CEAUȘESCU
- constituie o încununare a luptei duse 
de-o lungul secolelor de poporul ro
mân, de forțele sale înaintate, pentru 
eliberare națională și socială, pentru 
neatirnare, progres social și o viață mai 
bună". Drumul era deschis. Strălucita 
victorie de la 30 Decembrie 1947 stă, 
și ea, mărturie pentru rolul determinant 
al Partidului Comunist Român in evolu
ția politico-socială a României, pentru 
capacitatea sa de a aduce la împlinire 
marile comandamente ale istoriei. Ziua 
proclamării Republicii se constituie ca o 
piatră de hotar pe drumul înfăptuirii 
înaltelor idealuri ale poporului român.

Să privim in urmă. Să comparăm fiin
ța țării, așa cum ni se înfățișează ea 
astăzi, cu cea de acum 40 de ani și să 
descifrăm sensurile ce se degajă.

Geografia României contemporane 
este un manual de istorie revoluționară.

Arcuri peste ape

a orașului care își spune, mai 
în glumă, mai în serios, „cel 
mai vechi oraș nou al țării". Un 
oraș modern, cu aspect de sta
țiune balneoclimaterică. cu o 
medie de virstă impresionantă 
prin tinerețea ei. o localitate in 
continuă dezvoltare. Harta anu
lui 1987 înscrie, între Munții 
Făgărașului și Olt, o prețioasă 
victorie — victoria noului, vic
toria poporului român liber, 
victoria socialismului.

Pe harta Republicii Socialiste 
România au apărut, ca puncte 
de foc. o seamă de localități 
născute pe locuri unde înainte 
nu era nimic sau doar un biet 
cătun iși răsfira puținele case : 
Uricani, Săvinești, Borzești, 
Onești. Orașul Dr. Petru Groza, 
Bicaz. Colibași, Maliuc ; apoi 
Semenic, Poiana Brașov, Durau; 
apoi Neptun. Olimp, Jupiter, 
Saturn, Aurora. Venus... Și nici 
nu sintem siguri că le-am nu
mit pe toate...

Betonul armat șî-a făcut și 
Iși face datoria. Pentru sute și 
sute de mii de oameni, localita
tea in care muncesc și trăiesc 
este, prin ea însăși, un semn al 
noului.

Să ridici pe harta țării — o 
tară cu o suprafață medie — 
atîtea localități noi în doar 
patruzeci de ani este un act 
istoric care nu poate fi conceput 
decit în condițiile unei viguroa
se ascensiuni economice și so
ciale, in contextul muncii libere 
a oamenilor liberi. A întemeia 
— un verb conjugat firesc in 
anii noștri — iși dovedește va
lențele cu atit mai puternic 
atunci cind este vorba de a în
temeia o așezare. A întemeia 
cu beton.

Vom rămîne in istorie și prin 
aceste cercuri care desemnează 
localitățile, cercuri înscrise de 
cartografi pe hărțile lor în anii 
Republicii. Imnuri de beton, 
certitudini comuniste.

au 
ale 
au

:a-

desen armonios, organic in
tegrat.

Ceea ce nici o hartă nu poate 
consemna este fantasticul efort 
care a făcut ca in clipa de față

la Galați și Bistrița, Pitești 
Botoșani, la Odorheiu Secuiesc 
și Baia Mare, la Călărași. Zalău, 
Iași, Rimnicu Vilcea, Alba Iu- 
lia... (dar trebuie să ne oprim

„A întemeia"- verbul activ 
al dezvoltării multilaterale

Argumentația noastră în fața 
celor două hărți (România, de
cembrie 1947. si România, de
cembrie 1987) ar putea incepe 
în multe chipuri. De pildă, cu 
localitățile.

Cercuri de felurite mărimi ne 
indică așezările omenești. Ca și 
astăzi, in 1947 : București. Ti
mișoara. Iași. Oradea. Constan
ta... Făgăraș. Rădăuți. Medgi
dia. Sighișoara. Balș... Voila, 
Valea lui Mihai, Dăbuleni. Bis- 
tra. Vicovul de Jos. Murgeni... 
Tn zadar caută insă cineva pe 
harta de-acum patruzeci de ani 
o seamă de nume : in zadar, 
pentru că aceste localități s-au 
născut de atunci încoace. Pen
tru copilul care astăzi învață 
geografia patriei. Orașul Victo
ria sună la fel de firesc ca și 
Vatra Dornei. Motru ca si Lu- 
peni. Pentru generațiile mai 
virstnice însă, fiecare nume din 
acestea are o rezonantă aparte...

...Mai puțin de un an de la 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. iunie 1966. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vizitează ex
ploatarea minieră Motru și le 
adresează minerilor cuvinte de
venite istorice : ..Bazinul acesta

are o perspectivă îndelungată și 
trebuie să ne așezăm gospodă
rește. nu pentru doi-trei ani, 
ci pentru zeci sau chiar sute de 
ani'*. Și oamenii s-au așezat 
gospodărește. Astăzi, pe harta 
României, undeva intre Tîrgu 
Jiu și Drobeta-Turnu Severin, 
acolo unde altădată nu era mar
cat nimic, găsim un cerc alături 
de care scrie MOTRU. Iar ală
turi alte două : ROV1NARI, 
care își poartă cu mindrie ti
tlu! de ..cel mai tinăr oraș al 
țării", și MATASAR1. La Motru 
s-au ridicat 6 000 de aparta
mente. numeroase locuințe per
sonale. un cinematograf, un club 
modern, un spital cu 400 de 
paturi, policlinică, un grup șco
lar minier cu peste 2 000 de 
elevi. două școli generale. 16 
grădinițe, două creșe... și enu
merarea dotărilor social-edilita- 
re poate continua. Intr-un 
cuvînt. un oraș modern, in care 
24 000 de oameni duc o viață 
însoțită de atributele citadine 
care definesc orașele ..tradițio
nale" ale țării. Același lucru la 
Mătăsari, o localitate in plină 
dezvoltare. în care s-au și con
struit peste 1 700 de apartamen-

te. Toate, tn locuri unde harta 
din decembrie 1947 nu înscria 
nimic ; cimp.

Acolo unde astăzi, la poalele 
Făgărașilor, scrie ORAȘUL 
VICTORIA, harta anului 1947 
înregistra pădure. Codri secu
lari. doar rar străbătuți de pașii 
oamenilor. Brigadierii anilor 
’48—’49 păstrează in inimi a- 
mintirea Prețioasă a zilelor cind 
au început să defrișeze locul 
cu tirnăcoapele. a corturilor, a 
primelor barăci. Așa au locuit 
la început, pe vremea cind nici

nu le dădea prin minte că așe
zarea lor va deveni un oraș cu 
nume simbolic : Victoria.
Astăzi, un important combinat 
chimic înmănunchează cea mai 
mare parte din forța de muncă

Un drum eroic 
jalonat cu schele

In chip firesc, argumentația 
noastră aduce acum în planul 
întii celelalte schimbări pe har
ta urbană a României. Sint cele 
semnificate prin mărimea 
cercurilor ce marchează locul 
așezărilor omenești — cele mai 
mici, comunele, cele mai mari, 
municipiile ;■ intre cele două 
mărimi, altele, intermediare, 
care indică numărul de locui
tori ai localității, cu alte cuvin
te puterea ei.

tn decembrie 1947, doar trei 
cercuri indicau pe harta Româ
niei localități cu mai mult de 
100 000 de locuitori : București 
— 1 041 807, Cluj-Napoca —
117 915 și Timișoara — 111 987. 
(Am- folosit date furnizate de 
recensămintul de la 25 ianuarie
1948). Peste opt ani, numărul lor 
ajunsese la 8. Pe harta Româ
niei anului 1987, numărul mu
nicipiilor cu o populație de 
peste 100 000 de locuitori se 
ridică Ia 22. Mai departe : 31 de 
localități aveau între 20 000 și 
100 000 de locuitori ; astăzi, nu
mărul lor este de 83 — de
aproape trei ori mai multe. In 
orașe trăia 23.4 la sută din 
populația tării — mai puțin de 
unul din patru ; astăzi trăiește 
53 la sută — mai mult de unul 
din doi — in una din cele 237 
de localități urbane.

Ce semnifică toate aceste 
cifre ? Ce semnifică schimbarea 
numărului și a mărimii cercu
rilor de pe harta anului 1947 in 
comparație cu cea de astăzi ? 
Ele traduc mutația care a avut 
loc in felul de a munci și in

’ ru. m a

de a trăi al unei însemna-felul
te părți din populația țării — 
pe de o parte. Iar pe de altă 
parte ele traduc schimbările, de 
neimaginat odinioară, din pei
sajul patriei socialiste. O 
tară întreagă s-a înnoit ; nu 
există localitate care să nu fi 
fost redimensionată in anii noș
tri, să nu fi renăscut. Verticale
le schelelor au transformat din 
temelii și temeinic tirguri altă
dată cu tonus scăzut — : 
Suceava. Botoșani, 
Birlad, Tul cea, Slatina., 
altele — sau așezări 
ciuda faimei lor, erau 
sate mai întinse — să 
doar la Pitești sau

am numit
Vaslui.

... și cite 
care. în 
doar niște 
ne gindim 
la Bacău.

Verticalele schelelor au apărut 
și acolo unde se construise mai 
arătos — la Ploiești și la Timi
șoara. la Cluj-Napoca sau la 
Constanța. Verticalele schelelor 
au apărut în localități nesemni
ficative din punct de vedere 
edilitar — de pildă, la Hunedoa
ra, care, in decembrie 1947. avea 
vreo 7 000 de locuitori. Și peste 
tot. in decenii de efort, 
apărut orașele moderne 
României contemporane,
apărut bulevarde și piețe, așe
zăminte de cultură și stadioane, 
complexe comerciale, spitale și 
parcuri, peste tot oamenii au 
instaurat noua civilizație urba
nă, civilizația socialistă.

Iar fața satelor s-a schimbat 
și ea. Harta nu avea cum să 
consemneze, dar memoria oa
menilor și memoria documen
telor știu bine că. in decembrie 
1947. bordeiul (explicație pen
tru tineri': locuință pe de-a-n- 
tregul sau parțial sub pă
mint) încă mai exista. De acolo 
am plecat. Astăzi. 82 la sută din 
populația țării trăiește in case 
noi ; numai intre 1966—1987 s-au 
construit 3 300 000 de locuințe.

...Dar locuințele, nu' apgr pe 
hărți. Să știm însă că acolo 
unde harta înregistrează o tre
cere de la 25 000 Ia 125 000 de 
locuitori, peste 100 000 locuiesc 
în case noi și orașul este de 
nerecunoscut. Fără nici o ex
cepție !

...Și nici construcția oameni
lor nu apare pe hărți ! Milioane 
de oameni care edificind. învâ- 
țind, muncind au transformat 
țara și s-au transformat pe ei 
inșiși. Ștafeta voinței comu
niste de a birui orice dificultăți 
a trecut din generație in ge
nerație — de la Agnita-Botorca 
anului 1947 pină in amfiteatrele 
anului 1987 unde te pregătesc 
viitorii specialiști în fizică nu
cleară. Drumul de Ia tirnăcop 
la sincrofazotron nu poate nici 
el să fie înscris pe vreo hartă ; 
și. totuși, există ! L-a parcurs 
o țară !

Țara puternicelor cetăți 
industriale

„Astăzi — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia Confe
rința Națională a partidului — 
mijloacele fixe reprezintă 3 200 
de miliarde de lei, din care 
peste 80 Ia sută s-au realizat 
in ultimii 20 de ani, iar avuția 
națională generală a ajuns la 
aproape 5 000 de miliarde lei". 
Iar tovarășa Elena Ceaușescu 
preciza in cuvîntarea rostită la

Drum bun pe mările lumii I

Sesiunea solemnă a Marii Adu
nări Naționale : „România rea
lizează astăzi, in numai 3 zile, 
întreaga producție industrială 
din anul 1915... S-a asigurai 
creșterea de circa 33 de ori a 
venitului național și de aproa
pe 20 de ori a avuției naționale 
a țării".

...Avem in față harta econo
mică a României anilor de 
început. înainte de a vorbi des
pre ponderea industriei in ve
nitul național, despre structura 
ei. să remarcăm un alt fapt : 
producția anului 19-18 se situa 
sub cea a anului 1938 in indus
tria construcțiilor de mașini și 
a prelucrării metalelor, in in
dustria chimică, in industria 
combustibilului și in alte ra
muri de bază : era doar cu pu
țin mai ridicată in industria 
materialelor de construcții și in 
industria energetică. Aceasta 
este. deci, harta startului.

Pe harta economică a prezen
tului românesc strălucesc in 
primul rind cele 180 de platfor
me industriale edificate in anii 
noștri. Grăitor este faptul că 
pe ele se concentrează cea mai 
mare parte a fondurilor fixe. 
Concept aparținind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. platforma 
industrială traduce marele salt 
de tehnicitate și organizare e- 
fectuat după Congresul al 
IX-lea al partidului. Secretarul 
general al partidului a partici
pat personal la situarea platfor
melor. după serioase consultări 
cu specialiștii, cu populația zo
nelor în cauză. Ele au fost am
plasate pe intreg teritoriul ță
rii. întinsele ..pete albe" care 
semnificau, pe harta anului 
1947. zone rămase in urmă au 
fost lichidate. Repartizarea 
justă a forțelor de producție pe 
intreg teritoriul tării, amplasa
rea și dezvoltarea lor echilibra
tă — idee strategică promovată 
cu consecventă de partid, de 
secretarul său general — au
condus la configurarea hărții 
industriale a anului 1987, un Verticalele noastre
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aici pentru că. practic, ar tre
bui să numim aproape fiecare 
oraș) se ridică una sau mai 
multe platforme industriale, pe 
care industria românească își 
înfățișează, zi de zi, capacita
tea. Pentru ca astăzi industria 
să producă în doar trei zile va
lorile realizate acum patru de
cenii intr-un an a fost nevoie 
de un efort gigantic depus de 
un întreg popor. In țara care 
în 1947 importa acele de cusut 
se produc astăzi roboți și celule 
flexibile ; in țară unde enciclo
pediile, cind venea vorba de 
industrie, consemnau morile 
de apă, tăbăcăriile, „fabricile 
de sifoane" și așa mai departe, 
există o serie de produse care 
se fabrică doar in t.rei-patru sau 
șapte-opt țări din lume ; in țara 
„eminamente agrară" — și că
reia unii au voit să-i rezerve 
acest destin — se produc ma- 
șini-unelte și oțeluri speciale, 
autoturisme și avioane, calcu
latoare și lasere.

Atit — și ar fi poate de ajuns 
pentru a intui dimensiunile gi
ganticelor prefaceri de pe har
ta industrială a țării, cu precă
dere în epoca inaugurată de 
Congresul IX. Dar se cuvine 
să amintim și aici alte citeva 
lucruri fundamentale : ii dato
răm clarviziunii partidului an
gajarea țării pe drumul indus
trializării ; datorăm capacității 
de organizare și mobilizare a 
comuniștilor, păstrării și ampli
ficării spiritului revoluționar, 
strategiei generale a progresu
lui așa cum a conceput-o tova
rășul Nicolae Ceaușescu, faptul 
că harta economică a României 
în decembrie 1987 pur și simplu 
nu poate fi pusă alături de cea 
din decembrie 1947. Căci aceas
ta este realitatea : comparația 
nu poate fi făcută.

...Răsfoim colecția ziarului și

extragem de acolo primele știri 
„de producție" ale tinerei Re
publici populare : „A inceput 
construcția conductei Ceanu 
Mare — Cluj" ; „In Uzinele Re
șița. muncitorii au fabricat pen
tru prima oară la noi iâ țară 
ciocane pneumatice necesare 
minelor de cărbuni" ; „Va în
cepe construcția Aerogării Bă- 
neasa". Zimbim cu duioșia pe 
care ar incerca-o un doctor do
cent dacă ar da undeva de abe
cedarul pe care a silabisit : 
„ma-ma. mama". Chiar așa ! 
In decembrie 1947 eram la abe
cedar. ne apucam de Ceanu 
Mare — Cluj cu . tîrnăcoapele ; 
astăzi montăm o centrală elec- 
tro-nucleară. participăm la pro
grame spațiale, exportăm pro
duse ale tehnicii de virf in țări 
care au plecat pe calea indus
trializării cu un secol, două 
înaintea noastră.

Un salt in mai puțin decit o 
viață activă de om. despre care 
alăturarea a două hărți sau 
compararea a două tabele cu 
cifre nu poate da seama decit 
palid, nemulțumitor. Un salt 
care închide in el viața unui 
popor ajuns la virsta împliniri
lor sale, virstă instaurată sub 
soarele luptei pentru socialism, 
in numele socialismului, virstă 
aflată acum sub semnul dezvol
tării calitative, intensive.

Transformînd țara, poporul 
român s-a transformat pe sine. 
Transformînd harta, și-a trans
format felul de a munci, felul 
de a produce valori. Răspîndite 
in întreaga țară, fabricile și 
uzinele noastre au schimbat ra
dical felul de a munci și de a 
gindi al unui întreg popor. Dacă 
ele pot fi consemnate pe hărți, 
schimbările produse de ele nu 
pot fi înregistrate decit pe 
harta interioară a sufletelor 
noastre.

Pasajul Universității bucureștene

hărțile lor. ei aduc omagiul 
nostru, al tuturor, pentru mem
brii uriașului detașament al 
constructorilor, cei care pun 
apele albastre să producă lumi
nă, să producă piine.

Decembrie 1947 — decembrie 
1987. Hidroenergetica și iriga
țiile — iată alte două capitole 
fundamentale la care cele două 
hărți nici- măcar nu se pot 
compara.

Mărețe ctitorii pentru 
prezent și viitor

tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
anii socialismului un nou tip 
uman s-a format ; este omul 
nou, devotat cu' trup și suflet 
patriei și partidului, cu un larg 
orizont profesional și cultural, 
animat de spirit revoluționar, 
hotărit să-și pună întreaga pu
tere de muncă și creație in 
slujba gloriei și măreției Româ
niei. a - construirii celei mai 
drepte și mai umane orînduiri 
din istorie pe pămîntul de la 
Carpați, Dunăre și Mare. Schim- 
bînd harta țării, s-a schimbat

pe sine : transformîndu-se pe 
sine, a transformat harta țării.

Cu ochii ațintiți spre viitor, 
un popor întreg, unit în jurul 
marelui său stegar, contemplă, 
într-o clipă de răgaz, harta pa
triei ; o contemplă cu o legiti
mă, cu nobilă, omenească min- 
drie. Este opera minții și mii- 
nilor sale. Și gindește harta pe 
care o pregătește de astăzi, 
harta de vis, ROMANIA 2000.
George-Radu CH1ROV1C1

î Cutezanța proiectelor
— epopeea înfăptuirilor

Pe hărți, albastre sînt apele. 
Culoarea visării. Și, intr-ade
văr, alături de albastrul hărții 
din decembrie 1947. comuniștii 
adăugau culoarea marilor visuri 
de transformare a țării : visau 
hidrocentrale, lacuri de acumu
lare. visau mări sisteme de iri
gații.

Decembrie 1987. Pe hartă, 
bună parte din culoarea visului 
de atunci a devenit concretă, 
indicînd multe din marile pre
faceri. La inceput a fost Bica- 
zul, școala romantică, prima, a 
hidrotehnicii românești. Astăzi, 
Ia poalele Ceahlăului harta ne 
arată, de o bună bucată de 
vreme, o întindere de apă. Apoi 
a fost Vidraru. Astăzi, la poale
le Făgărașilor o altă mare în
tindere de apă. Și așa, an de an, 
după Congresul al IX-leâ, riu- 
rile sint zăgăzuite și cartografii 
ostenesc să schimbe hărțile in
tr-un ritm care, nu o dată. îi 
depășește. Apar salbele de lacuri 
— pe Olt și pe Bistrița, pe Și
ret. pe Sebeș', pe Somfcș. Du
nărea devine un mare lucrător 
energetician ; harta nu mai 
consemnează Porțile de Fier ca 
suprema primejdie pentru navi
gația pe fluviu, ci. modificată, 
înscrie două hidrocentrale. An 
de an, miliarde de kilowați-oră 
sint pulsate in sistemul național 
de puterea apelor — de puterea 
culorii albastre nou apărută pe 
harta țării. Cu puțin peste 50 de 
Megawați — aceasta era pu
terea instalată in hidrocentrale 
in 1947 ; aproape 5 000 de MW 
în decembrie 1987. Iar pe harta 
anului 2000 — pentru că și a- 
ceastă hartă contemporană este 
în schimbare — vom înscrie că in 
centralele hidroelectrice dispu
nem de o putere instalată de 
13 600 MW. Drumul fie la 50 lâ 
13 600 reprezintă — ceea ce, di
rect.', nu este înscris pe nici o 
hartă — decenii de muncă în- 
dirjită. multe milioane de metri 
cubi de betoane turnate pe vis
col și pe arșiță, înseamnă min
țile și brațele a sute de mii de 
oameni care schimbă harta pe 
care sint consemnate realități 
vechi de milioane de ani cu fi
rescul gesturilor celor mai sim
ple. Ca și platformele industria
li, ca și localitățile tării, ele 
sint uriașe cărți in care se scrie 
cu trudă și cu inteligență, cu

suris și cu sudoare epopeea 
muncii unui popor liber, stăpin 
pe destinele sale. Epopeea liber
tății românilor in anii socialis
mului.

...Pe hărți, albastre sint apele. 
Cele mai puțin de 20 000 de hec
tare amenajate pentru irigații 
in 194-? nici nu puteau fi con
semnate pe o hartă generală, 
oricit de mare ar fi fost ea. 
Pe cind astăzi, chiar și o hartă 
obișnuită Înfățișează liniile al
bastre care numesc o realitate 
ce ne situează printre primele 
țări din lume la acest capitol : 
circa o treime din totalul su
prafeței arabile a țării este 
amenajat pentru irigații. Hărțile 
anului 1991 vor consemna că 
Republica Socialistă România 
dispune de o suprafață totală 
amenajată pentru irigații de 
5.5—6 milioane de hectare (com
parați cu 20 000 !), de amenajări 
pentru desecarea terenurilor pe 
5.5 milioane de hectare, precum 
și de 5.3 milioane de hectare 
apărate împotriva eroziunii.

Modificarea hărților a început 
chiar in anul 1 al Republicii, 
în primăvara și ' vara lui 1948, 
cu un eroism intrat in legendă, 
brigadierii Republicii croiau 
peste abrupturi și hăuri magis
trale de oțel : Bumbești-Live- 
zenr. Salva-Vișeu. iar topografii 
se grăbeau să inscrie pe hăr
țile lor liniile alb-negre care 
indică drumul de fier. De 
atunci,, rețeaua feroviară a

tare cu granitul, cu viscolul, 
mărturisesc despre eroismul 
constructorilor, despre eroismul 
unui popor care transformă 
harta patriei sale.

Arcuite peste ape, podurile. 
Peste prăpastie, viaductele. 
Peste ele, panglicile șoselelor, 
ale căilor ferate. Drumuri noi, 
drumuri care inseamnâ civili
zație, progres. Drumuri de apă, 
drumuri de oțel, drumuri de 
beton — toate la un loc. dru
muri de inipaă. do la prezent 
spre viitor.

Pe harta anului 1987, păienje
nișul lor depune mărturie -des
pre incă o filă din marea Pacte 
a muncii eroice sub soarele 
Republicii.

Orașe, platforme industriale, 
hidrocentrale. Dar pe ce hartă 
a anului 1947 vom găsi inscrise 
analfabetismul, munca rudimen
tară, pelagra ? Ce hărți să com
parăm pentru a pune ‘față in 
față două realități pentru a 
căror comparare nici un șir 
lung de opuri nu ar fi de 
ajuns ?

Hărțile nu înregistrează — 
nici nu ar avea cum să o facă 
— cele 40 000 de paturi in spi
tale in 1947 față de cele peste 
200 000 astăzi, nivelul lor de 
dotare față de cel existent as
tăzi. Astăzi avem un medic

Să schimbi realități de mii 
sau de milioane de ani 1 Să co
rectezi natura, silind-o să coope
reze cu omul, să-i dea energie 
și piine 1 Cartografii iși modi
fică hărțile — dar pot ei prin
de marile mișcări de cuget și 
de inimă ale unui popor angre
nat in cel mai vast proces con
structiv din istoria sa ? Con- 
semnind cu fiecare an, tot mai 
marcat, prezența nouă a apei pe

României a trecut printr-o 
amplă prefacere, harta dind 
seama și in acest sector despre 
un efort' eroic.

Prea puține sint arterele sis
temului , circulator al țării, care 
— chiar dacă figurau pe harta 
anului 1947 — să fi rămas la 
fel. Șoselele au fost moderni
zate, căile ferate dublate, elec
trificate, s-au ridicat sute de 
gări noi, poduri și viaducte 
nenumărate au schimbat peisa
jul. Istorica acțiune de trans
formare a hărții României în
scrie insă la loc de cinste citeva 
mari epopei, a căror simplă 
evocare este de ajur.s pentru a 
defini aura de legendă a unui 
timp' de mărețe ' edificări : 
Transfăgărășanul („Acolo unde 
vulturii, doar ei. "I Vreau 
in-nalțuri slava și mândria, / 
Anf înălțat un monument — 
teniei t I Al comunismului, aici, 
in România"), Canalul Dunăre— 
Marea Neagră, Canalul Poarta 
Albă — Midia-Năvodari, Ma
gistrala Soarelui, Autostrada 
București — Pitești. Marele 
Drum al Bucovinei, Complexul 
Dimboviței. Fiecare în parte și 
toate la un loc. mărturisesc 
despre viziunea revoluționară, 
despre zile și nopți de confrun

pentru 469 de locuitori — in 
1947, unul la 1 485. Astăzi, 99 
la sută dintre copiii țării vin 
pe lume intr-o unitate spitali
cească : pentru anul 1947. sta
tistica înregistrează 10 (zece) 
paturi în case de naștere in 
mediul rural !

Pe „harta nevăzută" se cuvi
ne să inscriem și cele 8 000 de 
cămine și case de cultură, cele 
46 de teatre, peste 5 500 de cine
matografe, cele 460 de muzee ; 
pe aceeași hartă se cuvine să 
inscriem cele 981 de licee, cu 
cei 1 260 000 de elevi ai lor ; 
să-i trecem pe cei mai puți 1 de 
10 000 de absolvenți de liceu 
din 1948 alături de cei peste 
200 000 care au absolvit liceul 
în 1987.

Ne-am referit doar la sănă
tate, cultură și invățămint prin 
mijlocirea unor cifre — puține, 
la rindul lor — care insă nu 
pot da decit o palidă imagine a 
creșterii furtunoase 'înregistra
te in anii construcției socialiste. 
Pe ce hartă s-ar putea inscrie 
insă făurirea și creșterea omu
lui nou — cea mai de preț rea
lizare a anilor noștri, omul care 
schimbă harta ?

Harta vizibilă a țârii este alta 
pentru că pe harta nevăzută 
s-au intimplat prefaceri istorice. 
Sub conducerea gloriosului 
Partid Comunist Român, a stra
tegului revoluției noastre, Pentru plinea țârii

PARTIDULUI, IMN 
Partidului — cîntece 
de slavă-i aducem 
aici, pe românescul pâmint.
El este centrul vital al țării 
întruchipat în faptă și cuvînt.
Și laudă-i aducem 
pe-nfloritoarea vatră străbună. 
Dinamicul verb a construi 
cu poporul pentru popor, 
II conjugăm armonios împreună. 
Laudă secretarului general al partidului 
pentru înfăptuirile țării, epocale 
i-aducem cu toți, muncitori și țărani, 
cărturari și rapsozi.
Laudă omului creator de istorie. 
El și partidul, in epoca țării, de aur, 
dovedesc forța și măreția socialismului 
înnobilînd, îmbogățind necontenit 
al patriei tezaur I

Radu FEIECAN

IZVOR 
DE-NTELEPCIUNE
Prin tine văd a noastră devenire 
Partid iubit, izvor de-nțelepciune 
Dai sens vieții, Țării împlinire 
Și gîndurilor zbor și înălțime.
Ești focul viu ce arde în cuptoare 
Tăria moleculei turnată-n constelații, 
întruchipare vie din razele de soare 
Și zimbetul de pace veghind spre generații.
Ești veșnica mișcare din miezul transformării 
Voința, cutezanța, chemarea și iubirea
Și fapta așezată la temelia țării, 
Coloană infinită scrutind nemărginirea.
Ești zborul pur spre infinite astre 
Lumină peste veacul care vine, 
Ești universul timpurilor noastre 
Și-al visurilor Țării spre mai bine.

loan BOR$A 

PATRIA-N 
DECEMBRIE

Cad florile zăpezii pe Carpați 
Și grîu-și prinde gleznele-n țarină 
Șe-nluminează cerul dinspre frig 
Prin chiuciura văzduhului de lină.
In împlinire urcă omenia
Și gîndul, libertatea, viitorul 
E comunist acela care munca 
Și-o potrivește-n fapte cu poporul.
O, Țară, precum inima bătind 
Zidești în demnitate Pacea vieții 
Conturul tău în Epoca de aut 
E-un imn de slavă-n pragul dimineții.

Ion POPA ARGEȘANU

Reșița 1987
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Manifestări politico-educative și cultural-artistice
La Cluj-Napoca s-au desfășurat 

lucrările simpozionului omagial 
..România socialistă la cea de-a 
40-a aniversare a Republicii", or
ganizat de comitetul județean de 
partid. Au fost relevate marile rea
lizări obținute de poporul nostru 
in anii Republicii, indeosebi in pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, contribuția 
activă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la soluționarea 
marilor probleme ale lumii contem
porane, la intensificarea luptei pen
tru progres și pace in lume, pentru 
dezvoltarea liberă și independentă 
a fiecărei națiuni.

într-o atmosferă de vibrant pa
triotism. participant!! au adresat o 
telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, in care este exprimată 
hotărirea tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc pe meleagurile clujene de 
a nu precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului, a sarcinilor ce 
le revin in actualul cincinal și in 
perspectivă, de a-și aduce o tot 
mai substanțială contribuție la pro
gresul multilateral al patriei.

*
..40 de ani de la proclamarea Re

publicii" se intitulează simpozionul 
organizat de Comitetul județean 
Vaslui al P.C.R., in Cadrul căruia 
s-au subliniat pe larg mărețele 
transformări înnoitoare survenite 
in toate domeniile vieții materiale- 
și spirituale a poporului român în 
anii construcției socialiste, cu deo
sebire in perioada inaugurată de 
cel de-a! IX-Iea Congres al parti
dului. concepția profund novatoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, contribuția 
creatoare a secretarului general al 
partidului nostru la îmbogățirea 
teoriei și practicii revoluționare 
contemporane. In unități econo
mice din municipiul Bîrlad au fost 
prezentate expuneri cu tema ..Re
publica la cea de-a 40-a aniver
sare", iar la căminele culturale să
tești din județ au fost programate 
expuneri-dezbateri intitulate „Pro
clamarea Republicii — act de 
voință al întregului popor, cadru de 
afirmare a capacității creatoare a 
întregii națiuni sub conducerea 
înțeleaptă a partidului". In aceeași 
serie de acțiuni, la Vaslui s-a des
chis ..Salonul cărții pentru copii 
și tineret". în timp ce la Birlad 
s-a deschis o amplă expoziție oma
gială de artă plastică.

*
Sub genericul ..La anii 40 ai Re

publicii". Palatul culturii din Pitești 
a găzduit o bogată suită de mani
festări politico-educative și cultu
ral-artistice omagiale, printre care 
simpozionul „30 Decembrie 1047 — 
30 Decembrie 1987. ani de grandioa
se înfăptuiri revoluționare". un 
spectacol literar-muzical susținut 
de artiști amatori și profesioniști, 
vernisajele unor expoziții foto- 
documentare. de carte social-poli- 
tică și de artă plastjcă. De ase
menea. la Casa de cultură, a. știin
ței și tehnicii pentru tineret s-a 
desfășurat un concurs gen „Cine 
știe răspunde" pe tema „40 de ani 
de profunde transformări revolu
ționare" și a fost deschisă o expo
ziție filatelică.

Pe scena Casei de cultură a sin
dicatelor din municipiul reședință
de județ, formații artistice au pre
zentat spectacolul literar-muzical- 
Coregrafic omagial avînd drept ge
neric „Anii RepubHcii, ani de lu
mină", iar la căminele culturale 
din numeroase comune argeșene a 
avut loc simpozionul „Actul istoric 
de la 30 Decembrie 1947 — eveni

Sportul românesc în perspectiva noului an
De-a lungul timpului au apărut și 

s-au impus in arena mondială nu
meroși tineri români, campioni și 
medaliați ai marilor competiții inter
naționale. care au contribuit prin 
înaltele lor performante la formarea 
și creșterea continuă a prestigiului 
culorilor sportive ale patriei noastre.

Remarcăm cu multă satisfacție a- 
cest adevăr, dovadă vie a faptului că 
tineretul nostru este înzestrat cu 
aptitudini dintre cele mai relevante 
in sport, ca și in știință, tehnică ori 
in cultură, că din rindurile sale izvo
răsc fără încetare talente de primă 
valoare în lumea contemporană a 
sporturilor.

Ce însemna, înainte vreme, sportul 
la noi ? în vremurile acelea, 
dinainte de anii Republicii, absența 
sportivilor noștri de la competiții 
era aproape o regulă, iar rezultatele, 
in cazul intimplător al participării, 
cu totul derizorii. Să lăsăm cifrele 
să-și spună cuvintul, elementul prin
cipal de referință constitulndu-1 în
seși Jocurile Olimpice. In cele 11 edi
ții ale J.O. desfășurate inainte de 
instaurarea puterii populare la noi în 
țară au fost obținute numai o me
dalie de bronz (1924) și una de ar
gint (1936).

în schimb, la cele nouă ediții ale 
J.O. — desfășurate pe timpul a 
patru decenii de la instaurarea Re
publicii — talentații reprezentanți ai 
sportului nostru s-au afirmat cu o 
vigoare extraordinară. Tricolorul ro
mânesc s.-a înălțat de nu mai puțin 
de 175 de ori pe catargele olimpice, 
pe cel mai înalt dintre acestea dc 48 
ori, ceea ce a însemnat în același 
timp intonarea de tot atîtea ori a 
imnului național al țării noastre.

Concomitent, in aria sportului mon
dial s-au impus, cu prestigiu ferm, 
școli românești in diferite ramuri,

cinema
• Eroi îndrăgiți ai ecranului : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Totul se plătește : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 13; 17,15: 19,30, EXCELSIOR 
(85 49 45) - 9; 11; 13; 15: 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; t3; 15; 17; 19.
• Flguranții : BUZESTI (30 43 58) — 
15; 18
• Vulcanul stins : LIRA (31 71 71) — 
9; 11: 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9: 11: 13; 15; 17; 19.
• Cale liberă : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19, POPULAR (35 15 17) — 
15; 17: 19.
• Moromețli — 15: 18. Mirajele iubi
rii — 9: 11; 13: ARTA (213186).
• Cetatea ascunsă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19.
• Secretul lui Nemesis : FEREN
TARI (80 49 85) — 14; 16.30; 18.45. PA

ment- de importanță cardinală pen
tru destinele poporului român", 
urmat de programe artistice oma
giale.

★
La Casa de cultură a sindicatelor

ȘERBAN VLADIMIR „Șantierul naval Oltenița"

IONIȚÂ GHEORGHE „Șantierul Canalului Dunăre - Marea Neagră"

Țara — un șan
tier al oamenilor, 
pentru oameni - a 
cunoscut în acești 
ani declanșarea u- 
nor energii uriașe 
care au pus in va
loare marea voca
ție constructivă a 
poporului, forța lui 
de creație. Vocație 
materializată în cti
torii menite să du
reze secole de aici 

l înainte, expresii ale 
forței unite a in- 

1 tregii națiuni sub 
flamura 

L

în valoare a capa
cității lor creatoare 
a determinat mari 
mutații în peisajul 
țârii, inălțarea unor 
construcții care au 
modificat geogra
fia patriei în nu
mele viitorului său 
înfloritor. Mutații 
și procese in care 
s-au format oa
meni noi, s-au afir
mat talente, geniul 
creator științific, 
tehnic și artistic al 
națiunii noastre. Se 
află aici un vast 
cimp de inspirație 
pentru creatorii de

i acelorași 
idealuri. Munca 
oamenilor, punerea

din Tulcea a avut, loc un amplu 
spectacol omagial dedicat aniversă
rii Republicii, la care și-au adus 
contribuția numeroase formații ar
tistice de gmatori laureate ale Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". Prin mijloacele specifice ar
tei, s-a dat expresie sentimentelor 
de profundă satisfacție pe care le

cel mai elocvent exemplu oferin- 
du-1 școala noastră de gimnastica 
feminină, deschizătoare de noi căi 
tehnice și aureolată cu rezultate im
punătoare, cum au fost și acelea din 
1987, cind reprezentantele noastre au 
dominat autoritar atit campionatele 
europene de la Moscova, cit și pe 
cele mondiale de la Rotterdam, pri
lejuind mari satisfacții și aumirapa 
milioanelor de amatori de sport din 
țară și de peste hotare.

Sprijinul permanent pe care parti
dul, statul nostru il acordă mișcării 
sportive, cadrul propice de activi
tate largă și profundă pe care-1 
creează acestei mișcări competiția 
națională „Daciada", baza materială 
in continuă dezvoltare, ambianța de 
căldură spirituală creată de susți
nerea populară dau vigoare, poten
țează reprezentarea cu onoare și 
demnitate a culorilor românești la 
marile competiții, după cum o dove
desc și rezultatele din acest an 
preolimpic. în aprecierea perspecti
velor olimpice să recurgem din nou 
la cifre : la campionatele mondiale 
1987, reprezentanții noștri au ciștigat 
45 de medalii, dintre care mai mult 
de jumătate, 24, in ramuri și probe 
olimpice ; la campionatele europene, 
cifrele respective indică 42 la total 
și 30 la ramuri olimpice. Rezulta, 
in ansamblu, 54 medalii care puteau 
fi „olimpice", cu observația că un 
număr de 93 de sportivi s-au aflat 
clasați printre primii șase concu- 
renți, ceea ce denotă importanta re
zervă de performanță, frucltficabilă 
pe tărim olimpic, prin activitate și 
mai indirjită în procesul de instruire 
și educație. La partea de rezervă 
potențială să adăugăm și perspecti
va, posibilă șl probabilă cel puțin în 
unele cazuri, a juniorilor, care, in 
1987, au dobindit 74 de medalii la

CEA (71 30 85) — 9: 11.30; 14; 16.30: 19.
• Program special pentru copii șl 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
• O femeie singură : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11: 13; 15; 17; 19.
• Școală de conducători auto : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Mirajele iubirii : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; II: 13; 15; 17; 19.
• Acțiunea „Topolino" : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Caracterizarea : MUNCA (21 50 97) 
— 15; 17; 19.

teatre
Joi, 31 decembrie 1987

• Teatrul Național (14 7171, sala 
Amfiteatru) : Contrabasul — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla — 18. 

nutresc oamenii muncii de pe a- 
ceste meleaguri, asemenea între
gului popor, pentru amplele trans
formări revoluționare survenite in 
toate domeniile vieții economice și 
sociale, înnoiri structurale indiso-

artă, un imens te
zaur de faptă și 
gind din care arta 
contemporană își 
trage seva celor 
mai de seamă o- 
pere. Opere care 
năzuiesc să sinte
tizeze in imagini 
artistice memora
bile viața și mun
ca poporului. Ope
re pe măsura mă
reției și trăiniciei 
ctitoriilor ce le in
spiră, realizărilor 
ce le însuflețesc și 
a oamenilor care 
le înfăptuiesc.
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Iubii legate de neobosita activitate 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
a inițiat și programele de dezvolta
re a localităților din nordul Do- 
brogei, zonă a țării ce a parcurs in 
mai puțin de un sfert de veac 
drumul spectaculos de la o regiune 

campionatele mondiale și europene 
ale categoriei lor de virstă. dintre 
care 52 in ramuri și probe olimpice.

Mulți dintre cei care au contribuit 
la gloria sportului nostru la Olim
piada precedentă, din 1984, de la Los 
Angeles, cu 53 medalii (20 + 164-17), 
se află în plină putere, de la hal
terofilii Nicu Vlad și Andrei Socaci 
pinâ la veteranele atletismului nos
tru, Maricica Puică și Doina Melin- 
te. Echipa de gimnastică feminină 
apare astăzi mai redutabilă decît în 
1984, iar echipajele de canotaj își 
păstrează prospețimea de vîrf. Flo- 
retistele, în frunte cu Elisabeta Tu- 
fan, înotătoarele, in frunte cu Ta
mara Costache și Noemi Lung, vi
zează. de asemenea, cu hotărire tro
fee olimpice, astfel că juniorii ce vor 
fi incluși în loturi se vor afla în 
cea mai bună companie în ale per
formanței. Ramura lgptelor. ca și cea 
de caiac-canoe, dețin locurile de 
frunte in clasamentul strălucitor al 
sportului nostru pe medalii olimpice 
(30 și, respectiv. 29) ; nu ne în
doim că luptătorii, canoiștii și cam- 
ciștii ne vor face să uităm ultimele 
rezultate mai slabe și vor reveni cu 
toată decizia pe treptele înalte, acolo 
unde ne-am obișnuit să-i aplaudăm, 
acolo unde le sint. de fapt, locurile 
de cind sportivii români au inceput 
să se afirme pe plan olimpic.

Sub semnul Republicii s-au pe
trecut deceniile cele mai frumoase 
ale sportului românesc. în spiritul 
acestei tradiții de preț, să-i îndem
năm pe tinerii noștri sportivi să se 
prezinte la viitoarele mari competi
ții internaționale temeinic pregătiți 
și să abordeze întrecerile, cu hotă
rirea fermă de a reprezenta cit mai 
demn culorile românești.

Valeriu MIRONESCU

• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. N. 
Bălcescu nr. 2) : Parada melodiilor 
— 18.

Vineri, 1 ianuarie 1988
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. N. 
Bălcescu nr. 2) : Silvia — 18.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : Craii de curtea veche
— 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste 
la prima vedere — 18.
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18.30.

Sîmbătă, 2 ianuarie 1988
• Teatrul Național (Sala mare, 
14 7171) : Titanic vals — 11 ; (sala 
Amfiteatru) : Cineva te iubește — 17 ;
19 ; (sala Atelier) : Fata din Andros
— 18.
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. N. 

mult rămasă în urmă la una în
floritoare, cu o industrie puternică 
și o agricultură modernă. Suita bo
gată a manifestărilor dedicate ani
versării actului istoric de la 30 
Decembrie 1947 a cuprins, de ase
menea. o serie de expuneri și sim
pozioane desfășurate in cluburile 
muncitorești de la întreprinderea 
de alumină, Combinatul metalurgic, 
întreprinderea de industrializare a 
peștelui, întreprinderea de morărit 
și panificație și altele.

★
în toate marile unități economi

ce din municipiul Brăila au fost 
prezentate expuneri cu tema „40 
de ani de la proclamarea Republi
cii — act revoluționar crucial in is
toria patriei noastre". în același 
timp, la clubul „Victoria" a fost 
deschisă o expoziție care s-a con
stituit intr-un omagiu adus Repu
blicii in acest moment aniversar. 
„Republica la a 40-a aniversare" 
este genericul concursului „Cine 
știe cîșțigă". care s-a desfășurat la 
Universitatea cultural-știintifică 
municipală. La Casa de cultură, a 
științei și tehnicii pentru tineret, 
cluburile întreprinderii „Lamino
rul" și Șantierului naval, Ia Școa
la generală nr. 3 au avut loc con
cursuri la care au participat nu
meroși tineri.

★
Sărbătoririi a patru decenii de 

la proclamarea Republicii i-âu fOSt 
dedicate in județul Dolj numeroa
se manifestări politico-educative si 
cultural-artistice. Astfel. Teatrul 
Național din Craiova a găzduit 
spectacolul festiv omagia! prezen
tat de formații, laureate ale Festi
valului național ..Cintarea Româ
niei" sub genericul „Imn de slavă 
patriei socialiste".

Comitetul orășenesc de partid 
Segarcea a organizat simpozionul 
„România socialistă după 40 de 
ani de Republică", iar la Băilești 
s-a desfășurat simpozionul „Reali
zări băileștene in anii Republicii", 
urmat de spectacolul „Cintăm un 
imn Republicii, iubite". La Calafat 
a avut, loc spectacolul „Republica 
in sărbătoare", la Filiasi — spec
tacolul ...Patria noastră, plai de 
aur", iar la așezămintele culturale 
și in unitățile de invățămint din 
localitățile județului a fost pre
zentată expunerea „Patru decenii 
de la proclamarea Republicii — 
perioadă de mărețe transformări 
revoluționare in patria noastră", 
urmată de spectacolul omagial cu 
genericul „Republică — măreață 
vatră".

+
Șl în județul Călărași au fost 

organizate numeroase acțiuni po
litico-educative si cultural-artisti
ce dedicate aniversării Republicii. 
La căminele culturale din comu
nele Modelu. Roseti și Lehliu- 
Gară s-a desfășurat simpozionul 
„Proclamarea Republicii la 30 De
cembrie 1947 — un act revoluțio
nar cu o puternică rezonantă în 
istoria contemporană a românilor", 
iar la Teatrul popular din Călărași 
— simpozionul „România la a 40-a 
aniversare. Politica P.C.R. de făuri
re a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism". Clubul tine
retului din Oltenița a găzduit con
cursul pe tema „Proclamarea Re
publicii — moment de referință 
în istoria mișcării muncitorești din 
țara noastră", iar la școala nr. 2 
Călărași s-a prezentat spectacolul 
pionieresc „La multi ani. Republică 
iubită".

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
• în cadrul turneului internațio

nal masculin de handbal de la Got
tingen (R.F. Germania), echipa HC 
Minaur Baia Mare a întrecut cu sco
rul de 28—20 (11—8) formația vest- 
germană TSV Minden. într-un alt 
joc. echipa iugoslavă Borac Banja 
Luka a dispus cu 26—21 (11—14) de 
formația vest-germană VFL Gum
mersbach.

• Competiția internațională de 
handbal pentru junioare de la Halle 
(R.D. Germană) a fost ciștigată de 
selecționata U.R.S.S., urmată in cla
samentul final de echipele Româ
niei. Ungariei. Cehoslovaciei, R.D. 
Germane, Poloniei, R.D. Germane 
(B) și Bulgariei. In ultimul meci al 
turneului, formația României a ter
minat la egalitate : 10—10 (5—5) cu 
echipa U.R.S.S.
• Pe primele zece locuri in cla

samentul celor mai buni automobi- 
liști români ai anului 1987 s-au si
tuat, in ordine : L. Balint — C. Zăr- 
nescu (Dacia Pitești). N. Grigoraș 
(Dacia Pitești), C. Duval — Gh. Ne
meș (Oltcit Craiova). . V.. Nicoară 
(Dacia Pitești), I. Mălăuț — D. lo- 
nescu (I.A.T.S.A. Pitești), O. Mazilu 
(Dacia Pitești). Șt. Vasile — O. Sco- 
bai (Dacia Pitești). P. Cojocaru 
(Oltcit Craiova), P. Prună — C. Ilie 
(Oltcit Craiova),' FI. Mateescu — C. 
Motoc (Unirea tricolor București). La 
karting, clasamentul are ca fruntași, 
în ordine, pe următorii : C. Rusu 
(Unirea tricolor București). L. Ște
fan (Metalul Tg. Secuiesc), A. Tănase 
(Danubius Galați), G. Moldovan 
(I.P.A. Sibiu), M. Muntean (Danu
bius), M. Ciorbă (Unirea tricolor). V. 
Constantin (Unirea tricolor). L. Dă- 
nilă (Auto L.I.A. Galați), M. Roșea 
(Auto L.I.A. Galați), V. CrăescU 
(Danubius).

Bălcescu nr. 2) : Văduva veselă — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet 
— 17.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 18,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18 ; (sala Studio) : Complotul miliar
darilor — 18.30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18 ;
(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Pompiliu 
de Pompadour — 18 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Ileana Sînziana — 11.
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 15.30 ; 18,30.

— prilej de manifestare a dragostei și grijii 
partidului, a societății față de tînâra generație

tn întreaga tară, in întreprinderi și instituții, in unități agricole și 
așezăminte de cultură, in școli și. grădinițe — pretutindeni unde muncesc 
părinții, unde cresc și învață copiii lor — se organizează in aceste zile de 
la cumpăna dintre ani tradiționalele sărbători ale „Pomului de iarnă", 
așteptate ca întotdeauna cu multă emoție și nerăbdare de cei mici. Dar 
și de cei mari, de părinți, de educatori, de toți cei care le-au pregătit 
copiilor țării, in acest al 40-lea an al Republicii, bradul cel mai frumos, 
cel mai încărcat de daruri de p'tnă acum : pentru copiii țării, pentru cei 
aproape patru milioane de copii, organizațiile de masă și obștești au 
asigurat din venituri proprii suma de 257 830 200 lei, cu peste 13 milioane 
lei mai mult față de anul trecut. La aceasta se adaugă articole de îmbră
căminte si alte obiecte in valoare de 6 263 000 lei. realizate prin muncă 
voluntară de organizațiile locale ale femeilor și de unitățile UCECOM. 
Toate aceste daruri sint înmânate in cadrul unor frumoase serbări, in 
care copiii dau glas in cintece și versuri dragostei nețărmurite și recu
noștinței față de partid, față de secretarul său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru minunatele condiții materiale și de instruire 
ce le sint create, pentru statornica preocupare de a asigura, tuturor fiilor 
patriei liniștea și pacea. Aceleași alese sentimente de dragoste, stimă și 
prețuire exprimă copiii țării față dc tovarășa Elena Ceaușescu, pentru 
grija permanentă cu. care se ocupă de creșterea și educarea tinerei ge
nerații. in spiritul muncii, iubirii, de țară, nobilelor idealuri comuniste.

Serbarea „Pomului de iarnă" este numai una dintre numeroasele ma
nifestări edutțativ-distrăctive organizate in aceste zile pentru pionieri, 
școlari, și șoimi ai patriei in toate localitățile țării, in școli și grădinițe, 
in tgbere de vacanță și mai ales in incintătoarele „orășele ale copiilor" 
— spații ale exuberanței, purității și speranței, ale bucuriei tuturor co
piilor țării — viitorul patriei noastre socialiste.

Prezentăm, in continuare, citeva relatări despre felul in care se 
desfășoară tradiționalele manifestări dedicate serbării „Pomului de iarnă".

BUCUREȘTI. Serbarea „Pomului 
de iarnă" se desfășoară și în Bucu
rești intr-o atmosferă de însufle
țire. de dragoste și recunoștință a 
copiilor, educatorilor și părinților 
pentru minunatele condiții de viată 
și învățătură create prin grija 
permanentă a partidului și statului 
nostru față de tinăra generație. în 
Întreprinderi și instituții, in școli 
și grădinițe, unde S-au organizat 
tradiționalele serbări in jurul bra
dului împodobit, cintecele șl voia 
bună s-au împletit eu emoționan
tele momente ale oferirii daruri
lor.

Astfel de sărbătoare a avut loc 
. și la cunoscuta întreprindere „Elec- 
troaparataj". unde s-au. distribuit 
nu mai puțin de 7 000 de pachete, 
CP dulciuri, jucării și obiecte de 
Îmbrăcăminte pentru tot atiția 
copii ai oamenilor muncii, in va
loare' totală de o jumătate de 
milion lei. Daruri deosebite, de va- 
lOri mai mari, au primit pentru 
copiii lor părinții care au mai 
mulți copii. La grădinița între
prinderii. după ce copiii și-au 
primit darurile din partea comite
tului sindical în prezența părinți
lor lor sosiți la serbarea „Pomului 
de iarnă", toți cei mici au dat glas 
prin frumoase cintece și jocuri, 
prin indrăgite poezii recunoștinței 
ce o poartă patriei, partidului și 
conducătorului iubit pentru preocu
parea statornică de a menține 
pacea lumii și a le asigtira un 
viitor fericit

Astfel de serbări, de manifestări 
dedicate „Pomului de iarnă" au 
avut sau au loc in toate colectivele 
de muncă bucureștene, in toate 
grădinițele, școlile, căminele, lea
gănele. in cluburi și case de cul
tură, la casele pionierilor și șoimi
lor patriei. Minunată a fost și săr
bătoarea copiilor bucureșteni la 
Palatul pionierilor și șoimilor pa
triei, așezămint de cultură și edu
cație patriotică revoluționară, con
struit din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, splendid edifi
ciu dăruit copiilor, dat in folosință 
anul trecut in Parcul Tineretului. 
Tot aici s-a organizat in aceste 
zile și cel mai impunător „orășel" 
al copiilor, tărim de basm, unde cei4 
mici se intîlnesc cu personaje in
drăgite ale poveștilor, cu nenumă
rate jocuri și prilejuri de distracție 
și voie bună.

De la toate aceste ample mani
festări dedicate lor. de la marea 
serbare a „Pomului de iarnă", 
copiii ce trăiesc astăzi in mereu 
tinăra capitală a României socia
liste au plecat cu brațele pline de 
daruri, cu ochii strălucind de bucu
rie, însoțiți de tradiționala urare 
„Să . creșteți niari, frumoși și 
sănătoși !“. (Ion Marin).

CLUJ-NAPOCA. Copii ai oame
nilor muncii de la Combinatul de 
utilaj greu din Cluj-Napoca au 
fost prezenți la serbarea „Pomului 
de iarnă", organizată în să
lile special amenajate in această 
citadelă a industriei românești, cti
torie a „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Consiliul oamenilor muncii, sindi
catul, organizația de tineret, comi

A

In aceste zile, la Muzeul satului
Sub faldurile trico

lorului, decenii la 
rind istoria româ
nească a înregistrat 
mărturii prețioase ale 
luptelor duse pentru 
apărarea ființei na
ționale, pentru liber
tate socială, pentru a- 
firmarea unor puncte 
de vedere înaintate 
purtind pecetea unei 
nedezmințite tinereți 
spirituale. Iar dacă in 
antologica imagine a 
României revoluționa
re, tricolorul întruchi
pa aspirațiile revolu
ționarilor pașoptiști, 
mai tirziu, in toiul 
luptelor pentru Uni
re, in timpul eroice
lor încleștări pentru 
cucerirea Independen
ței, in toate marile 
bătălii revoluționare 
duse de clasa munci
toare, sub conducerea 
partidului, o dată cu 
victoriile obținute in 
vasta operă de făuri
re a societății socia
liste, asocierea celor 
trei culori a Consti
tuit simbolul valori
lor durabile capabile 
să adune forțele re
voluționare intr-un 
unic, indestructibil 
șuvoi.

Dincolo de sensul 
generos al amintirii, 
prezența tricolorului 
s-a impus prin sem
nificațiile de ordin 
moral ale rostirii a- 
devărului, ale mân
driei față de obirșlile 
noastre naționale. Li
bera lui desfășurare a 
vibrat și vibrează la 
unison cu adincul iu

birii de țară al tutu
ror patrioților adevă- 
rați. Cit de emoțio
nant este să desco
peri astăzi in costu
mele populare ale co
piilor de acum un 
veac semnificativa a- 
lăturare a roșului, 
galbenului și albastru- 
lui! Cită curată, ne
țărmurită dragoste de 
țară a îndemnat ge
nerații întregi de fe
mei simple să-și în
drume odraslele spre 
această nedezmințită 
iubire a pămintului 
străbun brodind, in- 
ventind modele in 
care culorile tricolo
rului să constituie o 
prezență constantă.

O întreagă expoziție 
de țesături populare 
deschisă la Muzeul sa
tului și de artă popu
lară dezvăluie privi
torilor faptul că trico
lorul a reprezentat și 
continuă să fie dova
da unei opțiuni mora
le in aprecierea fap
telor istoriei, un mod 
de întoarcere spre 
sine a unui intreg po
por, de rememorare a 
veritabilei sale esen
țe umane. Valorile 
durabile ale patrimo
niului nostru națio
nal întruchipate in a- 
ceste obiecte de artă 
populară aflate in co
lecțiile Muzeului sa
tului și de artă popu
lară au căpătat, prin 
prezența lor in cadrul 
expoziției la care ne 
referim, statutul ac
tualității celei mai 
stricte. Costumele din

sia de femei s-au îngrijit ca 
această tradițională sărbătoare să 
ofere copiilor momente de bucurie, 
ca de altfel și părinților lor. care 
alcătuiesc marea familie de peste 
8 000 de oameni ai muncii din 
combinat. Cu emoție și bucurie au 
fost ascultate cuvintele calde 
rostite de Liviu Cuibuș. președin
tele sindicatului, despre oamenii 
minunați ai combinatului și fap
tele lor deosebite de muncă de la 
oțelărie. forjă, turnătorie, de la 
fabrisile de mașini grele și mașini 
termoenergetice. care fac să pros
pere continuu minunata noastră 
țară, să dureze copiilor, poporului 
nostru un viitor strălucit.

în mijlocul participanților a 
poposit colectivul teatrului de 
păpuși, care le-a prezentat spec
tacole din lumea basmelor lui Ion 
Creangă. Apoi a venit rindul co
piilor să exprime prin cintece și 
versuri mulțumirile lor pentru 
aceste minunate clipe, pentru da
rurile ce le-au fost pregătite, adu- 
cind un călduros omagiu partidu
lui și țării, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. pentru grija 
părintească pe care o manifestă 
față de copii, față de tinăra ge
nerație a patriei noastre, pentru 
ca toți copiii lumii să trăiască în 
pace.

Frumoase daruri au fost inmi
nate apoi celor 9 copii a'i lăcătușu
lui Aurel Dascăl, celor 8 copii ai 
oțelarului Grigore Groza, celor 7 
copii ai turnătorului Ioan Moldo
van. celor 4 copii ai strungarului 
loan Tămaș. ca și tuturor celor 
7 550 de copii ai oamenilor muncii 
din această unitate. Valoarea da
rurilor este cu 53 000 lei mai mare 
decit anU.1 trecut. Asemenea ser
bări ale tinereții și bucuriei se des
fășoară în aceste zile și in cele
lalte intreprinderi, instituții, unități 
agricole, școli, grădinițe, la casele 
de cultură și căminele culturale din 
întregul județ. (Marin Oprea).

CONSTANȚA. , Parcul Teatrului 
din centrul orașului Constanța, 
unde s-a amenajat orășelul co
piilor, a devenit în aceste zile de 
vacanță o mirifică lume de basm, 
în jurul bradului împodobit sărbă
torește. miile de copii care il vizi
tează de dimineață pină seara au 
la dispoziție fel de fel de jocuri 
distractive, numeroase chioșcuri cu 
dulciuri, jucării și cărți pentru 
vîrsta lor sau se intilnesc cu Moș 
Gerilă și cu personajele basmelor. 
Printre ei am întîlnit și pe Costel 
și Silvia Fudulea. însoțiți de tatăl 
lor. Nicolae Fudulea, constructor 
la ecluza Midia a Canalului Poarta 
Albă — Midia-NăvOdari, care ne-a 
spus : „Viața copiilor noștri este 
însoțită in permanență de grija 
părintească a partidului și statului 
și in mod deosebit a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Eforturile noas
tre. ale întregului popor, pentru 
prosperitatea și viitorul țării iși 
găsesc astfel din plin răsplata în 
condițiile tot mai bune de viață 
ale noastre și ale copiilor. Anul 
acesta m-am mutat cu familia 
într-un apartament nou, construit

Pădureni, Suceava, 
Olt, Apuseni, Bucovi
na, Romanați, Arad, 
Zarand, Bihor, Praho
va sau Vrancea, scoar
țele din Dobrogea, 
Maramureș sau Mol
dova, vărgătura ca- 
trințelor. ștergarele 
din Făgăraș sau Vran
cea, briiele din Banat, 
păretarele din Bistri- 
ța-Năsăud, cămășile 
din Vrancea. podoa
bele din Bihor, Oaș, 
Moldova sau Banat, 
toate arată că tricolo
rul, ca prezență în 
arta populară, a fost 
un factor esențial de 
cristalizare civică, cu 
un rol patriotic de cea 
mai mare însemnăta
te. Cele mai repre
zentative piese ale 
țesăturilor populare 
și-au regăsit in pre
zența celor trei culori 
fundamentale o per
spectivă adîncă, un 
sens al durabilității 
transmis din genera
ție in generație. Lar
ga lui circulație, ar
monia cu care se in
tegrează decorului și 
cromaticii specific 
populare nu fac decit 
să accentueze faptul 
că frecvența cu care a 
fost și este folosit re
prezintă o‘confirmare 
in plus a demnității 
unui intreg popor 
care-și cinstește valo
rile specifice, in- 
confundablle și prin 
simbolica alăturare, de 
roșu, galben și albas
tru.

Marina PREUTU 

in ansamblul Casei de cultură din 
orașul Constanța, iar in anul viitor 
nu ne dorim decit sănătate ca să 
putem munci și mai bine". Cei doi 
copii țin să ne împărtășească și ei 
o bucurie : au participat zilele 
trecute la serbarea „Pomului de 
iarnă" de la ecluza Midia unde 
lucrează tatăl lor și au primit da
ruri : pungi cu dulciuri, jucării și 
obiecte de îmbrăcăminte. Aseme
nea sărbători ale „Pomului de iar
nă" s-au organizat absolut in toate 
unitățile economice și institu
țiile din municipiul și locali
tățile județului Constanta, pentru 
care s-au alocat fonduri in va
loare de aproape 6 milioane lei. 
sumă care reprezintă valoarea da
rurilor oferite copiilor. într-un 
asemenea cadru festiv, care s-a con
sumat la clubul întreprinderii de 
construcții navale, aflăm că cei 4 087 
copii al navaliștilor constănteni au 
primit daruri în valoare de aproape 
300 000 lei. Cu acest prilej, copiii au 
prezentat părinților un bogat pro
gram artistic alcătuit din poezii și 
cintece dedicate partidului, mulțu
mind prin vers și cintec dragostei 
pe care le-o poartă secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. Strungarul Ion Lepă- 
datu. care se afla in sală împreună 
Cu soția sa Mariana pentru a se 
bucura de fericirea copiilor lor. elevii 
Daniei și Nicoleta, fruntași Ia învă
țătură. ne-a declarat: „Darurile pri
mite de copiii noștri cu prilejul săr
bătorii „Pomului de. iarnă" consti
tuie un gest, semnificativ al ocrotirii 
de care se bucură in patria noastră 
generația de miine a țării și pe care 
ei au datoria de a o răsplăti prin 
eforturi și mai mari la învățătură, 
așa cum i-a Îndemnat secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : învățați, invă- 
țațl, munciți șl învățați !“. (George 
Mihăcscu).

MUREȘ. în unități școlare, in 
Întreprinderi șl instituții, in uni
tăți sanitare și de ocrotiri sociale 
din municipiul Tirgu Mureș, ca și 
de pe întreg cuprinsul județului 
Mureș s-au desfășurat și continuă 
să aibă loc. intr-un cadru emoțio
nant. serbarea „Pomului de 
iarnă". în sălile pavoazate săr
bătorește. din care nu au lipsit 
iepurașii, scenele din basme cu 
Feți-Frumoși și Ilene Cosinzene 
sau tradiționalul „Pom de iarnă" 
însoțit de nelipsitul Moș Gerilă. cei 
prezenți — cadre de conducere 
din întreprinderi și instituții, 
muncitori fruntași, părinți, alți oa-' 
meni ai muncii și, bineînțeles, 
copii — au avut un nou prilej de 
a-și manifesta dragostea nețărmu
rită șl recunoștința pe care oame
nii muncii mureșeni, copiii și ti
neretul le nutresc față de Partidul 
Comunist Român, de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceau^escti. sentimentele 
de stimă și inaltă considerație față 
de tovarășa Elena Ceaușescu. pin- 
tru remarcabila sa contribuție la 
dezvoltarea științei, culturii și In- 
vătămîntului, la formarea omului 
nou.

...întreprinderea „Electromureș" 
din Tirgu Mureș. în această mare 
citadelă muncitorească, serbarea 
„Pomului de iarnă" a avut loc în 
marea sală de expoziții, unde 
copiii și oaspeții lucrătorilor de la 
„Electromureș" au putut admira și 
realizările tehnice de ultimă oră 
ale acestui destoinic colectiv mun
citoresc. Aici, salutul de „bun ve
nit" adresat lor de Iozsa Martin, din 
partea comitetului sindicatului pe 
întreprindere, a fost urmat de pre
zentarea unui film de desene ani
mate. după care numeroși copii au 
recitat, cu emoțiile firești virstei lor, 
versuri dedicate patriei șl partidu
lui. „Am trăit și eu din plin, ase
menea altor părinți — ne spu
nea muncitorul loan Bosa — 
emoțiile firești ale copiilor 
noștri. întreaga serbare a „Pomu
lui de iarnă", inmînarea darurilor 
milioanelor de copii ai țării con
stituie încă o dovadă a grijii și 
atenției pe care conducerea parti
dului nostru o manifestă, in mod 
constant, față de copiii patriei". 
(Gheorghe Giurgiu).

Vremea în luna 
ianuarie 1988

După cum comunică Institutul de 
meteorologie șl hidrologie, In luna ia
nuarie temperaturile medii se vor În
cadra, in general, în limite normale. 
Temperaturi ușor mal ridicate se vor 
înregistra in sud-estul țării, iar ceva 
mal coborite in nord-vest. Reglmu' 
pluviometric va fl excedentar In cei 
mal mare parte a țării.

In intervalul 1—io ianuarie vrerm 
va fi in general închisă. Vor căd 
precipitații, predominant sub formă 
ploaie în sud și mai ales sub formă 
ninsoare în celelalte regiuni. Izolat 
va produce polei. Vintul va prez 
intensificări de scurtă durată in 
dova și in zona de munte, unde, 
câtor, va viscoli zăpada., Tempera 
minime vor fl cuprinse intre mi: 
și zero grade, mal coborite tn 
siunt șl în nordul țării, iar ' 
maxime se vor situa Intre mln 
plus 5 grade, Izolat mal ridicate

Intre 11—20 ianuarie timpul ’ 
lativ cald la început, apoi se 
mai accentuat în jumătatea d 
țării. Cerul va fl variabil, ci 
persistente in regiunile sudlr 
mele zile, precipitațiile vor 
formă de ploaie, cit- șl sub 
lapoviță și ninsoare, mal al 
țării. Apoi va ninge in cei 
parte a tării, cu o frecvent 
în sudul șl estul țării. Ter 
tul se va intensifica, spt' 
viscolind pe alocuri zăpad 
turtle minime vor fl cupri 
nus 8 șl plus 2 grade, il 
parte a decadei vor co 
sub minus 15 grade, ma! 
trul și nordul tării. Tem' 
xlme se vor încadra în'
plus 3 grade, mal ridica 
Intervalului. Dimineața 
alocuri, se va semnala 

în decada 21—31 iany 
fi rece, pe alocuri ge 
dimineața. Cerul va 
cădea ninsori slabe, ( 
estul țării. In primei' 
Iului ninsorile vor fi
tensificări ale vlntț 
glstra șl temperatul 
nus 20 de grade, / 
cele între minus 11
Ziua, temperaturii^ 
tua între minus 8’
ridicate în ultime
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Felicitările adresate președintelui Republicii 
Socialiste bmânia, tovarășul Nicolae Ceausescu, 

de șefii misiunilor diplomatice
(Urmare din pag. I)
Bangladesh — Anwar Hashim, 
Republicii India — Niu Ram 
Verma, Belgiei — Janloninckx, 
Republicii Columbia — ctor Al
berto Delgado Mallarinc Republi
cii Socialiste Federativ Iugosla
via — Boro Denkov. Replicii Fin
landa — Osmo Kock. ediei — 
Sven G. Linder, Republi Peru — 
Carlos Gamarra Vargajtepublicii 
Franceze — Jean Marine-Breton, 
Republicii Populare Egaria •— 
Boncio Mitev. Republici Gaboneze 

— Raphael Nkassa-Nzogl Republi
cii Populare Chineze —Vang Jin
ping. Republicii Elene- Giorgios 
Linardos, Republicii Fedale Nige
ria — Ebun Oladisun Two, Repu- 

. blicii Islamice Mauritani. — Kane 
Cheikh Mohamed Fadhe Regatului 

Hașemit al Iordaniei — Yain Ahmed 
Istanbuli. Canadei — Jul Grey, 
Confederației Elvețiene — Ernst 
Thurnheer, aponiei — Katsuhiro 
Ichioka ; însărcinați 1 afaceri 

so-mterim ai : Republici Liberia — 
Webster Simpson. Reputcii Orien
tale a Uruguayului — Ma» Eduardo 
capurro Avel.laneda. Repblicii Chile
— Francisco I. Ossa Cocha. Mala-

~ Mul tammad Alis. Republi
cii Costa Ri-ea — Jose Mauel Urena, 
republicii. Socialiste țetnam — 
rguyen Van Xuong, Republicii 

— Ihsan Sakara, Olandei 
.1 alem A. Bas Bacbr, Repu- 

cii Arabe Egipt - Mohamed 
. Jsrnan Soliman, Republiii Populare 
Congo — Patrice Nguess. Republicii 
Filipine — Adelaido jNalundasan. 
Statelor Unite ale Amercii — Henry 
L. Clarke, Republicii ^geriene De
mocratice și Populare — Kamel 
Boughaba. Republicii .rgentina — 
Jorge Felix Cooke, Reublicii Aus
tria — Josef Miillner, Dnemarcei — 
Folmer Jensen. Republiii Zimbabwe
— Nicholas Mukanganp, Republicii 
Populare Ungare — Tier Hodicska, 
Republicii Italiene — Jtefano Jedr- 
kiewicz. Republicii Fed rale Germa
nia — Heike Zenker, ftpublicii Tu
nisiene — Ciedly Nighatui. Republi
cii Democra e Germane — Siegfried 
Beyer. Statelor Unite ilexicane — 
Gerardo Canacho V., Republicii Ve
nezuela — Jăstis Alberto Zârraga, 
Republicii Iilamice Iran — Abdol- 
majid Mozaari. Republicii Federati
ve a Brazilei — Qeorge Ney de

So’uza Femaides, Norvegiei — Kjel- 
laut5 Myhre. Regatului Maroc — Mo- 
hamnned Lsnsahhal. Republicii Bu
rundi — Mtrianne Munyembari. Re
gatului' Uni al Marii Britanii șl Ir
landei di“ — Alan R. Clark,
reprezentatul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei — Mohamed 
Chreich.

Diplomații prezent! au transmis

tv
Joi, 3 decembrie 1987

20.30 Telejunal
20.40 Progran. special de Revelion (co

lor)
5,00 închiderea programului

Vineri, 1 ianuarie 1988
11,00 La multi ani cu sănătate ! (color) 

• 11,05 Din inimi de copii, urare ! (color)
11.40 Ecran de vacanță (color) • Tele- 

filmoteea de ghiozdan. ^Dumbra
va minunată". Episodul 3

12,00 Concertul extraordinar de Anul 
Nou al formațiilor muzicale ale 
Radioteleviziunli române (color). 
Dirijor Iosif Conta

13,00 Telejurnal (color) • Urarea țării 
conducătorilor iubiți

13,15 Album de iarnă (color). Din su
mar : > Auziți cum citită țara — 
muzică populară • Gala desenu
lui animat • Ninge pe portativ 
muzică ușoară • Vila Lili — Tea
tru vesel de după-amiază • Sub 
scinteierea candelabrelor. Potpu
riu de valsuri • Cravata de reve
lion — moment vesel • Mondo- 
revelion • Revelionul umoriștilor 
• Cîntece de voie bună • Invi

Caracterul spoliator neocolonialist 
al capitalului financiar-bancar internațional

Critici ale unor practici arbitrare, discriminatorii ale B.I.R.D. și F.M.L
în viața internațională ocupă un 

loc tot mai mare preocuparea 
pentru soluționarea globală, politico- 
economicâ a problemei datoriilor ex- 

; terne și dobinzilOr excesive practi
cate de băncile și instituțiile finan
ciare internaționale, precum și a 
mecanismelor utilizate de acestea, 
mecanisme ce duc la amplificarea 
nejustificată a datoriei externe, 
transformind-o într-o povară de 
nesuportat pentru țările in curs de 
dezvoltare.

Aceste practici cu caracter spolia
tor sint cu atit. mai inadmisibile și 
mai reprobabile in cazul Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare (B.I.R.D.). cu cit. ea a 
fost creată in scopul de a sprijini 
țările in curs de dezvoltare in efor
turile pentru lichidarea răminerii in 
urmă, de a contribui la creșterea 
stabilității financiare mondiale și la 
extinderea comerțului internațional.

Realitățile demonstrează că. de-a 
lungul ultimilor ani. sistemul credi
telor practicate de banca respectivă 
pe arena internațională au devenit 
— datorită politicii financiare adop
tate — un mijloc de exploatare de 
tip neocolonialist, de transferare a 
venitului național din țările debi- 
toaite către marile bănci și monopo
luri internaționale. Așa cum s-a 
subliniat in Raportul la Conferința 
Națională a partidului. în prezent 
capitalul financiar a devenit princi
palul instrument de jefuire și ex
ploatare a popoarelor.

Pe pian internațional s-au inten
sificat luările de poziție fată de 
practicile arbitrare discriminatorii și 
nejustificate ale B.I.R.D. și Fondu
lui Monetar Internațional, de me
canismele acestora și efectele di
recte asupra creșterii nejustificate 
a datoriei externe a țărilor în curs 
de dezvoltare. De fapt, realitatea 

președintelui Nicolae Ceaușescu. din 
partea șefilor de state și guverne, a 
conducătorilor organizațiilor pe care 
le reprezintă cordiale felicitări. îm
preună cu urări de sănătate și feri
cire. de noi succese in rodnica și 
bogata activitate pe care o desfă
șoară in fruntea României, pentru 
prosperitatea poporului român, pen
tru întărirea prieteniei și dezvoltarea 
colaborării cu toate statele lumii, 
pentru edificarea unui climat de 
securitate și pace, de ințelegere și 
largă colaborare intre națiunile lumii.

In cuvintul rostit cu acest prilei, 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne. Hayssam Barakat, decanul Cor
pului diplomatic, a spus :

Mult stimate domnule președinte 
al Republicii Socialiste România,

Am marea onoare ca. în calitatea 
mea de decan, să mă adresez Exce
lenței Voastre cu prilejul Noului An. 
reprezentînd pe toți șefii de misiuni 
care își au reședința și sînt acre
ditați în Republica Socialistă Româ
nia.

In aceste zile, un val de optimism 
domină arena internațională. întrea
ga lume se îndreaptă spre o eră de 
cooperare și de destindere. Semnarea 
Tratatului privind eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice, cu ocazia ultimei 
întîlniri la nivel înalt sovieto-ame- 
ricane. se înscrie în mod esențial în 
aspirațiile popoarelor pentru pace si 
dezarmare. Noi. toți cei prezenți in 
această sală, împărtășim acest senti
ment ce a cuprins comunitatea in
ternațională și ne exprimăm speran
ța că se va ajunge la realizarea de 
soluții echitabile ale problemelor care 
aduc suferințe unor popoare ale pla
netei. în primul rînd violarea drep
turilor lor, rasismul, dominația, ex
ploatarea economică și adîncirea 
prăpastiei dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare.

Facem din nou apel la principiile 
șl scopurile Cartei Națiunilor Unite, 
care au drept țel edificarea unei so
cietăți măi umane, guvernate de 
justiție, egalitate și securitate, pen
tru ca o nouă speranță să poată apă
rea in vederea făuririi unui viitor 
mai bun pentru omenire.

Aceste principii nobile nu au fost 
în totalitate puse în aplicare din 
cauza sporirii acțiunilor agresive, a 
utilizării forței sau a amenințării cu 
folosirea forței în relațiile interna
ționale. Este necesar. deci, ca la 
procesul de dezarmare deja început 
să se adauge eliminarea și lichi
darea tuturor acestor aspecte nega
tive din viața internațională.

Numărul mare de țări reprezentate 
aici constituie o dovadă a politicii 
României de a întreține relații cu

tație sub cupola circului • Omul 
cu floarea. Fantezie comico-mu- 
zicală • Micro recital Aura Urzi- 
ceanu • Măiestrie și muzică

16,45 Ritmuri muzicale cubaneze (co
lor)

17,00 Telesport (color). Anul sportiv 
1987 (III)

17.30 întîlnire cu opereta la început da 
an (color)

18,20 Dacă doriți să revedeți... • Selec- 
țiuni din programul de Revelion 
(color)

18,40 Desene animate • Aventurile lui 
Pin-Pin. Producție Animafilm 
(color)

19,00 Telejurnal (color) • Urarea țării 
conducătorilor iubiți

19.30 La mulți ani 1 (color). Selecțiuni 
din programul de Revelion

20,10 Film artistic (color). „Căsătorie 
cu repetiție". Producție a Casei de 
filme patru. Premieră TV

21.30 Dacă doriți să revedeți... Selec
țiuni din programul de Revelion 
(color)

22.15 Telejurnal (color)
22,25 Invitata noastră — voia bună. 

Melodii îndrăgite (color)
23,00 închiderea programului

Simbătă, 2 ianuarie 1988
10.00 Cîntec mlndru-n sărbătoare. Mu

zică populară (color)
10.30 Un buchet de milioane de flori 

de la milioane de copii (color)

este că de ani și ani aceste critici, 
tot mai deschise și tot mai ascuțite, 
se fac auzite in intreaga lume.

Cînd cămătăria capătă 
„lustru bancar". Una dintre 
practicile ce favorizează arbitrariul 
și injustiția. ducind direct la 
majorarea nejustificată a datoriei 
externe a țărilor in curs de dez
voltare, o constituie adăugarea așa- 
zisului „risc valutar". mecanism 
introdus de B.I.R.D. in 1980. potrivit 
căruia, deși acordă credite in anu
mite valute, datoria fiecărei țări 
membre este exprimată in dolari, 
iar mărimea acesteia este influen
țată automat de riscul valutar 
determinat de fluctuația cursurilor 
de schimb ale valutelor de Ia toate 
Împrumuturile acordate de B.I.R.D. 
țărilor membre. Cit de arbitrar este 
acest sistem a reieșit in evidență 
chiar și in cursul recehtei sesiuni 
anuale a F.M.I. și B.I.R.D.. unde, 
intre alții, ministrul de finanțe a! 
Thailandei. Suthee SInghasaneh. sub
linia ca profund nocivă „practica 
B.I.R.D. de a transfera in întregime 
așa-zisul „risc valutar- asupra țări
lor debitoare. cerind băncilor să 
acționeze asupra cauzelor răului și 
nu asupra efectelor Iui si in primul 
rind să reducă nivelul datoriilor".

Cine sint beneficiarii de capita
luri ? La aceeași sesiune a F.M.I. și 
B.I.R.D.. ministrul de finanțe al Ar
gentinei. Juan Sourrouille. arăta că 
F.M.I. a devenit un „net beneficiar 
de capitaluri din țările in curs de 
dezvoltare, intr-un moment in care 
aproape toate statele respective cu
nosc mari dificultăți cconomico-so- 
ciale".

Cu același prilej, vicepreședintele 
Botswanei. P. S. Mmusi. sublinia : 
„Fondul Monetar International este 
pe cale să împingă constringerile 

comunitatea internațională, care cu
prinde state cu sisteme economice și 
sociale diferite, pe baza respectării 
principiilor independenței, suverani
tății, egalității și neamestecului în 
treburile interne.

Noi apreciem, de asemenea, parti
ciparea constructivă a României, sub 
conducerea dumneavoastră, la lucră
rile Organizației Națiunilor Unite și 
ale altor organisme internaționale, 
unde prezența sa se remarcă atît 
printr-o colaborare activă, cit și prin 
înțelegerea răspunderilor ce-i revin 
față de marile probleme mondiale.

Domnule președinte, noi urmărim 
cu mult interes activitățile dumnea
voastră pe arena internațională și 
sintem martorii eforturilor persona
le pe care le depuneți in favoarea 
cauzei dezarmării, dezvoltării econo
mice, a cooperării, a păcii și secu
rității internaționale.

In ultimii ani. România, sub con
ducerea dumneavoastră, a făcut mari 
progrese în dezvoltarea sa economi
că. culturală și socială și ne expri
măm speranța că această cale va fi 
continuată și în anul viitor in toate 
domeniile, pentru bunăstarea po
porului român, care, in mod nece
sar. este destinatarul tuturor efor
turilor depuse in această țară.

Vă mulțumesc anticipat, domnule 
președinte, pentru deplina cooperare 
și colaborare pe care corpul diplo
matic a primit-o și o va primi, in 
1988, din partea autorităților româ
ne. pentru a-și îndeplini misiunea 
în această țară. Dorim, de asemenea, 
să aducem mulțumiri pentru ospita
litatea și prietenia poporului ro
mân, întotdeauna foarte călduroasă 
față de misiunile și reprezentanțele 
care își au sediul la București.

Domnule președinte, cu prilejul 
Anului Nou și al celei de-a 40-a a- 
niversări a proclamării Republicii, 
permiteți-mi ca, in numele corpului 
diplomatic, să exprim Excelenței 
Voastre și doamnei Elena Ceaușescu, 
Guvernului Republicii Socialiste 
România și întregului popor al a- 
cestei frumoase țări cele mai sincere 
urări de sănătate, prosperitate și 
pace.

Mulțumind pentru felicitările și 
urările adresate, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvintarea rostită de președintele 
României a fost urmărită cu aten
ție și deosebit interes, fiind subli
niată cu aplauze.

La încheierea primirii, președintele 
Nicolae Ceaușescu a ridicat o cupă 
de șampanie în sănătatea diploma- 
ților prezenți, urindu-le incă o dată 
sănătate și fericire, noi succese în 
activitatea lor. precum și tradițio
nalul „La mulți ani I“.

11,00 Ecran de vacanță • Telefilmo- 
teca de ghiozdan : „Dumbrava 
minunată" (color/. Ultimul episod
• Desene animate

11,45 Feerie pe gheață (color)
12,00 Concertul de Anul Nou al Filar

monicii din Viena (color). Dirijor 
Claudio Abbado

13.00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămînâ și.., la 

început de an (color). Din sumar:
• ,,Zi-i arcuș, pe strune" — mu
zică populară • Gaia desenului 
animat • în pași de dans — mu
zică ușoară • Melodii de neuitat
• Noi toți cei 23 de milioane — 
reportaj • Din frumusețile pa
triei • Scene memorabile din co
medii cinematografice

17,00 Telesport (color). Anul sportiv 
1987 (IV)

17.30 Dacă doriți să revedeți... Selec
țiuni din programul de Revelion 
(color)

18,25 Tinerească urare (color)
18.40 Desene animate (color)
19,00 Telejurnal (color;
19,20 Dacă doriți să revedeți... Selec

țiuni din programul de Revelion 
(color)

20.40 Film artistic (color). „Sania al
bastră". Producție a Casei de 
filme cinci. Premieră TV

21,50 Telejurnal (color)
22.00 Estrada tinereții' (color)
22.30 închiderea programului'

sale dincolo de limita toleranței 
sociale și politice", precizind că 
F.M.I. așteaptă de la țările africane 
In 1987 sub formă de rambursări un 
miliard de dolari. „Este intolerabil 
— a adăugat el — ca Africa, regiu
nea cea mai săracă din lume, să 
transfere, îndeosebi pe calea dobin- 
zilor, modestele sale resurse către 
F.M.I. și băncile particulare, in timp 
ce copiii săi mor de foame..."

Nimic mai adevărat. în ultimii 
trei ani. creditele B.I.R.D. acordate 
țărilor in curs de dezvoltare au 
stagnat : in 1986. volumul acestora 
a fost chiar inferior precedenților 
doi ani, in timp ce capitalul subscris 
al băncii a crescut. De altfel, chiar 
raportul B.I.R.D, pe 1986 recunoaște 
un nivel mediu de 9 la sută al do- 
binzii practicate la creditele sca
dente. dobindă care a adus B.I.R.D. 
un venit de 4.7 miliarde dolari, sumă 
echivalentă cu jumătate din totalul 
noilor împrumuturi pe care banca 
le-a acordat țărilor membre. Ca ur
mare. volumul transferului net de 
resurse ale băncii către țările în 
curs de dezvoltare — care a scăzut 
într-un singur an cu 1.7 miliarde do
lari — a fost inferior dobinzilor iri- 
casatc de B.I.R.D.

O tactică a spolierii neo- 
Colonialiste. "•DobinziI« ridicate 
și strategia de rambursare — de
clara ministrul de finanțe al Re
publicii Zimbabwe. Bernard Chiz- 
dero. la sesiunea anuală a F.M.I. 
și B.I.R.D. — au adus țările lu
mii a treia in situație să apele
ze, în condiții foarte grele. Ia noi 
credite pentru a plăti doar dobin- 
zile la împrumuturile lor mai vechi 
(numai între anii 1980—1986. vărSa- 
mintele țărilor in curs de dezvoltare 
in contul dobinzilor s-au ridicat la 
456 de miliarde dolari, sumă aproape

Mesaje
de peste hotare 

cu prilejul 
aniversării Republicii

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

al Consiliului de Stat și al poporului Republicii Democrate Germane, vă 
transmit dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și poporului Republicii Socialiste România sincere feli
citări și urăii, cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii.

Răsturnarea monarhiei și preluarea puterii politice de către clasa mun
citoare condusă de partidul comunist, acum patru decenii, reprezintă 
un eveniment istoric important pentru dezvoltarea socială a României și 
pentru consolidarea pozițiilor internaționale ale socialismului.

Proclamarea Republicii în anul 1947 a contribuit esențial la trecerea 
României pe drumul creării unei industrii dezvoltate și unei agriculturi 
avansate. Cetățenii Republicii Democrate Germane urmăresc cu interes și 
simpatie eforturile și realizările obținute de atunci și pîr.ă in prezent in 
țara dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că rodnica colaborare dintre partidele si statele 
noastre se va dezvolta și în continuare, in spiritul celor convenite la cel 
mai inalt nivel și al alianței frățești cu celelalte state participante la Tra
tatul de la Varșovia și la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, pe baza 
marxim-leninismului și a internaționalismului socialist. Aceasta servește 
intereselor popoarelor noastre, întăririi prestigiului socialismului și asigu
rării păcii.

Vă dc-resc dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din România 
succese in înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XlII-lea Congres și ale recentei 
Conferințe Naționale ale Partidului Comunist Român.

Primiți, mult stimate tovarășe Ceaușescu, cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală.

ERICH HONECKER
< Secretar general al Comitetului Central

ăl Partidului Socialist Utiit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii, îmi face 
plăcere să vă adresez dumneavoastră, tovarășe președinte, Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și poporului român prieten, cele mai cor
diale felicitări din partea popoarelor și naționalităților Iugoslaviei, a Prezi
diului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și a mea personal, precum 
și cele mai bune urări de noi succese în construcția socialistă și dezvoltarea 
multilaterală continuă a țării dumneavoastră.

LAZAR MOISOV
Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

Președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Primului -ministru al
Socialiste

CONSTANTIN
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii, în numele 

poporului albanez, Prezidiului Adunării Populare și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Socialiste Albania, precum și al nostru personal, vă 
transmitem dumneavoastră și poporului român felicitări și cele mai bune 
urări pentru progresul continuu și prosperitatea țării.

Dorim ca prietenia tradițională dintre poporul albanez și poporul român 
să se dezvolte continuu.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

echivalentă cu creșterea absolută a 
datoriei — 476 miliarde dolari — in
tre anii 1979—1986. Ceea ce a asigu
rat profiturile creditorilor — n.n.). 
dar cu prețul epuizării debitorilor, 
care au ajuns să transfere in contul 
serviciului datoriei mai mult decit 
primesc din alte state".

La rindul său. ministrul de finanțe 
al Iugoslaviei. Svetozar Ricanovlci. 
atrăgea atenția asupra faptului că 
„datorită unui complex de factori, 
între care cel mai nociv se dove
dește a fi așa-numitul transfer in
vers de resurse — din țările sărace 
spre cele bogate (numai in cursul 
anilor 1985—1986, țările debitoare au 
plătit net 55 miliarde de dolari, in 
timp ce noile credite de la băncile 
private s-au ridicat doar la 6.8 mi
liarde dolari) — anii ’80 devin rapid 
un deceniu pierdut pentru dezvol
tare.

Datoria externă — o sin
teză a injustițiilor financia
re internaționale. Reafirmind 
poziția tării sale de respingere a 
formulelor preconizate de insti
tuțiile financiare internaționale in 
legătură cu reglementarea dato
riei externe a statelor creditate, 
președintele Republicii Peru. Alan 
Garcia, sublinia că datoria externă 
a țărilor in curs de dezvoltare re
prezintă. astăzi, o sinteză a injusti
țiilor financiare internaționale. Gu
vernul peruan respinge cu hotă- 
rire rețetele economice ale Fondului 
Monetar Internațional — a declarat 
Alan Garcia — întrucit aplicarea lor 
ar duce in mod inevitabil la un 
regres in economie, la șomaj și foa
mete. Principala noastră sarcină este 
de a asigura creșterea economică 
continuă și de a nu permite redu
cerea veniturilor reale ale populației. 
Fondul Monetar Internațional — de

Guvernului Republicii 
România, 
DÂSCÂLESCU

clara președintele Tanzaniei. Julius 
Nyerere — implantează in Africa 
rinduieli la care recurgea, la vremea 
sa. și colonialismul. Țările occidenta
le, a adăugat el, folosesc asemenea 
instituții internaționale in încercările 
de a-și menține controlul asupra 
economiei statelor in curs de dez
voltare. Africa nu poate accepta o 
asemenea situație.

Una dintre practicile caracteristice 
ale capitalului financiar constă in 
ingreunarea sau blocarea eforturilor 
țărilor in curs de dezvoltare spre 
prefaebri de tip progresist pe plan 
economic și social, spre a sili țările 
respective să urmeze o cale de dez
voltare de natură capitalistă.

Banca Internațională pentru Re
construcție și Dezvoltare — arată, de 
pildă, ziarul „Al Wafd" — a condi
ționat ajutorul financiar acordat 
Egiptului de transferarea fabricilor 
și uzinelor din sectorul de stat in 
sectorul particular. Potrivit presei 
egiptene, creditorii occidentali, in
clusiv B.I.R.D. — sub controlul 
monopolurilor americane, care duc o 
politică discriminatorie față de sec
torul de stat din Egipt — urmăresc 
să subordoneze economia acestei țări 
capitalului particular local și străin. 
Această politică a fost blamată și de 
președintele Zambiei. Keneth Kaun- 
da. intr-un recent discurs, in care a 
relevat că programul și clauzele 
F.M.L au ignorat problemele de 
structură ale țărilor în curs de dez
voltare, inclusiv ale Zambiei. Ca 
urmare a aplicării programelor 
F.M.I.. datoriile externe ale țării 
au sporit de la 750 milioane dolari 
in 1976 la peste 5.1 miliarde dolari 
in 1986. De aceea. Zambia a hotărit 
să abandoneze programul de restruc
turare al F.M.I.

Toate aceste luări de poziții, cifre 
și date, ca și altele similare converg 
in a evidenția cu putere perpetua
rea și accentuarea practicilor spolia
torii de către capitalul financiar- 
bancar. practici ce reprezintă in 
fond forme mai subtile de neocolo
nialism. de dominație si asuprire a 
altor popoare si care — prin fri- 
narea procesului ■dezvoltării—adin- 
cesc și mai mult prăpastia dintre 
săracii si bogății lumii de astăzi, 
dintre țările in curs de dezvoltare 
și cele dezvoltate, ascuțind tot mai 
mult contradicția dintre ele. Ceea ce 
este si demonstrat de vehemența cu 
care sint criticate aceste practici.

Valentin PAUNESCU

Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane 

din Zimbabwe — Frontul Patriotic, 
Președintele Republicii Zimbabwe

HARARE
Stimate tovarășe Robert Mugabe,

Cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii 
Zimbabwe, imi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de suc
ces în îndeplinirea misiunii de inaltă răspundere cu care ați fost învestit, 
pentru consolidarea unității și independenței naționale a poporului Zim
babwean și înfăptuirea idealurilor sale de dezvoltare liberă.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și strinsâ cooperare din
tre Republica Socialistă România și Republica Zimbabwe, dintre Partidul 
Comunisț^Român și Uniunea Națională Africană din Zimbabwe — Frontul 
Patriotic se vor dezvolta tot mai mult in viitor in interesul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii, ințelegerii și al colaborării internaționale.

Vă doresc, dragă tovarășe Robert Mugabe, multă sănătate și fericire 
personală, iar poporului zimbabwean prieten, pace, progres și prosperitate 
continuă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprim mulțumiri pentru amabilele dumneavoastră felicitări adresate 
cu prilejul alegerii mele ca președinte al Republicii Afganistan.

Sînt pe deplin convins că relațiile de prietenie existente între parti
dele. guvernele și popoarele noastre se vor dezvolta in continuare, în inte
resul popoarelor noastre, al întăririi păcii și securității generale.

Vă doresc multă sănătate și succese.

NAJIBULLAH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Republicii Afganistan

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT
în legătură cu folosirea autoturismelor 

proprietate personală în zilele 
de 1-3 ianuarie 1988

în zilele de 1—3 ianuarie 
1988. autoturismele proprietate per
sonală pot circula indiferent de

Adunare festivă cu prilejul 
celei de-a 65-a aniversări a creării

Uniunii Republicilor
Cu prilejul celei de-a 65-a aniver

sări a creării Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, miercuri a avut 
loc la intreprinderea de utilaj chi
mic „Grivița Roșie" din Capitală o 
adunare festivă organizată de Insti
tutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația 
de prietenie româno-sovietică.

La adunare au participat activiști 
de partid și de stat, numproși oa-' 
meni ai muncii.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei U.R.S.S. la .București.

Despre semnificația evenibnentd- 
iui aniversat a vorbit Ioan Ilerdea. 
director al întreprinderii, care a re
levat succesele obținute de popoare
le sovietice în cei 65 de ani de la 
crearea U.R.S.S. în dezvoltarea eco- 
nomico-socială. în ridicarea nivelu
lui de viată al oamenilor muncii din 
țară vecină și prietenă. Eyocind tra
diționalele legături de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre țările și popoarele noastre, 
vorbitorul a pus în evidență. însem
nătatea deosebită a intilnirilor. con
vorbirilor și înțelegerilor dintre to-

si colaboratorilor săi

numărul 
soț sau 
mului.

de înmatriculare. cu 
fără soț, al autoturis-

Sovietice Socialiste
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Mihail 
Gorbaciov. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. in dezvoltarea continuă, 
pe multiple planuri, a acestor rela
ții. în interesul reciproc, al cauzei 
construcției socialiste si comuniste.

A luat apoi cuvintul E.M. Tiajel- 
nikoy. . ambasadorul ' U.R.S.S. la 
București, care a prezentat realiză
rile obținute de Uniunea Sovietică 
în construcția socialismului si comu
nismului. Totodată, vorbitorul a în
fățișat aspecte privind dezvoltarea 
actuală a societății sovietice, politi
ca de pace, dezarmare și colaborare 
promovată de U.R.S.S. Ambasadorul 
sovietic a reliefat, de aseme
nea. roiul hotărîtor al întilniri- 
lor și convorbirilor dintre tovarășul 
Mihail Gorbaciov și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în amplificarea 
Si întărirea continuă a relațiilor so- 
vieto-române. spre binele celor două 
țări și popoare, in interesul cauzei 
socialismului și păcii,

(Agerpres)
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O speranță și o dorință fac înconjurul plaietei
•»

■l
nerea sub arme a unor imense efective. 
Dar și pentru desfășurarea războaielor 
„locale", din diferite regiuni ale globului.

O rază de speranță, „o rază de lumină", 
și-a croit totuși drum in acest sfirșit de 
an. Pentru prima 
acord de 
de arme 
Uniunea 
Americii . .......... ....... „.......
rachetelor cu rază medie și 
de acțiune poate fi considerată ca ..eve
nimentul anului". Eveniment pe care secre
tarul general al partidului nostru, președin
tele României. îl aprecia ca avind o în
semnătate istorică mondială, subliniind că 
semnarea tratatului reprezintă o victorie 
a realismului politic și. totodată, un rezul
tat direct al luptei popoarelor de pretu
tindeni. al tuturor forțelor iubitoare de 
pace, realiste, vital interesate in înlătu
rarea pericolului nuclear. Si. după cum se 
știe, in rindul acestora România și-a adus 
și „iși aduce întreaga contribuție.

Semnificația exactă a acestui prim acord 
este aceea de prim pas pe calea dezarmării 
nucleare. Un prim pas pe un drum care 
nu este nici scurt și nici ușor de parcurs, 
în primul rind. pentru că distanța ce tre
buie parcursă se exprimă in sute de mii 
de Hiroshime. Or, arsenalele ce urmează a 
fi eliminate reprezintă doar 3—4 la sută 
din numărul focoaselor nucleare. Rămin, 
așadar. 96—97 la sută, suficiente pentru a 
distruge de mai multe ori întreaga umani
tate. In al doilea rind. pentru că există 
încă forțe — oameni politici, guverne eu
ropene — care și-au declarat intenția de a 
continua să prodacă și să-și perfecționeze 
armele nucleare 
pensa" lichidarea 
die de acțiune.

O orientare pe 
de periculoasă, ea fiind tributară vechiului 
mod de gindire, bazat pe doctrina „descu
rajării nucleare", in virtutea căreia armele 
nucleare ar fi de natură să garanteze secu
ritatea.

Iată motivele pentru care acordul pri
vind rachetele cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune nu trebuie să ducă la autoli- 
niștire. Dimpotrivă. înaintarea pe drumul 
deschis de acest acord presupune, asa cum 
a chemat România, intensificarea eforturi
lor tuturor statelor șl popoarelor.

,,Dosare" scadente, transfera
te Noului An Motive de mobilizare a 
opiniei publice, a popoarelor oferă și 
faptul că evoluțiile în dezbaterea altor pro
bleme de mare importanță pentru viitorul 
Europei șl al lumii nu sint pe măsura aș
teptărilor, multe din „dosarele" scadente

din teritoriile ocupate, neliniștea și îngri
jorarea tuturor popoarelor din această 
regiune.

Anul care se încheie a conturat mai clar 
decit oricind perspectiva unei conferințe 
de pace in Orientul Mijlociu, cu partici
parea tuturor părților interesate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
ca și a membrilor permanenți ai Consiliu
lui de Securitate. Iată un obiectiv pen
tru a cărui înfăptuire se impune intensi
ficarea eforturilor întregii comunități in
ternaționale in anul ce vine

...Nu-i liniște și pace nici 
Afganistanului și nici in 
nici in alte zone ale Asiei 
Sud-Est. Cum tbt astfel războiul nu con
tenește de ani de zile nici in Africa 
australă, unde trupele regimului rasist de 
la Pretoria organizează raiduri devastatoare 
asupra teritoriilor statelor din ..prima 
linie". Continuă confruntarea armată și in 
brusa namibiană. acțiuni de amploare 
crescindâ fiind inițiate de forțele patrioti
ce sub conducerea S.W.A.P.O.. singurul 
reprezentant legitim al poporului din 
acest teritoriu, menținut. In pofida rezo
luțiilor O.N.U., în stare de robie co
lonială. 1

...Două zile de pace în Nicaragua — 24 
și 25 decembrie. Două zile în care a fost 
decretată încetarea focului pe întreg teri
toriul țării. Pentru prima dată, forțele 
sandiniste au ajuns la un acord cu grupă
rile ..contras", determinindu-le să accepte 
să pună capăt, fie și temporar, acestui 
război de uzură, care nu are nimic comun 
cu interesele reale ale poporului nica- 
raguan. Cele două zile de pace n-au fost 
totuși in zadar. Ele au arătat că este pe 
deplin posibil ca un asemenea armistițiu 
limitat să devină permanent, așa cum se 
preconizează prin planul de pace conve
nit în toamna acestui ap, în Guatemala, 
pentru întreaga regiune a Americii Cen
trale.

O rază de lumină la orizontul 
politic. Anul 1987 a înregistrat un nou 
record absolut — cel al cheltuielilor mili
tare. Deși la această oră instituțiile specia
lizate nu au încheiat calculele, datele pre
liminare indică deja depășirea pragului de 
1 000 miliarde de dolari. Peste o mie de mi
liarde de dolari pentru realizarea de noi 
arme nucleare (potrivit Institutului Inter
național de Studii Strategice de la Lon
dra. cele două mari puteri și-au sporit 
considerabil in acest an numărul focoase
lor nucleare : S.U.A. — cu o mie. U.R.S.S. 
— cu 400), pentru modernizarea arma
mentului convențional, pentru organizarea 
de ample acțiuni militare, pentru menți-

fiind transferate pentru anul care vine. 
Unul dintre acestea este cel al reuniunii 
general-europene de la Viena. După mai 
bine de un an de dezbateri și negocieri, re
zultatele sint încă modeste. Cel mai sem
nificativ dintre ele este, desigur. înțelegerea 
de principiu pentru începerea, in 1988. a 
tratativelor privind dezarmarea convențio
nală. Rămin in continuare multiple aspecte 
ce privesc intărirea securității și incre- 
derii. dezvoltarea largă a cooperării inter- 
europene, asupra cărora nu se va putea 
ajunge ia consens decit printr-o abordare 
constructivă, pornind de la dezideratul edi
ficării unei Europe unite, de state libere 
■și suverane, care, pe deasupra deosebiri
lor de orinduire socială și ideologii, să 
poată conlucra în securitate deplină și în
țelegere.

...Mai bine de cinci miliarde de locui
tori vor păși pragul Noului An 1988 1 Po
trivit ritmului demografic actual, pină la 
sfirșitul secolului numărul locuitorilor pla
netei va ajunge la 6 miliarde. Studiile 
prospective sint fără echivoc.: resursele 
Terrei sint suficiente pentru a asigura din 
plin condiții demne de viață întregii popu
lații umane. Ceea ce presupune insă o 
mai dreaptă așezare a lumii, soluționarea 
celei mai puternice și celei mai importante 
contradicții a lumii contemporane — con
tradicția dintre țările dezvoltate și țările 
în curs de dezvoltare, dintre bogat! și să
raci.

Or. la trecerea în Noul An. omenirea este 
mai profund ca oricind marcată de adin- 
cirea decalajelor dintre cele două grupuri 
de state, do situația copleșitoare în care 
se află două treimi din omenire, condam
nate la subdezvoltare și mizerie.. Economia 
mondială va fi afectată in continuare de 
profundele dezechilibre existente, de criza 
financiar-valutară. Prognozele privind evo
luția economică în țările capitaliste sint 
pesimiste și pentru anul ce vine — ih con
trast cu eforturile și căutările țărilor an
gajate în făurirea noii orînduiri de a pune

ma! bine In val® potențialul lor econo
mi co-social.

O grea povară e transferată in Noul An 
— cea a datoriiji externe ale țărilor in 
curs de dezvoltaricare au depășit — ca și 
cheltuielile militg — o mie de miliarde 
de dolari 1 Aparee aceea mai actuală ca 
oricind materializai propunerii României 
privind organizări unei conferințe inter
naționale, in cădii Organizației Națiunilor 
Unite, la care sălparticipe. cu drepturi 
egale, toate țările— in curs de dezvol
tare și dezvoltate.

Cu încredei în forța popoare
lor. —Contradicți.dintre bogați și săraci 
îmbracă dramatice _______ ___
mai pe plan montjl. ca o contradicție in
tre țările lumii Na te și țările așa-zisei 
lumi a treia, ci și ? plan național, inclusiv 
in interiorul celormai bogate țări ale 
lumii. Ciți neferici vor petrece revelionul 
in stațiile de metr» newyorkez, sub podu
rile Tamisei sau a Senei, in acest sfirșit 
de an, proclamat printr-o 
O.N.U. „Anul inteiațional 
rarea de locuințe persoane 
post" ! Statisticile tată că i 
o sută de milioanele perso’ 
ga lume nu au iti un f 
deasupra capului, i aproap 
populația planetei -ăieste i 
adecvate. în cartier mizere.
și subnutriției.

Cum. de asement. milioe 
vor trece în Noul \n copii 
zilei de mîine. de reocupai 
sirea unui loc de tuncă. 
este de 31 milione nun 
cele mai dezvoltate ale lum 
lioane de oameni frstrați d< 
mentar de a munci - cu al 
a-și avea asigurată lerspeclf 
in demnitate. Reflexii acestei stări de 
lucruri ii constituie amplele mișcări so
ciale. inițiate de forțle cele mai înaintate 
din aceste țări.

imagine 
este in-

cu 
Și

în această zi de la cumpăna 
anilor, moment solemn pe parcursul 
elipsei ce o descrie în rotirea sa in 
spațiu, Pămintul oferă o 
caleidoscopică, așa cum
săși lumea în care trăim : 
lumini și umbre, cu împliniri 
eșecuri, cu bucurii și neliniști. Cro
nica anului care se incheie înscrie 

în bilanțul împlinirilor noi cuceriri, dincolo de orizontul anterior al cu
noașteri, nenumărate înfăptuiri ce sporesc măreția umanității. In același 
timp însă, cîte frămîntări și cîte suferințe au îndurerat și în acest an 
popoare pe întinse zone ale planetei I Și cîte noi amenințări, ce pîndesc 
omenirea în totalitatea ei, s-au adăugat în această perioadă, ca urmare 
a continuării cursei înarmărilor, îndeosebi a sporirii arsenalelor nucleare I 

O lume plină de contradicții este lumea de azi. In fața po
poarelor se pun noi probleme, de o mare complexitate - arăta 
de la tribuna Conferinței Naționale a partidului nostru tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, subliniind că de răspunsurile ce vor fi date, de 
soluțiile la care se va ajunge depinde însuși viitorul omenirii. Iar faptul 
că întreaga desfășurare a vieții internaționale a confirmat liniile fun
damentale și orientările stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului 
constituie o garanție a justeții aprecierilor și pozițiilor subliniate de 
secretarul general al partidului la Conferința Națională.

în munții 
Kampuchia, 
de Sud și

oară s-a ajuns la un 
a unei întregi categorii

Sem narea
și Statele Unite ale

eliminare 
nucleare.
Sovietică
a tratatului privind

de către
eliminarea 

mai scurtă

firme de expresie nu nu- 
41.

Acolo unde glasul tunurilor 
continuă să se facă auzit. Anul 
care se incheie consemnează un număr 
record de conferințe și reuniuni interna
ționale. întilniri regionale bi și multilate
rale avind la ordinea de zi dezbaterea 
unor probleme de însemnătate vitală pen
tru umanitate, negocierea unor măsuri 
care să ducă la intărirea păcii. Ia dezvol
tarea înțelegerii și colaborării. Parafra- 
zind un străvechi dicton, s-ar putea spune 
că. atunci cind cei înțelepți vorbesc, tu
nurile trebuie să tacă. Din păcate, in 
numeroase regiuni ale globului tunurile 
n-au tăcut și continuă să nu tacă. Pentru 
că și glasul înțelepciunii se face auzit 
încă firav si doar din cind în cind, 
sporadic...

...Dacă pămintul ar fi privit de undeva 
din spațiu, nu s-ar putea să nu se im
pună atenției flăcările și exploziile din 
zona Golfului, unde de peste șapte arii 
se desfășoară un singeros și absurd război, 
soldat pină acum cu peste un milion de 
morți și cu uriașe pagube materiale, eva
luate la 400 miliarde de dolari. Sute de 
mii de militari din cele două țări aflate 
în război. Iran și Irak, vor petrece și

acest An Nou In tranșee, cu degetul pe 
trăgaciul armelor, la posturile de comandă 
ale tunurilor, la bateriile de rachete. Și 
dacă in această noapte spre bolta Golfu
lui se vor înălța jerbe de lumini, cu si
guranță că ele nu vor provoca bucurie, ci 
vor fi semne rău prevestitoare : poate 
din nou au fost lovite instalațiile de în
cărcare a țițeiului de pe insula Kharg, 
cele mai vaste din lume, sau poate a fost 
atins vreunul din petrolierele deja în
cărcate. așa cum s-a întîmplat cu vreo 
alte două sute de la începutul acestui an. 
Nu vor avea o noapte tihnită nici miile 
de marinari de pe cele 80 de nave de 
război ce patrulează in permanență in 
Golf, fiecare din acestea puțind deveni 
detonatorul unui conflict de proporții, cu 
consecințe imprevizibile.

...Nu-i pace nici sub cedrii Libanului. 
Războiul taberelor rivale, luptele fra
tricide. actele represive ale forțelor de 
ocupație israeliene au transformat în ruine 
o tară altădată înfloritoare. „Linia fron
tului" se află pretutindeni. Ea separă co
line și cimpii, cartiere și străzi — sepa- 
rind. in fapt, ruine și morți, suferințele 
nesfîrșite ale acestui popor. La toate aces
tea se adaugă suferințele populației arabe

proprii, pentru a „com- 
racheteior cu rază me-

cit de nefondată, pe at.lt

...In desfășurarea secvențelor ce compun ace>t vast tablou po
licrom pe care-l înfățișează planeta noastră în png de An Nou se 
detașează însă ca un factor dătător de speranțe puternica manifes
tare la scară planetară a glasului și voinței popcarelor — tot mai 
conștiente de forța pe care o reprezintă și de răspunderea ce le revine 
pentru asigurarea propriului viitor. Conștiente că nv •'-«1 luptă 
unită vor putea asigura triumful rațiunii, vor put 
schimbare a cursului evenimentelor, dînd o nouă 
ționării marilor probleme ce preocupă lumea dr 
nirea aspirațiilor lor de pace, libertate și progres.

Manifestări consacrate aniversării 
proclamării Republicii

CONDAMNARE FERMA A OCUPĂRII UNOR ZONE DIN ANGOLA
DE CĂTRE TRUPELE REGIMULUI RASIST DE LA PRETORIA

S'

TIRANA: Lucră'
Adunării Populare

TIRANA 30 (Agerpres). — La Ti- ^5
rana s-au încheiat lucrările sesiunii
Adunării Populare a R.P.S. Albania ',re*
— transmite agenția A.T.A. Deputa- . stat
ții au adoptat legea planului de sta

■' ' ____ : *

Aniversarea proclamării Republicii — ziua de 30 Decembrie — a 
prilejuit desfășurarea, in diferite țări ale lumii, a unor manifestări, in 
cadrul cărora au fost evidențiate realizările României pe calea socialis
mului, cu precădere in perioada deschisă de cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Au fost sublin -te, totodată, politica de 
amplă cooperare internațională a României, demersurile și inițiativele 
vizind instaurarea păcii pe planeta noastră.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 
Institutul pedagogic pentru studierea 
limbilor' străine din Kiev a avut loc 
o adunare festivă, organizată de Co
mitetul orășenesc de partid Kiev, de 
filiala din Ucraina a Asociației de 
prietenie româno-sovietică. de alte 
organizații politice și de masă.

Luînd cuvîntul. I. A. Bondari, mi
nistrul industriei locale al R.S.S. 
Ucrainene, președintele filialei din 
Ucraina a Asociației de prietenie 
româno-sovietică, a prezentat semni
ficația evenimentului și realizările 
economice și sociale ale României in 
anii construcției socialismului.

Au participat I. G. Bahtin, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Ucrainene, V.D. 
Gladusz, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. A. V. Merkulov, șeful 
Secției internaționale a C.C. al P.C. 
din Ucraina, V.A. Kravetz, ministrul 
afacerilor externe, miniștri, deputați 
ai Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrai
nene. membri ai conducerii filialei 
din Ucraina a Asociației de prietenie 
cu străinătatea, un numeros public.

PHENIAN 30 (Agerpres). — La o 
întîlnire, care a avut loc la Phenian, 
au participat Hong Sang Nam. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele părții coreene in Comisia 
mixtă interguvernamentală de co
laborare economică, Chong Song 
Nam. ministrul relațiilor economice 
externe. Kim Bong II. ministrul 
muncii și președinte al Asociației de 
prietenie coreeano-română, adjuncți

de miniștri, directori, funcționari 
superiori din M.A.E. și alte organe 
ale R.P.D. Coreene.

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej au fost reliefate semnificația eve
nimentului aniversat, realizările do- 
bîndite de poporul român în anii edi
ficării socialiste și îndeosebi in etapa 
istorică de după Congresul al IX-lea 
pe care poporul român. în semn de 
cinstire pentru conducătorul său, o de
numește „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
Hong San Nam a menționat că R.i'.D. 
Coreeană sprijină inițiativele și pro- 
punerile României pe plan interna
țional. dedicate destinderii și păcii, 
dezarmării și in primul rind dezar
mării nucleare.

S-a evidențiat că la fundamentarea 
și dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie șl solidaritate dintre 
cele două țări. partide și popoare, un 
rol determinant îl au întîlnirile si con
vorbirile de la București și Phenian 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen.

CAIRO 30 (Agerpres). — La Cairo, 
In sălile Centrului național de arte, 
s-a deschis expoziția de fotografii 
„România — ’87". Expoziția a fost 
inaugurată de Shouikar Shafie, direc
tor general pentru relații culturale 
externe din Ministerul Culturii al 
Egiptului. în cuvîntul rostit. Shouikar 
Shafie a subliniat relații’^ de strinsă 
prietenie și colaborare româno-egip- 
teană existente, care au la bază înțe
legerile convenite intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re

publicii Socialiste România, si Hosnl 
Mubarak.’ președintele R.A. Egipt.

A urmat o gală de filme docu
mentare românești.

Postul da radio Cairo. în cadrul 
rubricii „Popoare prietene", a difuzat 
o emisiune specială dedicată eveni
mentului de la 30 Decembrie 1947.

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — 
Televiziunea etiopiana a prezentat 
filmul documentar „România — casa 
mea", relevînd, într-u î comentariu 
amplu, semnificația profundă a aces
tui eveniment, precum șl marile 
transformări revoluționare ce au avut 
loc in cele patru decenii. în
deosebi realizările epocale dobîn- 
dite de poporul român sub con
ducerea înțeleaptă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secret-ir general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

HELSINKI 30 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc o festivita
te in cursul căreia a fost sub
liniată semnificația evenimentu
lui de la 30 Decembrie 1947 și au 
fost evocate marile realizări ob
ținute de poporul român în anii 
construcției socialiste, politica ex
ternă activă și dinamică a Româ
niei. consacrată păcii, dezarmării si 
colaborării internaționale. în cadrul 
unui stand de carte, la loc de frunte 
au fost prezentate lucrăr’ din gin- 
direa social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Au participat 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe finlandez repre
zentanți ai altor instituții guverna
mentale. cadre din conducerea unor 
partide politice și organizații de 
masă și obștești, oameni de afaceri, 
membri ai Asociației de prietenie 
Finlanda-România, ziariști.

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — 
înțr-un comunicat publicat la Addis 
Abeba, secretarul general al Orga
nizației Unității Africane. Ide Ou- 
marou, reafirmă poziția țărilor mem
bre ale organismului panafrican de 
condamnare fermă a ocupării unor 
zone din Angola de către trupele re

gimului rasist de la Pretoria. El a 
subliniat necesitatea aplicării norme
lor dreptului internațional, a rezolu
ției Consiliului de Securitate în ve
derea încetării agresiunii sud-afri- 
cane. a practicilor Ia care recurg gu
vernanții din Africa de Sud in ra
porturile cu statele africane vecine.

Alegerea președintelui Republicii 
Zimbabwe

HARARE 30 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Gabriel Mugabe, a fost ales 
președinte al țării de cele două-..ca- 
mere ale parlamentului, constituite

In colegiu electoral. Robert Gabriel 
Mugabe a fost candidat din partea 
Partidului Uniunea Națională Afri
cană din Zimbabwe — Frontul Pa
triotic. mandatul său fiind de șase ani.

Consultări în vederea formării 
noului cabinet belgian

BRUXELLES 30 (Agerpres). — Noul 
guvern al Belgiei nu se va forma 
pină săptămina viitoare, urmînd ca 
luni să fie reluate negocierile politi
ce în acest scop — a arătat, intr-o 
declarație făcută presei, președintele 
Partidului Socialist Valon. Guy Spi- 
taels, însărcinat de regele Baudouin

cu o misiune de informare, după ale
gerile legislative de la 13 decembrie. 
El a precizat, totodată, că, după con
vorbirile avuto cu liderii forțelor 
politice, urmează să consulte și re
prezentanții sectoarelor economice și 
sociale din țară.

, Prognoze pesh 
economiei în

LONDRA 30 (Agerpres). 
cipalele state industrializat' 
registra in 1988 un ritm d 
inferior celui preconizat ir 
zei de la burse și a dec 
matic al dolarului, arat’’ 
titulat „Business Inter 
blicat la Londra, car 
opiniile exprimate ant 
in economie și insti 
litate din diferite țf

Economia S.U.A. 
ritm de 2,3 la suf 
acesta), deși îna< 
survenite la bur 
octombrie se p 
3 la sută.

Pentru Mar 
este de la 2/ 
R.F.G. de lr 
cazul Japor

BONN 
sindicate 
apreciaz 
nomică 
mică 
zent. 
ședi

(„Ministrul de 
țțnberg a afir- 

ajunge Ia doi la 
ferim că nu vom 

ar unu la sută", 
că această estimare 

*erminată de prăbu- 
olarului și dificultă- 
ale R.F.G. legate de 

ată. președintele sin- 
.-germane a relevat că 
așteptat o diminuare a

„LES 30 (Agerpres). — 
unui raport al Comisiei 

,at publicității la Bruxelles, 
ile fermierilor din țările ,Pie- 

mune se vor reduce în medie 
8 la sută in acest an. Declinul 

Jiferi de la tară la tară.
.epublica Federală Germania, de 

.emplu. va înregistra, probabil, o 
educere de 17.2 la sută, iar Dane

marca — de 10.8 la sută. Marea Bri- 
tanie. Franța. Belgia si Italia se vor 
afla, de asemenea. în grupul țărilor 
care înregistrează pierderi.

Agențiile de presa
e scurt

i a

DAMASC •

Declarația — program a
DAMASC 30 (Agerpres). — Pri- 

mul-ministru al Siriei, Mahmoud Al- 
Zouabi, a prezentat în parlamentul 
tării declarația-program a noului 
guvern.

în declarația-program se relevă, 
privind problemele interne, că gu
vernul sirian pornește de la necesi
tatea ca tara să se bazeze pe efortu
rile proprii în asigurarea dezvoltării 
economice și sociale. Va fi acordată 
o atenție specială dezvoltării indus
triei și agriculturii, menținerii echi
librului intre export și import și dez
voltării relațiilor comerciale externe.

noului guvern sirian
în ce privește situația din Orientul 

Mijlociu. Siria va acționa în direcția 
instaurării unei păci durabile și drep
te în zonă, problema palestiniană 
continuînd să fie problema-cheie in 
reglementarea situației din această 
regiune.

în document este exprimată hotă- 
rirea de a consolida și adinei rela
țiile de prietenie și cooperare cu ță
rile socialiste, de a sprijini miș
carea de nealiniere și de a întări 
relațiile politice și economice cu sta
tele arabe.

Refuz al Congresului S. U. A. 
de a finanța planuri ale Pentagonului
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Congresul S.U.A. a refuzat să fi
nanțeze planurile pentru construirea 
a noi rampe de lansare pentru ra
chetele nucleare americane cu rază 
medie si mai scurtă de acțiune în 
Europa — relatează, de la Washing
ton. agenția T.A.S.S., menționind că 
alocațiile in aceste scopuri au fost 
astfel excluse din capitolul de chel
tuieli al bugetului federal pe anul 
1988.

Congresul a adoptat, de asemenea, 
hotărîrea de a amina alocarea de 
fonduri pentru desfășurarea de noi 
rachete cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune in Europa occidentală. 
S-a cerut Pentagonului să prezinte 
Congresului, cel tîrziu la 1 iulie 
1988. un raport asupra modului cum 
intenționează să utilizeze in viitor 
bazele militare afectate in prezent 
rachetelor nucleare americane cu 
rază medie si mai scurtă de acțiune.

In lume există peste 
100 de milioane 

de oameni fără locuință 
Circa 1,2 miliarde persoane 
nu dispun de condiții de 

locuit corespunzătoare
NAȚIUNILE UNITE 30 (Ager

pres). — La sfirșitul lui 1987, de
clarat de O.N.U. „An internațio
nal pentru asigurarea de locuințe 
persoanelor fără adăpost". in 
lume existau peste 100 milioane de 
persoane fără un cămin, iar circa 
1,2 miliarde persoane nu dispuneau 
de condiții de locuit corespunză
toare. relevă publicațiile organiza
ției mondiale. Prin acțiunile orga
nizate in acest an s-a urmărit să 
„se atragă atenția asupra celor care 
nu au un acoperiș deasupra capului 
și care trăiesc in condiții de mizerie 
și de insecuritate" și totodată să se 
încurajeze activitățile de elaborare 
a unor programe destinate depășirii 
crizei de locuințe intr-o mare par
te a lumii. Revista „Forum du 
Developpement" arată că măsurile 
întreprinse in acest an trebuie con
tinuate pe o scară și mai mare in 
anii următori pentru a fi atinse 
obiectivele propuse.

MAREA ADUNARE NAȚIONA
LA A TURCIEI A ACORDAT VO
TUL DE ÎNCREDERE NOULUI 
GUVERN condus de premierul 
Turgut Ozal. Potrivit agenției Ana
tolia. citată de T.A.S.S., in favoa
rea guvernului au votat 290 de de
putați din totalul de 450. După 
cum s-a anunțat, la alegerile de la 
29 noiembrie. Partidul Patrței con
dus de actualul premier Turgut 
Ozal a obținut cel mai mare nu
măr de voturi, dispunind de majo
ritatea mandatelor in parlament.

ÎNTRE R. P. CHINEZA ȘI 
U.N.E.S.C.O. (Organizația Națiu
nilor Unite pentru Educație, Știință 
și Cultură) a fost semnată o con
venție, in baza căreia un număr de 
șase locuri din China reprezentînd 
monumente istorice și naturale vor 
fi incluse in patrimoniul cultural 
al. umanității. Intre acestea figu
rează Muntele Taishan. din provin
cia Shandong, Marele Zid. ' Palatul 
imperial din Beijing și grotele cu 
picturi murale din Dunhuang.

principal de sectorul bugetar si de 
cel agricol. Pachetul de măsuri 
preconizate de șeful Comisiei exe
cutive va constitui tema prioritară 
de dezbatere a 
extraordinare la 
lor 12“ din luna

viitoarei întilniri 
nivel înalt a „ce- 
februari'e.

VicepreședinteleDECLARAȚIE.
Frontului de Eliberare Kanak So
cialist (F.L.N.K.S? din Noua Ca- 
ledonie. Y. Yeiwene. a cerut 
guvernului francez să inceapă con
vorbiri cu reprezentanții populației 
autohtone din acest teritoriu fran
cez de peste mări. Problema Noii 
Caledonii — a spus el — nu tre
buie soluționată fără acordul popu
lației acestui arhipelag care se 
pronunță pentru autodeterminare. 
Vicepreședintele F.L.N.K.S. a fă
cut această declarație la Noumeea. 
după ce fusese eliberat din deten
ție de către autoritățile franceze 
sub presiunea mișcării de protest 
a populației locale.

L_

R.F.G. VA PRELUA PREȘEDIN
ȚIA ORGANELOR COMUNITĂȚII 
ECONOMICE (VEST-) EUROPE
NE începînd de la 1 ianuarie si va 
susține punerea în aplicare a re
formelor propuse de președintele 
Comisiei C.E.E., Jacques Delors, a 
afirmat purtătorul de cuvint al 
guvernului de la Bonn. Reformele 
proiectate, menite să ducă la ame
liorarea structurilor organizației 
vest-europene, dar care nu au în
trunit pină în prezent consensul 
țărilor membre, sint legate în

ÎN R. F. GERMANIA EXISTA 
8 000 DE PROFESORI DE SPORT 
ȘOMERI — se arată intr-un docu
ment al Serviciului de informații 
sportive din Diisseldorf. Perspecti
vele îmbunătățirii 
domeniu nu sint 
toare nici pentru

situației in acest 
deloc incuraja- 

anul 1988.
DE INSTRUC-

1-a deferit 
Gabriele

JUDECĂTORIA 
TIE DIN BOLOGNA 
justiției ne neofascistul 
de Francisci. din Roma. Acesta s-a
făcut vinovat de asasinarea jude
cătorului Mario Amato, la- Roma,

Ph.. 
TULUI 
ETIOPIAN, _ 
tiile dintre cele 
de normalizare de, 
avea loc la 7 ianuarie, 
a fost furnizată presei 
ministru al Sudanului. Sadiq El 
Mahdi. El a precizat in cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
Khartum că în prezent au loc nego
cieri între cele două părți privind 
locul in care se va desfășura reu
niunea.

i

TE- 
jlZO- 
rela- 
căile

lor. va 
formația 

ae primul-

INFLAȚIE. în 1987 rata cumulată 
a inflației a atins in Brazilia 365,96 
la sută — a anunțat Institutul 
brazilian de geografie si statistică.

AMtNARE. Prima lansare după 
catastrofa navetei „Challenger" a 
unei navete spațiale americane, 
prevăzută pentru 2 iunie 1988, a 
fost din nou amânată pentru o pe
rioadă neprecizată, a dnunțat Ad
ministrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea

spațiului cosmic (N.A.S.A.). Amina- 
rea a fost determinată de ruperea 
unei duze de propulsare a navetei, 
in timpul unui test.

PRIMIRE. Președintele Iranului, 
Seyyed Aii Khamenei, l-a primit 
pe ministrul sirian de externe, Fa
rouk Al Sharaa. aflat in vizită in 
capitala iraniană. Ministrul sirian 
a remis un mesaj șefului statului 
iranian din partea președintelui Si
riei. Hafez Al-Assad. privind 
mele evoluții din 
bleme de interes

regiune și 
reciproc.
SOVIETICI

ulti- 
pro-

Via-COSMONAUȚII
dimir Titov și Musa Manarov iși 
continuă activitatea la bordul com
plexului spațial științific „Mir", 
relatează agenția T.A.S.S. In con
formitate cu planul de activitate, 
cosmonauții au realizat rejoncțiu- 
nea navei „Soiuz TM-4" cu blocul 
de bază al complexului, pentru a 
elibera docul necesar cuplării na
velor automate de transport „Pro
gress". Datele telemetrice relevă că 
sistemele complexului orbital func
ționează normal. Starea sănătății 
cosmonauților este bună.

RETROSPECTIVA 1987
nipon „Asahi" 
un clasament

Ziarul 
a făcut 
al principalelor des
coperiri științifice ale 
anului 1987, si- 
tuind pe primul loc 
succesele înregistrate 
în anul 1987 în folosi
rea efectului de super- 
conductibilitate în con
dițiile unor tempera
turi relativ ridicate. 
Aplicațiile practice ale 
acestei descoperiri per
mit. realizarea unor 
motoare principial noi 
și cu puteri foarte

mari, prin învingerea 
unor efecte ale forței 
de atracție a Pămintu- 
lui și prin transmite
rea fără pierderi a e- 
nergiei la distanțe 
foarte mari. „Asahi" 
acordă o mare impor
tanță cercetării super
novei descoperite la 
distanța de 150 de ani 
lumină de Terra, în 
zona Marelui Nor Ma
gellan. In context, sint 
evidențiate acțiunile 
de cooperare interna
țională pașnică pentru

cercetările astronomi
ce respective, apreci- 
indu-se că această 
conlucrare ar trebui 
extinsă asupra tutu
ror domeniilor legate 
de cercetarea spațițilui 
extraterestru. Totoda
tă, „Asahi" consideră 
că in anul 1987 știința 
nu a reușit să obțină 
succese importante in 
cercetarea unor pro
bleme globale, inclusiv 
oprirea degradării 
stratului de ozon care 
înconjoară planeta 
noastră.
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