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JF/e ca noul an să aducă poporului român 
\noi și noi realizări în înaintarea fermă a | 

i patriei noastre pe calea societății soci- | 
} aliste multilateral dezvoltate, spre înaltele I 
! piscuri ale civilizației comuniste! |
j______ ______}

MESAJUL DE ANUL NOU
adresat întregului nostru popor, la posturile de radio și televiziune, de

TOVARĂȘUL nicolae ceaușescu
Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 

Socialiste România,
In «nul 1987 poporul român a obținut, sub con

ducerea partidului nostru comunist, importante reali- 
lâri in dezvoltarea economico-socială, a parcurs, in 
ondiții internaționale grele, o nouă etapă pe drumul 
ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație. A avut loc o creștere importantă a pro
ducției industriale, agricole, in toate domeniile de 
activitate. Am realizat, de asemenea, un volum im
portant de investiții. S-au dat in folosință noi capa
cități de producție și așezăminte social-culturale. 
S-au obținut realizări importante in știință, învăță- 
mint, in activitatea culturală - factori importanți in 
progresul multilateral al patriei noastre.

Conferința Națională a partidului a analizat sta
diul actual , al dezvoltării societății socialiste româ
nești Și a elaborat un amplu și măreț program de 
muncă și luptă in vederea înfăptuirii neabătute a 
hotăririlor Congresului al Xlll-lea al partidului, a Pro
gramului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

De asemenea, in acest an, la 30 decembrie, am 
aniversat împlinirea a 40 de ani de la inlăturarea 
monarhiei și proclamarea Republicii, care a marcat 
lichidarea orinduirii burghezo-moșierești, a domina
ției imperialiste și trecerea la făurirea orinduirii so- 
«ioliste in România.

' Mărețele realizări obținute de poporul român In 
mii construcției socialiste - deci și in primii 2 ani 

' lin cel de-al 8-lea cincinal - demonstrează cu pu
terea faptelor, a realităților, justețea politicii parti
dului nostru comunist, care iși îndeplinește cu cinste 
rolul de forță conducătoare a intregii națiuni pe ca
lea edificării celei mai drepte societăți, a socialismu
lui și comunismului.
' încheiem anul 1987 eu importante realizări, dar șl 

tu o serie de neimpliniri. Mai multe unități econo- 
rtico-sociale au rămas datoare față de acest an, 
•vină multe nerealizâri.

Pe ansamblu, putem să privim cu satisfacție și 
tnindrie la tot ce am realizat, inclusiv la realizările 
«lin ultimii doi ani.

Pentru toate aceste remarcabile înfăptuiri, acum, 
tind incheiem anul 1987 cu importante realizări, in 
numele conducerii de partid și de stat, al meu per
sonal, adresez eroicei noastre clase muncitoare, mi
nunatei țărânimi și intelectualități, întregului nostru 
popor de 23 de milioane, cele mai calde felicitări și 
urări de noi și tot mai mari împliniri in muncă și 
viață, In înaintarea patriei noastre spre culmile tot 
mai înalte de progres și civilizație, spre visul de aur 
■I omenirii, spre comunism.

Dragi tovarăși,
Intrăm în noul an 1988 cu planuri și programe 

clare pentru activitatea viitorului an și a întregului 
plan cincinal 1986-1990 și, în perspectivă, pînă în 
anul 2000.

Conferința Națională a partidului, organismele de
mocrației muncitorești-revoluționare și Marea Aduna, 
re Națională au aprobat planurile și programele de 
activitate pentru anul 1988, au stabilit măsurile ne
cesare in vederea lichidării lipsurilor care s-au ma
nifestat în acest an, îmbunătățirii activității in toate 
domeniile și trecerii cu hotărire la înfăptuirea neabă
tută, incâ din prima zi a noului an, a obiectivelor 
do dezvoltare economico-socială a patriei noastre.

Sînt bine cunoscute de toți oamenii muncii, de în
tregul popor obiectivele noului an. Acum, hotăritor 
este să trecem cu fermitate la buna organizare a ac
tivității în toate sectoarele, să perfecționăm condu
cerea și să acționăm cu cea mai înaltă răspundere 

t revoluționară, să întărim ordinea, disciplina, să facem 
astfel ca fiecare, la locul său de muncă, să facă 
totul pentru înfăptuirea neabătută a tuturor planuri
lor și programelor care asigură dezvoltarea generală 
a patriei, ridicarea nivelului de trai material și spi
ritual ai intregii națiuni - țelul suprem al politicii

partidului, esența societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Trebuie să punem pe primul plan realizarea în cele 
mai bune condiții o prevederilor planului privind 
energia electrică, dezvoltarea bazei de materii prime, 
încadrarea strictă în normele de consum energetice 
și materiale, recuperarea și refolosirea materialelor, 
subansamblelor și pieselor, să acționăm și mai ferm 
pentru reducerea consumurilor, a cheltuielilor mate
riale, pentru creșterea tot mai puternică a eficienței 
economice, a productivității muncii.

O atenție deosebită va trebui să se acorde înfăp
tuirii programelor de organizare și modernizare, de 
normare economico-financiară, de aplicare in toate 
domeniile a autoconducerii, autogestiunii și autofi
nanțării. Să acționăm cu și mai multă hotărire în ve
derea înbunătățirii activității cercetării științifice, în- 
vățămintului, a aplicării în producție a noilor rezul
tate și cuceriri ale științei și tehnicii moderne, să ri
dicăm necontenit calitatea și nivelul tehnic ale pro
ducției.

Va trebui să acordăm o atenție deosebită dezvol
tării relațiilor internaționale, cooperării și specializării 
in producție, realizării producției și a exportului.

înfăptuirea hotăririlor Conferinței Naționale, a pro
gramelor și legilor adoptate de organismele demo- 
erotice și de Marea Adunare Națională impune creș

terea și mai puternică a rolului conducător al parti
dului in toate domeniile de activitate, intensificarea 
muncii politico-educative, de ridicare continuă a 
conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, 
constructor conștient al noii orinduiri sociale.

Trebuie să perfecționăm și să asigurăm funcționa
rea in cele mai bune condiții a organismelor demo
crației noastre muncitorești-revoluționare, pornind 
totdeauna de la faptul că socialismul îl construim cu 
poporul și pentru popor, că numai pe baza celei mai 
largi democrații muncitorești-revoluționare se poate 
asigura făurirea cu succes a noii orinduiri, a socia
lismului și comunismului.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii 

Socialiste România,
In anul 1987 au avut loc evenimente de importanță 

deosebită în viața internațională. A continuat cursa 
înarmărilor. S-au menținut și chiar s-au agravat o se
rie de conflicte. Au avut loc acțiuni de amestec bru
tal in treburile interne ale diferitelor state.

Situația economică mondială continuă să fie deo
sebit de gravă. S-a agravat situația țârilor in curs de 

dezvoltare ca urmare a politicii monopolurilor și ca
pitalului financiar internațional de dominație și asu
prire. Asistâm la dezvoltarea unor noi forme de do
minație colonialistă, de asuprire a altor popoare.

In același timp, trebuie să subliniem că în anul pe 
care îl incheiem s-au intensificat acțiunile forțelor 
antiimperialiste, democratice, realiste, lupta popoare
lor de pretutindeni pentru o politică nouă, democra
tică, pentru dezarmare, și in primul rind pentru dez
armarea nucleară, pentru o pace trainică, pentru 
relații de deplină egalitate și respect între toate na
țiunile lumii.

Semnarea tratatului dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii cu privire la lichidarea ra
chetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune constituie un eveniment istoric, un rezultat al 
politicii realiste, al luptei tuturor popoarelor. Apreci
ind acest acord ca un pas important, trebuie să spu
nem insă că în lume continuă să râmină uriașe arse
nale de arme nucleare, in stare să distrugă de mai 
multe ori întreaga omenire, însăși viața pe planeta 
noastră.

De aceea, problema fundamentală este aceea a 
intensificării luptei pentru noi acorduri in direcția 
reducerii armelor nucleare strategice, pentru oprirea 
experiențelor nucleare, pentru renunțarea la militari
zarea Cosmosului, pentru eliminarea totală a arme
lor nucleare. Nu există și nu poate exista problemă 

mai importantă, in epoca armelor nucleare, declt 
lichidarea cu desăvirșiro a lor I Mai mult ea oricind, 
este necesar ca toate țările europene - pe terito
riul cărora se găsește o parte importantă a armelor 
nucleare - sâ acționeze cu toată fermitatea in ve
derea eliminării tuturor armelor nucleare de pe con
tinentul european, pentru inlăturarea tuturor armelor 
nucleare din lume.

In același timp, trebuie sâ facem totul ca, în anul 
1988, să se treacă la tratative în vederea reducerii 
armamentelor convenționale in Europa, pentru elimi
narea armelor chimice și realizarea unui nou echili
bru in raportul de forțe la un nivel cit mai redus al 
înarmărilor.

România este hotărită să acționeze eu toată hotâ
rirea pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a 
Conferinței general-europene, pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate statele continentului nostru și reali- 
zarea unei Europe unite, a tuturor națiunilor, fără 
deosebire de orindulre socială.

Vom intensifica eforturile pentru dezvoltarea cola
borării și prieteniei cu toate țările din Balcani, pen
tru realizarea in regiunea noastră o unei zone fără 
arme nucleare și chimice, fără baze militare și trupa 
străine, pentru o colaborare largă, economică, teh- 
nico-științifică, culturală și in alte domenii.

România iși va intensifica eforturile in vederea In. 
cetârii conflictelor militare și soluționarea probleme
lor pe calea tratativelor, pentru organizarea unei 
conferințe internaționale in problemele Orientului ' ' 
Mijlociu.

Acum, de noul an, ne adresăm tuturor statelor șl 
popoarelor lumii cu chemarea de o face totul pentru 
ca noul an sâ marcheze pași importanți pe calec 
dezarmării, a păcii, a soluționării conflictelor pe ca
lea tratativelor, in realizarea unor relații noi, demo
cratice, bazate pe principiile deplinei egalități in 
drepturi, ale respectului suveranității și independenței 
fiecărei națiuni, neamestecului in treburile interne, 
renunțării cu desăvirșiro la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței.

Să acționâm cu toată hotârirea pentru soluționa
rea problemelor grave ale situației economice si, in 
primul rind, a situației țârilor in curs de dezvoltare, 
inclusiv a datoriilor țârilor In curs de dezvoltare î 
Să deschidem calea spre « nouă ordine economică 
mondială I

Acum, cind Intrăm în noul un, Republics 
România reafirmă cu putere hotârirea sa de a dez- 
volta relațiile cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială, de a face totul pentru a contri 
bui la înfăptuirea năzuințelor intregii omeniri, de 
dezarmare, de înlăturare a armelor nucleare, de 
pace, a năzuințelor tuturor națiunilor lumii de a trăi 
independente și în libertate.

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 

Socialiste România,
La începutul anului 1988 să ne angajăm solemn că 

vom acționa cu toată răspunderea, in spirit revoluțio
nar, in vederea înfăptuirii neabătute a planurilor și 
programelor de dezvoltare continuă a patriei noastre, 
că vom face astfel incit in anul in care intrăm să 
obținem cele mai bune rezultate din acest cincinal și 

obiectivelor 
par-

să asigurăm infâptuirea neabătuta a 
strategice stabilite de Congresul al Xlll-h 
tidului.

Fie ca noul an sâ aducă poporului ro 
noi realizări in înaintarea fermă a patriei 
calea societății socialisto multilateral dezvc 
înaltele piscuri ale civilizației comuniste I

Cu încrederea deplină in justețea politicii 
interne și internaționale, in forța partidului și 
pacitatea creatoare a intregii națiuni, la înce 
noului an vă urez, dragi compatrioți, noi și to 
mari realizări în toate domeniile, multe satisfacț 
muncă și viață, împlinirea tuturor năzuințelor da 
bine, multă sănătate și fericire I

LA MULTI ANII

LA ORIZONTUL NOULUI AN, 1988

împliniri și mai bogate pentru România, pentru minunății ei constructori!
Am mai petrecut un an, sub streașină în sărbătoare a patriei... 
Am întimplnat un an, în pridvoarele de sărbătoare ale patriei...
După datina acestui pămint de la Carpați, Dunăre și Mare ; colin

dătorii au urat țării și omului din fruntea ei și a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu ani mulți, cu sănătate, 
fericire, pace.

Sentimente exprimate cu patriotică vibrație in Mesajul de Anul Nou 
«dresat întregului popor de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mindrie tonică pentru împlinirile cu care am împodobit anul care 
a intrat in istoria construcției noastre socialiste. A fost anul Conferinței 
Noționale a Partidului Comunist Român care a deschis României noi 
drumuri de împliniri. A fost anul 40 al Republicii — jubileu pe care în
tregul popor l-a cinstit prin faptele sale de muncă, de construcție. Fapte 
în care se regăsește o țară mai puternică din punct de vedere industrial 
de 120 de ori față de 1945, o agricultură care produce de aproape 9 ori 
mai mult decit în trecut

Lingă mîndria tonică pentru cite om zidit am pus firesc, în injjm- 
pinarea noului an, încrederea neclintită in viitor. In puterile noastre care 
făuresc acest viitor. îndemnurile din Mesajul adresat de președintele 
României au trezit adinei și puternice ecouri în conștiințe : să muncim 
mai bine, mai rodnic in noul an. Să învingem bărbătește greutățile, să 
punem din plin în mișcare toate energiile, întregul potențial tehnic și 
uman de care țara dispune. Este chemarea de mare rezonanță patriotică. 
Aspirația noastră de mai bine se împlinește numai prin rodnicia muncii 
noostre.

In izvorul muncii se află izvorul calității vieții fiecărui cetățean, latâ 
de ce. deloc întimplător, urătorii care s-au aflat la fereastra țării la 
bătaia de gong a lui 1988 au invocat, necontenit puterea muncii care 
le săvirșește pe toate. De aici hotârirea unanimă a întregului popor de 
o converti în realitate, la scara unu pe unu, Programul devenirii comu
niste a României socialiste. Programul nostru, al tuturor.

1988 este purtătorul tuturor certitudinilor care se împlinesc și care 
împlinesc mai frumos patria și viața cetățenilor ei.

Urare muncitoreasca. Uzi* 
na „23 August" din Capitală. Uriașă 
citadelă a muncii, „mecanicul șef“ 
al construcției de mașini românești, 
la cumpăna dintre doi ani. Un nu
măr important de muncitori se află 
la locurile lor de muncă, in ultimul 
schimb al anului 1987, în secțiile 
unde „focul continuu" impune pre
zența oamenilor. Un alt grup de oa
meni, cu familiile lor, au luat loc la 
mesele frumos împodobite din sala 
cantinei muncitorești, pentru a pe
trece revelionul. Aici, atmosferă săr
bătorească, destindere, petrecere în 
toi. îi recunoaștem pe matrițerul 
Leonida Vanghele, pe maistrul 
Costel Crăciun de la secția de mo
toare, pe lăcătușul Nicolae Enache, 
secretarul de partid al secției de lo
comotive, pe sudorița Elena Florea, 
pe Nicolae Ungureanu, maistru ener
getic, și încă mulți din cei prezenti 
la tradiționalul revelion muncitoresc 
organizat în cadrul marii familii a 
muncitorilor de la „23 August".

...Colindătorii rostesc tradiționalul 
plugușor în care, In cuvinte simple, 
emoționante, se află gîndurile curate 
ale tuturor celor ce muncesc în 
această mare cițadelă muncitoreas
că : „Muncitorii uzinei noastre, / Ex
primă recunoștința lor fierbinte / 
Eroului nostru președinte, / Că ne-a 
sfătuit ca un părinte. / Pentru noi 
înfăptuiri, / Pentru tot și pentru 
toate / ti urăm azi sănătate ! / Să 

spunem toți de Anul Nou, / La 
mulți ani, viteaz erou ! / Ia minați 
mai voinicește, / Și urați muncito- 
rește !“.

Așa cum declara și de la înalta 
tribună a Conferinței Naționale a 
partidului, secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere, tovarășul 
Petre Răducanu, ne mărturisește 
gîndul care ii preocupă în mod deo
sebit pe toți membrii colectivului : 
perfecționarea continuă a producției, 
sporirea eficienței economice. „Am 
obținut succese deosebite în anul 
1987, dar, în spiritul indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
vom acționa și mai hotărît in 1988 
pentru realizarea integrală a progra
mului de modernizare, promovînd 
progresul tehnic, introducînd noi 
tehnologii in producția de motoare 
care, prin tipizare, să contribuie la 
scurtarea ciclurilor de fabricație. Nu 
putem să nu ne exprimăm satisfac
ția pentru noile măsuri inițiate de 
secretarul general al partidului de 
majorare, incepind din noul an, a 
retribuțiilor, ca și pe cele stabilite cu 
privire la plata fondului de partici
pare la beneficii. Noi vedem în 
aceste măsuri o nouă dovadă a grijii 
statornice pe care secretarul general 
al partidului o poartă ridicării nive
lului de trai al întregului popor, dar 
în același timp și un imbold de a 
munci mai mult și mai bine, munoa 
fiind singura sursă a progresului 
și prosperității patriei, a bunăstării

și fericirii noastre, a tuturor. Folo
sesc și acest prilej pentru a exprima 
din inimă, in numele între
gului colectiv, urarea noastră 
de ani multi cu sănătate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu".

...Intr-un alt cartier al Capitalei, 
la întreprinderea de utilaj chimic 

„Grlvița roșie", aceeași atmosferă 
sărbătorească. Cu mesele încărcate, 
așa cum este datina la români, mun
citorii grivițeni veniți la petrecerea 
revelionului urmăresc cu vie emoție 
și satisfacție Mesajul de Anul Nou 
rostit de președintele Republicii 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

In cuvintele conducătorului partidu
lui și statului se regăsesc și faptele 
de muncă ale harnicului colectiv 
muncitoresc de la „Grlvița roșie". 
Printr-un efort statornic, grivițenli 
au realizat integral toate sarcinile

(Continuare in pag. a II-a)
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ÎMPLINIRI Șl MAI BOGA TE PENTRU ROMÂNIA, PENTRU MINUNA ȚII El CONSTRUCTORI!
(Urmare din pag. I) 
de plan din 1987. iar la export, una 
dintre cele mai importante preocu
pări ale colectivului, au realizat su
plimentar produse de peste 10 mi
lioane lei. în anul recent încheiat, 
colectivul „Erou al Muncii Socia
liste" de la „Grivița roșie" a oferit 
o valoroasă experiență de muncă, 
reușind ca prin finalizarea unui vast 
program de modernizare să ajungă 
ca ponderea produselor la nivel 
mondial să se ridice la 95 la sută. 
Efectul estimat al măsurilor de or
ganizare și modernizare se concre
tizează și în reducerea cheltuielilor 
totale de producție în primii doi ani 
ai cincinalului cu 11,6 milioane lei, 
din care 8,3 milioane lei economii de 
materiale. Referindu-se la buna or
ganizare a activității de moderni
zare, ing. Mihai Popa, secretarul 
adjunct al comitetului de partid, ne 
spunea „Toate problemele legate 
de modernizare, de îndeplinirea pro
gramelor pe care le avem sînt dis
cutate decadal de către biroul exe
cutiv al- consiliului oamenilor mun
cii precum și in ședințele de partid. 
Există un riguros control de partid 
asupra modului cum se derulează 
programul de modernizare. Spiritul 
de răspundere, revoluționar, al celor 
care au atribuții concrete în acțiu
nea de modernizare, munca politică 
de conștientizare a fiecăruia dintre 
membrii colectivului nostru au dat 
roadele așteptate. Am dori ca și în 
noul an experiența noastră bună să 
capete noi dimensiuni, să facem ca 
planul din cel de-al treilea an al 
cincinalului să fie exemplar înde
plinit".

Revelion în cartierul Va
lea Cetății din Brașov. Pen- 
tru lăcătușul Vasile Pastiu de 
la întreprinderea de autocamioa
ne din Brașov sosirea noului an are 
o dublă semnificație. Mai întîi că 
fel așteaptă dintr-un moment în 
altul sosirea pe lume a celui de-al 
5-lea copil al său. Apoi, lui și fami
liei lui uzina in care lucrează i-a 
făcut chiar zilele acestea un nou 
cadou : repartizarea unul aparta
ment format de astă,dată din 4 ca
mere și dependințe. De ce nou 7 
Nou, pentru că este al doilea apar
tament pe care-1 primește de cînd 
lucrează aici împreună cu soția, și 
ea om al muncii la această mare în
treprindere. Primul apartament i-a 
fost repartizat cu ani in urmă și el 
a devenit neîncăpător pentru fami
lia sa care s-a mărit între timp. 
Faptul că familia lăcătușului Vasile 
Pastiu a primit un apartament în 
noul cartier Valea Cetății poate fi 
apreciat ca o mare satisfacție. De 
ce ? Pentru că Valea Cetății este cel 
mai frumos și modern cartier al 
Brașovului.

„Intr-adevăr, spune Vasile Pas
tiu, familia mea se bucură din plin 
de satisfacții și bucurii. Iată de 
ce sintem recunoscători conduce
rii partidului pentru lot ce a 
făcut și face pentru îmbunătățirea 
condițiilor noastre de viață". Dar 
satisfacția mutării intr-o casă nouă 
este trăită în aceste zile și de alte 
sute și sute , de familii din munici
piul Brașov. Pentru că numai în ul
timii ani în acest municipiu au fost 
date in folosință peste 15 000 de 
apartamente. Pe harta Brașovului 
au apărut carti ere și ărsambluri de 
locuințe noi. cum Sînt Valea Cetății. 
I.'cfeal lftS*»tzul,  Steagu Roșu V, iar 
mai recent ansamblul Temelia, an
samblul Călea București, Hărman, 
Zizin, ansamblul Ceferiștilor etc. 
Iar dacă luăm în calcul construcți
ile de locuințe ridicate în anii socia
lismului. numai în municipiul Bra
șov cifra se ridică la aproape 80 000 
apartamente.

Un an al marilor recolte.
La C.A.P. Salonta, județul Bihor, 

unitate distinsă cu înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" pen
tru rezultatele deosebite obținute în 
producție, cooperatorii au întîmpi- 
nat noul an cu inimile pline de 
bucuria muncii rodnice. Inginerul 
Czegi Alexandru, președintele 
C.A.P. Salonta. a ținut să declare 
reporterilor : „Ca oriunde, și în agri
cultură, rezultatele depind de mun- 
,ca oamenilor. Sînt adevăruri expri
mate și aici, la noi. de către secreta
rul general ai partidului, tovarășul 
Nicolae îaușescu, cu prilejul vizi
tei de ru cu care a onorat din 
nou ir a anului 1987 cooperativa
noast’ temenea cuvinte ne-au în-

ngerea că putem și tre- 
muncim mai bine, ne-au 
ederea în propriile noastre

vedem ce acoperire au cele 
de președintele cooperativei, 

întîi și întîi, o remarcă : cu
. capriciile vremii, cooperatorii 
Salonta au obținut în al treilea 
consecutiv producții de peste 

kg griu la hectar. în zootehnie, 
>r a cărui pondere reprezintă. 

az(, 71 la ută din averea obștească 
a unității, ‘bilanțul evidențiază : 5 120 
litri lapte pe vacă furajată, 11.4 kg 
lină fină de la o oaie tunsă, precum 
și depășirea planului anual la car
ne. Pe baza unor asemenea sporuri, 
a depășirii producțiilor planificate 
au crescut și livrările la fondul de 
stat, beneficiile obținute însumînd 
2.1 milioane lei.

Cum vede interlocutorul nostru — 
om al ogoarelor — noul an agricol 
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„în cel de-al 3-lea an al cincina
lului, cum s-a subliniat și în Me
sajul de Anul Nou adresat în
tregului popor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nouă, agricultori
lor, ne revin responsabilități și mai 

mari. Noua revoluție agrară ne cere 
să țintim mereu dincolo de prezent. 
Să punem mai mult în balanță greu
tatea faptelor".

Vis tînăr, cutezanță pe 
meridianul tinereții. Urmâ- 
rind raportul tinereții revoluțio
nare — ascultat cu mîndria firească 
a celui ce se știe părtaș la faptă, 
suflet entuziast în sufletul mereu tî
năr al țării — cei 5 000 de participant 
la revelionul tinereții, organizat de 
Comitetul municipal București al 
U.T.C. în Pavilionul expozițional de 
lingă Casa Scînteii, și-au rememorat 
un an de elanuri, de împliniri puse 
la temelia ctitoriilor cu care se min- 
drește Capitala. Care este potențialul 
creator al tineretului bucureștean ? 
Iată cîteva argumente revelatoare : 
planul economic al organizației mu
nicipale — realizat în proporție de 
neste 140 la sută ; 40 000 de tineri 
înscriși la cursurile celor 127 poli
tehnici muncitorești pentru tineret ; 
în cele 15 șantiere locale ale tinere
tului — 21 000 de brigadieri au rea
lizat lucrări în valoare de peste 350 
milioane lei ; bilanțul muncii tineri- 
loi din agricultură însumează peste 
280 milioane lei ; aportul cercetării 
științifice desfășurate de uteciști a 
ajuns la 1 640 000 lei.

Cifre. Repere. Cote. Dar în ele, și 
dincolo de ele — Oameni, vis tinăr, 
cutezanță, sete de învățătură și de 
faptă, neistovită putere de a trăi 
împreună cu ceilalți și pentru cei
lalți. Putere care, privită de la me
ridianul tinereții, s-a tradus anul 
trecut în noua magistrală a metrou
lui. în cursul modem și elansat al 
Dîmboviței, în arhitectura îndrăznea
ță a cartierelor de locuințe.

Motive de bucurie. Motive de în
credere în puterea vîrstei lor. Care, 
iată, se exprimă în această noapte 
— și în acest decor feeric — plin de 
exuberanță. Se cintă, se rîde. se 
dansează, se aud glume, se admiră 
momente folclorice, muzicale, vesele, 
prezentate de artiști cunoscuți. Se ci
tește cu interes (în pauza dintre două 
dansuri sau dintre două melodii) spi
rituala „Artlficia", revistă editată 
special pentru participanții la reve
lion. „Petrece bine cine muncește 
bine", acesta-i adevărul pe care-1 
poți desprinde din privirile și cuvin
tele tinerilor, iar ei. acești tineri fru
moși și entuziașli de la I.M.U.A.B., 
„Electronica", „Mecanică finăht 
I.M.M.R. „Grivița roșie". „Republi
ca", I.M.G.B., din alte întreprinderi 
ale Capitalei știu că, da, au muncit 
bine și sînt hotărîți ca în 1988 să 
muncească și mai bine. Drept care 
ne încredințează, precum inginerul 
Ionel Pătruț, tehniciană Camelia Si- 
mionescu și strungarul Dumitru Hon- , 
ciu. tustrei de la marea citadelă in
dustrială „23 August", că sînt deciși 
să obțină in noul an rezultate cit 
mai bune.

Si ca ei gîndesc și Cornellu Peli, 
secretar adjunct al comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea „Metroul", con
vins, ca toți tovarășii săi de muncă 
de altfel, că „tinerețea mea înseam
nă tinerețea metroului", că „1988 va 
însemna încă o probă, de excepție, 
pe drumul finalizării magistralei sub- 
pămîntene", și Traian Popescu 
(ICECHIM), și Marin Oarnă („Tur- 
bomecanica"), Marian Rădoi („Elec- 
troaparataj"). și multi, multi alți ti
neri dintre cei aflați la „vîrsta fap
telor dăruite țării".

Bucurii la altitudine... Ca 
pretutindeni în țară, și în frumoasele 
stațiuni montane de pe Valea Pra
hovei, din Munții Semenicului sau 
din Covasna, revelionul a însemnat 
destindere, bună dispoziție, prilej de 
bilanțuri personale și gînduri de 
viitor.

...în holul restaurantului Sinaia, 
din frumoasa stațiune cu același 
nume, animație specifică. Printre ze
cile de oameni, veniți aici din mai 
toate colțurile țării, îl văd pe mais
trul Ion Ștefănescu, împreună cu so
ția și unul dintre băieții săi. Bucu
roși că vom sărbători împreună noul 
an. schimbăm primele impresii ; des
pre vreme, despre oraș. Nu uităm 
nici ziua cînd ne-am cunoscut la 
Fabrica de sticlărie Azuga.

— Este o lucrare frumoasă, temei
nic făcută — îmi spune el și acum, 
iar problemele inerente oricărui în
ceput le-am depășit. Am început alte 
lucrări, deoarece fabrica se dezvoltă.

— Ce-și dorește maistrul Ștefă
nescu pentru anul care vine ?

— își dorește ca cei trei copii ai 
săi și noi, alături de ei, să ne bucu
răm de sănătate. Și mai dorim să 
fie pace. Am lucrat pe multe șan
tiere din țară, am văzut cum cresc 
orașe, fabrici și uzine. Vrem ca ele 
să dăinuie, să străbată timpul.

...Entuziasm, tinerețe, bucurie, fe
ricire — atriGute specifice momente
lor de la cumpăna anilor — le-am 
regăsit și Ia restaurantul Bîrzava din 
stațiunea Crivaia, de pe muntele Se- 
menic. La una din mese, 22 de tineri 
de la Combinatul siderurgic Reșița. 
Colegi și prieteni care au ținut să fie 
Împreună și la sărbătoarea revelio
nului. Autentic purtător de cuvînt al 
acestui grup este tinărul mecanic 
Constantin Amăutu, din secția oțe- 
lărie : „Ne simțim minunat. Ca intre 
prieteni. Bucuria noastră este cu atît 
mai mare cu cît ne prezentăm la in- 
tilnirea cu anul 1988 cu realizări deo
sebite în producție. Eu, personal, în 
anul care a trecut am avut multe sa
tisfacții. Am .trecut cu note bune exa
menele anului II la Institutul de sub- 
ingineri. Ce-mi doresc in noul an 7 
Ceea ce-și dorește orice tînăr : să-mi 
întemeiez o familie, să fie belșug in 
toate și pace in lume".

...între cei care au sărbătorit ve
nirea noului an pe frumoasele me
leaguri ale Covasnei, l-am întîlnit și 
pe maistrul Andrei Cochior, șef de 

echipă la întreprinderea de mașini- 
agregate și subansamble auto din 
Sfîntu Gheorghe : „în anul care a 
trecut, cel de-al zecelea in cronica 
tinerel noastre- întreprinderi,. ne-a 
spus el, m-am numărat printre cei 
care au asigurat pornirea primelor li
nii de fabricație a tarozilor și filiere
lor. în anul 1988, doresc ca întrea
ga echipă pe care o. conduc să aibă 
satisfacția muncii bine făcute, să pu
tem lucra fn pace și să ne bucurăm 
de binefacerile epocii pe care o edi
ficăm".

La o fereastră din Bă- 
fă(|an. 0353 famiJiei Zeca din 
comuna Grivița, județul Ialomița, 
noaptea de Anul Nou a avut tot ce-și 
poate dori omul cu prilejul marilor 
sărbători : casa trainică, masa îmbel
șugată, sănătatea celor dragi și tine
rețea.

La fereastra luminată colindătorii 
se adresau gospodarilor : „Semne 
bune anul are / Semne bune de bel
șug / Pentru brazda de sub plug..."

Gazdele — Aurica și Grigore Zeca, 
șefă de echipă și mecanizator — îm
preună cu cei 5 copii au ascultat 
Mesajul adresat poporului român de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
care s-a adresat întregii națiuni cu 
rostire caldă, cu îndemnuri mobiliza
toare ce au avut un ecou puternic și 
în inimile celor 7 din familia Zeca. 
Gîndurile lor s-au îndreptat cu pre
țuire și dragoste spre iubitul condu
cător, spre omul de aleasă omenie 
din fruntea partidului și a țării. S-a 
toastat pentru 1988, an care să aducă 
producțiile mari, care să permită 
cooperativei agricole ca, alături de 
titlul de ..Erou al Muncii Socialiste" 
să obțină și pe cel de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare".

Pentru anul care a ve
nit, sănătate și pace. Prin- 
tre cei peste 25 000 de oameni 
ai muncii care și-au petrecut reve
lionul în stațiunile de pe litoralul 
românesc și în localurile de alimen
tație publică din Constanța, l-am 
întîlnit la restaurantul „Perla" de la 
Mamaia și pe tinărul mecanic 
Nicolae Lazăr, de la întreprinderea 
de construcții navale Constanța. EI 
ne-a declarat : „Fac parte din gene
rația care s-a născut și a cres
cut în anii luminoși pe care, 
cu justificată mindrie, îi numim 

Epoca Nicolae Ceaușescu. Noi, na- 
valiștii constănțeni, acționăm ca 
anul 1988 să fie și mai rodnic în împli
niri, pentru a traduce întocmai în via
ță hotărîrile Conferinței Naționale a 
partidului, obiectivele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. Personal, împreună 
cu soția mea, aici de față, ne dorim 
să fim sănătoși pentru a dovedi, 
prin fapte hotărîrea de care sintem 
animați, și anume de a obține 
succese și mai însemnate în munca 
noastră. Și ne dorim, de asemenea, 
ca în 1988 copilul nostru, care se 
află pe drum, să se poată bucura 
din plin de rodul înfăptuirilor noas
tre, de sănătate și pace".

A bătut la ușă Anul 
Hau... 1938. Pentru cei peste 200 
de cercetători științifici, tehnicieni și 
muncitori-mecanizatori din „cetatea 

verde" sau citadela științei agricole, 
cum mai poate fi numit Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante teh
nice Fundulea, aflați împreună la 
cumpăna dintre ani, la ușă a bătut 
Anul Nou... 1998. „Da, chiar așa e, ne 
explică Cristian Hera, directorul 
institutului, nu-i nici o greșea
lă. După cum ne-a cerut con
ducerea partidului, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cercetarea 
agricolă trebuie să se situeze cu un 
pas înaintea producției. Iar in unele 
domenii, prin metodele de lucru, teh
nologiile moderne, soiurile și hibrizii 
de înalt randament pe care ,le putem 
oferi avem un avans de circa 10 ani 
față de marea producție". Care-i bi
lanțul anului ce a trecut ? „Avem 
motive de satisfacție pentru activi
tatea noastră. In 1987, an nu tocmai 
favorabil, 162 de unități agricole de 
stat și cooperatiste au obținut. în 
medie la hectar peste 20 tone de 
porumb știuleți, 113 unități — peste 
3,5 tone de floarea-soarelui, 92 uni
tăți — peste 3 tone de soia și un nu
măr și mai mare de unități — peste 
8 tone de griu sau orz. în toate aces
te rezultate se regăsește încorporată 
și munca, strădaniile și căutările 
slujitorilor în... ifelate pentru a crea 
și pune la dispoziția marii producții 
soiuri și hibrizi de înalt randament, 
semințe de calitate superioară și 
tehnologii de cultură intensive și efi
ciente". Cu ce gînduri pășiți în nopl 
an ? ..Din Mesajul adresat întregii 
națiuni de secretarul general al parti
dului am reținut sarcinile mari ce 
revin in acest an tuturor oamenilor 
muncii din agricultură. Aceasta ne 

obligă să amplificăm și să ridicăm la 
cote superioare întreaga activitate de 
cercetare agricolă. Avem și vom in
troduce metode de cercetare noi, mo
derne, pentru a reduce și mai mult 
ciclul cercetare — generalizare a re
zultatelor în producție. Fiindcă satis
facția supremă a cercetătorilor este 
să-și vadă roadele muncii aplicate in 
toate unitățile agricole, pentru a se 
obține recolte corespunzător înfăp
tuirii noii revoluții agrare pe marele 
ogor al patriei".

Un timp al certitudinilor. 
„Un an nou plin de speranțe 
și împliniriun timp al certitudi
nii ; știm că tot ce ne propunem 
vom înfăptui cu puterea minții și a 
brațelor noastre".

Gînduri tonice, rostite simplu și 
firesc de către ing. Elvira Neaeșu, 
șefa atelierului de reglare-testare 
plăci din inima unei moderne uni
tăți a industriei românești — în
treprinderea de calculatoare electro
nice din București. ..Am petrecut re
velionul intre electroniști si Infor- 
maticieni. Cu toții alcătuim o mare 
familie — continuă interlocutoarea 
noastră — familia electroniștilor. unde 
înnoirile sînt spectaculoase. Avem 
marea satisfacție profes!onală de 
a contribui • la înzestrarea altor 
întreprinderi și ramuri de pro
ducție cu tehnică de calcul e- 
lectronic. Dar și răsplata muncii 
noastre este pe măsura rezultatelor. 
Și pentru că veni vorba despre răs
plata socială a eforturilor noastre, 
pot să spun că tînărul nostru colec
tiv, format din muncitori, tehnicieni 
și specialiști de înaltă și foar
te înaltă calificare, face parte 
din cei peste 6,6 milioane de 
oameni ai muncii care, prin apli
carea măsurii inițiate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au primit impor
tante sume, reprezentînd 50 la sută 
din fondul de participare la benefi
cii pe acest an. Știu, de asemenea, 
că in prima parte a anului viitor, la 
încheierea activității pe bază de bi
lanț. se va acorda oamenilor muncii 
și diferența de 50 la sută pe întregul 
an 1987. Dar anul 1988 se înscrie din 
start, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului, și cu alte certi
tudini : este vorba despre majorarea 
retribuției cu zece la sută în a doua 
jumătate a anului, majorare de care 
vor beneficia milioane și milioane 
de oameni ai muncii. Și tot de do
meniul certitudinilor ține și hotă- 
rirea colectivului nostru de a da 
țării mai multe produse noi și mo
dernizate. calculatoare șl mlnicalcu- 
latoare electronice cu un volum mai 
redus și fiabilitate sporită, cu per
formanțe superioare, competitive sub 
toate aspectele. Desigur, acum, in 
zilele de inceput ale noului an. gin- 
durile noastre pot fi — și de fapt 
sînt — exprimate în mii de feluri. 
Dar orice cuvinte am folosi, ele iz
vorăsc din aceeași încredere tonică 
în viitorul luminos al patriei noastre 
dragi".

în
ostășești.
împlinite au 
sărbătoare și 
Anului Nou. 
posturile încredințate

posturile datoriei
Cu bucuria datoriei 

întimpinat tradiționala 
ostașii care, în noaptea 
s-au aflat de veghe în 

,__.____ __ — ne infor
mează ostășește maiorul Vasile Mol
dovan. Printre ei se numără și trans- 
misioniștii din unitatea în care mun
cește maiorul Ovidiu Tincu. în anul 
recent Încheiat, anul Conferinței Na
ționale a partidului, organizația 
U.T.C. din această unitate a primit 
două prestigioase distincții: Diploma 
de onoare a Comitetului Central al 
U.T.C. șl Diploma de onoare a Con
siliului Politic Superior al Armatei. 
Soldatului Mihalache Dobre i-a re
venit in această noapte misiunea de 
înaltă onoare de a executa serviciul 
de sentinelă la drapelul de luptă al 
unității, pe mătasea căruia strălu
cesc ordinele „Tudor Vladimirescu" 
clasa a IlI-a și a Il-a. însemne de 
onoare ale vredniciei ostășești.

La hotar de țară, grănicerii se 
află permanent in posturile veghii 
la liniștea pămintului românesc. 
Aceeași hotărlre bărbătească i-a cu
prins în noaptea dintre ani pe solda
tul Miron Aspră, comunist, ca și pe 
tovarășii săi de arme, ostașii uteciști 
Daniel Bîrză și Ionel Nica, toți trei 
distinși cu insigna „Pentru merite 
grănicerești", atunci cînd au ascultat 
cuvintele rostite de comandantul de 
pichet, locotenentul Dușan Rafai. cu 
prilejul încredințării misiunii in fața 
tricolorului : „Vă ordon să executați 
paza și apărarea frontierei de stat 
a Republicii Socialiste România !“ 
O misiune de mare cinste, îndepli
nită cu cea mai înaltă răspundere.

Și militarii care veghează la liniș
tea cerului senin al patriei și-au 
îndeplinit misiunile încredințate la 
parametrii noii calități, așa cum 
cere Întregii armate Directiva co
mandantului suprem. Ostașii din 
arma radiolocație. asemenea întregii 
armate, ișt vor îndeplini în conti
nuare misiunile încredințate cu o 
înaltă răspundere patriotică, răspun- 
zind totdeauna prezent la chemarea 
patriei și poporului, la ordinul co
mandantului suprem. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. apărind cu băr
băție și eroism libertatea, indepen
dența și suveranitatea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

Urări din... Osaka. Cu ocft- 
zia celei de-a 40-a aniversări a Re
publicii și a Anului Nou, de la bor
dul navelor românești cu tricolor la 
catarg, aflate pe toate meridianele 
globului, s-au primit numeroase ra
diograme prin care colectivele echi
pajelor iși exprimă in cuvinte emo
ționante dragostea față de patrie,
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Mergind cu
Natura mea polemi

că nu mă lasă să uit 
nici acum, la inceput 
de an, cum ne compă
timea o „voce" pe ca
lea undelor, mai ieri, 
alaltăieri : „Bucu-
reștiut este tot un șan
tier". Auziți dumnea
voastră ce lucru ruși
nos, să dai chip nou 
unui oraș balcanic și 
asta intr-un ritm a- 
mețitor ! Să croiești 
bulevarde noi, sd pui 
la pămint coșmeliile 
anacronice moștenite 
de la burghezie, să să
dești pe sub pămint 
drumuri noi, rapide, 
si faci dintr-un riu 
plin de imondice o ar
teră de apă care să 
oglindească mărețe 
cartiere de locuit, croi
te după cea mai proas
pătă gindire arhitec
turală, să faci din uzi
ne catedralele visate 
de utopiștii stîngii 
mondiale, să ieși, adi
că din mizeria 
ferici in care 
meniți parcă 
eternitate de 
„binevoitorii" 
care vedeau in _ ...... 
piei și pămint pe jos, 
exact ce ni se potrivea 
nouă, o civilizație joa
să, de lut, un pitoresc 
colorat cu cișmeaua la 
capul străzii și car
tiere in care o baie 
era un monument de 
igienă.

Ei bine, „îngrijora
tul" de aiurea uitase 
că nu numai Bucu
reștii sint un șantier, ci 
întreaga Românie ! 
Dacă deschizi in fle
care zi un ziar și-l ci
tești este imposibil să 
nu observi „cărțile 
poștale" ce reprezintă 
ultimele cartiere abia 
rămase fără schele și 
oferind privirii o geo
metrie urbanistică 
nouă, proaspătă, plină 
de fantezie. In timp ce 
aiurea, nu vreau să 
arunc și eu cu piatra 
in grădina celor ce ne 
birfesc, milioane de 
oameni șomează, și nu 
din vina lor, la noi 
mina de lucru abia 
mai acoperă nevoile 
noilor șantiere, mili
oane de români robo
tind din zori pină in 
seară ca să contribuie 
la zestrea fizică și spi
rituală a țării. Țara 
muncește, in fiecare zi 
cineva raportează că 
un nou obiectiv indus
trial a fost dat in fo
losință, că avem, un 
Canal visat de con
structorii altor tim
puri, un drum in ștîn- 
că la înălțimi 
toare, am 
Transfăgărășanul, 
orașe noi ridicate 
timpuri record.

Să nu se creadă 
o să cad in festivism,
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atașamentul lor vibrant la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, de colaborare economică 
și pace cu toate țările lumii. Politică 
promovată consecvent de partidul șl 
statul nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Reproducem din 
radiograma primită de la cargoul 
„Cotnari" : „Abia sosiți la Osaka, in 
Japonia, gîndurile noastre se în
dreaptă către țară, către cei dragi, 
către secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale că
rui inițiative de colaborare interna
țională și de pace ne-au deschis în 
cele peste două decenii, de cînd se 
află în fruntea partidului și a țării, 
noi și noi drumuri pe mările și ocea
nele lumii. Nava noastră a sosit aici 
cu bine, încăreată cu produse ale in
dustriei siderurgice românești și am 
fost primiți, ca de obicei, cu respect 
și prietenie. în noaptea de răscruce 
a anilor am toastat pentru împlini
rii» viitoare, care vor ridica Româ
nia pe o nouă treaptă de civilizație 
și progres. La mulți ani 1“ Semnează 
Victor Moldoveanu, comandantul car
goului „Cotnari".

Pentru o lume fără arme, 
ffiră războaie. ”Ca medic- care 
și-a consacrat profesia însăși apă
rării vieții, nu pot avea dorință mai 
arzătoare decit aceea de a vedea că 
în anul 1988 se vor înfăptui noi 
pași in direcția Înlăturării primej
diei nucleare și asigurării păcii — 
ne spune doctorul Ion Munteanu, 
directorul Spitalului județean Giur
giu. Omul, cea mai inaltă creație a 
naturii, este confruntat astăzi cu o 
situație paradoxală, cum nu a fost 
niciodată in trecut. Pe de o parte, 
prin milenare si stăruitoare efor
turi. el și-a făurit un grad de civili
zație la care înaintașii nici nu pu
teau visa, dar și-a creat, totodată, si 
cel mai cumplit mijloc de distruge
re — arma nucleară, care poate su
prima viata însăși pe Pămint. Gln- 
durile mele, ca si ale colegilor mei, 
ale tuturor cetățenilor tării, au fost 
din nou șl răspicat exprimate de to
varășul Nicolae Ceaușescu cînd. în 
zilele premergătoare noului an. a 
arătat atit de convingător că primele 
succese ale unei noi gîndiri politice, 
primele realizări In direcția de
zarmării nu trebuie să ne autoliniș- 
tească.

Noi. românii, ne-am realizat în 
pace cele mai frumoase visuri. Ora
șul Giurgiu de azi este o creație a 
păcii șf destinată păcii. înfloririi 
vieții, personalității umane. Mun
cind cu pasiune și dăruire. în spita
lul nostru salvăm anual sute de 
vieți. E în plină construcție un nou 
spital cu 430 de locuri, cum n-a mai 
fost pe aceste meleaguri. Și cum am 
putea să acceptăm fie si numai gîn- 
dul că toate strădaniile noastre, toa
te realizările noastre ar putea fi 
pulverizate în urma unei nesăbuin
țe 7 Nici un medic din lume, nici un 
popor nu dorește să-și vadă zădăr
nicite năzuințele de progres. Consi
der. de aceea, de neinteles declara
țiile unor oameni politici, care sus
țin că vor continua să producă și să 
perfecționeze armele nucleare. Nu
mai că. așa cum dovedește expe
riența. scăpată de sub control, ener
gia nucleară nu cunoaște nici un fel 
de graniță. Așa incit armele nuclea
re nu reprezintă o problemă inter
nă a celor ce le posedă, deoarece ele 
pot afecta toate popoarele. Sper că 
noul an va marca, așa cum a îndem
nat cu inaltă responsabilitate tova
rășul Nicolae Ceaușescu. întărirea 
frontului antinuclear, intensificarea 
luptei popoarelor pentru eliminarea 
tuturor armelor nucleare din Europa 
și din lume".

tara
toiul se face cu trudă, 
cu sacrificii, cu bani 
mulți. cu sudoare. Cel 
ce cred că a arde eta
pele e un joc de co
pii se înșeală ! E greu, 
repet, se cere mult, de 
la rigoare și chibzu
ință in socoteli la pe
trecerea nopților in 
fața focurilor cuptoa
relor, sub pămint in 
galerii, pe cimp in ar
șiță și ger, adică in 
toate locurile in care 
geniul românesc caută 
să recupereze anii de 
lincezeală moșteniți de 
un regim politic tinăr, 
energic, care in 40 de 
ani de Republică a 
deșteptat niște energii 
uriașe, prezentindu-se, 
iată, la această zi ani
versară cu asemenea 
rezultate care nu pot 
si nu impresioneze și 
emoționeze. Să pri
vim lucid clipa de fa
ță, mai avem încă 
multe de făcut, nu pu
tem să ne oprim aici, 
moștenirea a fost grea, 
tristă, dar zorile unei 
vieți cu mult mai bu
ne s-au arătat de mult. 
In acest început de 
an, în care vom merge 
mai departe pe drumul 
faptei, avem un sin
gur gind : „Un partid, 
un conducător, un po
por..."

Eugen BARBU

Mîndră ramură de sport!
Campioanele lumii la gimnastică 

— adică cele șase românce care, in 
opțiunea Agenției de presă „China 
Nouă", au furnizat a treia mare veste 
sportivă a anului 1987 — au petrecut 
Revelionul în mijlocul familiilor lor :

- Aurelia Dobre și Eugenia Golea la 
București, Daniela Silivaș la Deva, 
Camelia Voinea la Constanța, Ecate- 
rina Szabo în satul ei transilvan și 
Celestina Popa la Ploiești. Fiecare a 
trăit sărbătoarea de la cumpăna ce
lor mai importanți doi ani din viața 
lor sportivă împreună cu părinții, cu 
frații, rudele, vecinii și prietenii de- 
acasă.

— La mulți ani, Aurica ! — am 
adresat, noi, tradiționala urare cam
pioanei mondiale absolute de la Rot
terdam, celei căreia Asociația Presei 
Sportive din Spania i-a acordat tro
feul pentru locul întîi in clasamentul 
celor mai buni sportivi din lume in 
anul abia încheiat.

Aurelia Dobre, înconjurată de tata, 
mama, fratele („mai mare cu doi ani, 
el are 17“ !) și de alți cîțiva invitați 
ne răspunde in felul ei — vesel, 
sprințar.

— La mulți ani și dumneavoastră, 
și vă mulțumesc pentru reportajul 
din Almanah !

— Cum e acasă 7
— Nu poate să fie decit minunat.
— De fapt, cît stai la București 7
— Am venit pe 26 decembrie, iar 

pe 4 ianuarie plec la Paring. După o 
perioadă de refacere la Sîngeorz-Băi, 
vom -avea alta de pregătire fizică la 
altitudine. Apoi ne vom stabili din 
nou la Deva — pentru școală, pentru 
antrenamente. Doar anul acesta este 
an olimpic, nu 7

-- An in care voi puteți, și vă do
rim din inimă cu toții, să repetați 
strălucitoarele succese din 1987.

— După cum muncim, după cum 
sintem îndrumate și după condițiile 
pe care le avem, șanse sînt. Sigur, 
mai sînt și concurentele din alte țări, 
dar obișnuim să ne intereseze ce fa
cem noi, să ne iasă exercițiile per
fect, că în rest, ce fac altele, văd 
arbitrele...

— Crezi că vei putea lua șl titlul 
olimpic la individual compus, cum 
l-ai luat pe cel mondial in anul deja 
trecut 7

— Tovarășii antrenori ne pregătesc 
în așa fel incit toate să putem așa 
ceva. Mai întîi și-ntîi am dori să 
luăm titlul olimpic pe echipe. La in
dividual, cum am țișnit eu, o debu
tantă necunoscută la Mondiale, așa 
poate apărea și anul acesta oricare 
dintre noi. Dar, teoretic, obiectivul 
acesta cade in sarcina Danielei Sili
vaș și a mea. Oricare dintre noi 
două îl va atinge, noi vom fi la fel 
de fericite. Așa-mi spunea și ea la 
telefon...

— Cînd 7
— Imediat după ora 12. Prima caro 

m-a felicitat dintre colege a fost Eu
genia Golea, care a făcut Revelionul 
tot la București. Apoi m-a sunat la 
telefon Dani, de la Deva, care mi-a 
urat să fiu campioană olimpică, șl 
eu ei i-am urat la fel.

— Și ce mai spunea Daniela 7
— Că i-e dor de mine și că abia 

așteaptă să ne zbenguim prin zăpadă 
pe Paring. Mai mult n-am înțeles ce 
spunea, fiindcă, știți cum e ea în 
particular, nu putea să vorbească 
de ris.

...Iată, așa e viața, copiii rămin 
copii chiar dacă sînt campioni mon
diali. Vedea-i-am și campioni olim
pici !

REPORTERII și CORESPONDENpi 
„SCÎNTEII"

Foto : Sandu Cristian

Din primele zile ale anului, pe frontul muncii pentru tară
ENERGETICIENII

PORȚILE DE FIER : Fiind distins, 
pentru rezultatele deosebite obținu
te, de trei ori consecutiv cu titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste", colectivul 
întreprinderii electrocentraie „Porți
le de Fier" a ținut, și în anul de 
curînd încheiat, să fie. prin fapte, la 
înălțimea înaltei răspunderi datorate 
activității pe care o desfășoară. Cu 
toate că în anul 1987 o perioadă lun
gă de timp debitele Dunării s-au 
menținut scăzute, energeticlenil de 
la Porțile de Fier I și Porțile de 
Fier II, angajați puternic în marea 
întrecere socialistă, au pus perma
nent pe primul plan direcții priori
tare de acțiune : reducerea cu pină 
la 25 de zile a perioadelor de revizii 
planificate, deplină siguranță in 
funcționarea celor 14 hidroagregate. 
folosirea la maximum a potențialului 
energetic al fluviului, gospodărirea 
chibzuită a fiecărui kilowatt de ener
gie electrică.

Primele ore din noul an i-au găsit 
pe energeticieni la datorie, mun .ind 
cu aceeași abnegație și dăruire co
munistă : acolo, lîngâ rotirea necon
tenită a celor 14 „luceferi", în turnu
rile de comandă ale ecluzeloi, in 
atîtea și atîtea locuri unde se cere 
competență profesională, tot mai 
multă investiție de inteligență. Și 
totul a decurs normal, fluviul a 
„muncit" din plin, sub comenzile 
tehnicii moderne, dirijată eu precizie 
de către acești minunați oameni. In 
cele două zile din 1988 hidrocentralele 
Porțile de Fier I și Porțile de Fier II 
au produs 36 milioane kWh energie 
electrică. (Virgiliu Tătarii).

MUREȘ : Cei peste 1 000 de ener- 
feticienl de pe cele 3 platforme ale 
ntreprinderii electrocentraie Mu

reș — Iernut, Fîntlnele și Tîrnăvenl 
— s-au aflat în primele două zile 
din acest an, asemenea altor lucră
tori din unitățile cu foc continuu, in 
haine de lucru. Astfel, aici — unde, 
în anul precedent, reviziile și repa

rațiile grupurilor energetice au fost 
încheiate cu 27 de zile inainte de 
termen și a fost realizat un spor de 
producție de peste 80 milioane kWh 
energie electrică — în zilele de 1 și 
2 ianuarie a.c. au fost produse și 
pulsate in sistemul energetic națio
nal primele 39 milioane kWh energie 
electrică din acest an. De remarcat 
că acest succes are la bază abnega
ția și spiritul revoluționar de care au 
dat dovadă toți energeticienii mure
șeni. (Gheorghe Giurgiu).

CHIMIȘTII
BRAZI : 1 ianuarie 1988. Puțin 

după ora 7, grupuri de oameni ies 
din schimbul de noapte. Toți se 
salută cu „La mulți ani !“. în 
mijlocul unui grup îl recunosc pe 
ing. Gheorghe Voicu, coordonator 
șef secție la instalația dimetilteref- 
talat.

— Cum a fost prima zi a noului 
an ?

— Pentru noi, petrochimiștii de la 
Combinatul petrochimic Brazi, a fost 
o zi normală de lucru.

— Dar pentru secția pe care o co
ordonați 7

— O zi-record. Am livrat supli
mentar sarcinilor de plan aproape 50 
tone de materie primă pentru fibre 
poliesterice. De fapt ne-am menți
nut ritmul bun înregistrat la sfir- 
șitul anului trecut. (Ion Marinescu).

VASLUI : Hotărîți să transpună în 
viață indicațiile și orientările condu
cerii superioare de partid de a face 
din 1988 un an hotăritor în îndepli
nirea sarcinilor economice ale aces
tui cincinal, oamenii muncii de la 
Combinatul de fire sintetice din mu
nicipiul Vaslui, prezențl cu toții la 
datorie, au lucrat cu abnegație și 
dăruire în toate schimburile din zi
lele de 1 și 2 ianuarie. După cum 
ne spunea inginerul Dorin Baciu, 
directorul comercial al unității, au 

fost realizate, la un inalt nivel ca
litativ, primele 23 tone de fire po
liesterice șl expediate la export in 
contul sarcinilor contractuale ale 
noului an. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de colectivele celor 
trei schimburi ale secției a III-a, 
filare rapidă, condusă de inginerul 
Nicolae Barbu. Chimiștii tinărului 
și modernului combinat vasluian 
demonstrează in acest fel, din pri
mele zile, că nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a se înscrie, și în 
acest an,«între unitățile fruntașe in 
întrecerea socialistă pe țară. (Petru 
Necula).

MINERII
VALEA JIULUI : Zilele de 1 șl 2 

ianuarie au fost și pentru minerii 
Văii Jiului rodnice. Continuînd șirul 
succeselor obținute in anul care s-a 

încheiat de curind. minerii din Pa
roșeni, Lonea, Petrila-Sud șl celelal
te mine au început noul an cu hotă- 
rirea fermă de a lucra cu mal mult 
spor pentru a da patriei cit mai mult 
cărbune cocsiflcabil și energetic. 
„După o susținută activitate de 
revizii șl reparații, ce s-au e- 
fectuat in schimburile unu și 
doi din ziua de 1 ianuarie, 
din schtmbul al treilea al zilei 
de întîi am început cu toate forțele 
lupta pentru a extrage primele can
tități de cărbune ale noului an 1988 
— ne declara minerul șef de brigadă 
Mihai Bărbăcaru, de la sectoiul unu 
al minei Paroșeni. Am încheiat anul 
trecut cu o frumoasă depășire : 
100 000 tone cărbune peste pievederi, 
ocupind un loc fruntaș pe țară. Și 
în acest an avem toate condițiile asi
gurate pentru a ne menține in frun
tea întrecerii." La sfirșitul ultimului 
schimb din 2 ianuarie am notat că 

minerii din Paroșeni au extras peste 
prevederi 500 tone cărbune. Succese 
frumoase au obținut și ceilalți mineri 
din Lonea, Petrila-Sud, Uricani. 
(Sabin Cerbu).

CAPENI : Mobilizați de îndemnu
rile secretarului general al partidu
lui de a da țării cît mal mult cărbu
ne și de hotărîrile Conferinței Națio
nale a partidului potrivit cărora, in 
anul 1988, activitatea productivă tre
buie să se ridice la cele mai înalte 
cote ale eficienței economice, mine
rii din Bazinul carbonifer al Baraol- 
tului, încă din primele zile ale celui 
de-al 3-lea an al cincinalului actual, 
au depășit producția planificată de 
cărbune. Așa cum ne-a relatat secre
tarul comitetului de partid de la 
amintita întreprindere, tovarășul Ște
fan Ambrozie Marian, la abatajul 
frontal 644 al sectorului Vîrghiș, în 
prima zi de lucru a anului 1988 bri-
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ZIUA REVOLUȚIEI PALESTINIENE

Tovarășului YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări a „Zilei revoluției palestiniene", 
Ziua națională a poporului palestinian, am deosebita plăcere ca. in numele 
poporului român și al meu personal, să adresez poporului palestinian, con
ducerii Organizației pentru Eliberarea Palestinei, dumneavoastră personal 
Un cordial salut și cele mai bune urări.

Doresc să reafirm, și cu acest prilej, sentimentele de solidaritate și 
profundă simpatie pe care Partidul Comunist Român. Republica Socialistă 
România, poporul român le nutresc față de cauza justă a poporului pales
tinian.

România se pronunță cu consecvență pentru soluționarea problemei po
porului palestinian prin recunoașterea dreptului său la autodeterminare, 
inclusiv la crearea unui stat palestinian propriu, independent, pentru asi
gurarea integrității, suveranității și securității tuturor statelor din zonă.

îmi exprim convingerea că. in spiritul convorbirilor purtate la București, 
relațiile de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român, Repu
blica Socialistă România și Organizația pentru Eliberarea Palestinei se vor 
dezvolta continuu. în interesul reciproc al popoarelor român și palestinian, 
al cauzei păcii șl securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Solidaritate cu cauza dreaptă a poporului palestinian!
La 1 ianuarie, forțele democratice 

și progresiste de pretutindeni au 
marcat ..ZIUA REVOLUȚIEI PA
LESTINIENE". Instituită cu ani în 
urmă cu scopul de a evoca declan
șarea primelor acțiuni armate ale 
„Al Fatah-ului“ — principala com
ponentă a Organizației pentru Elibe» 
rarea Palestinei — această zi a con
stituit un nou prilej pentru comu
nitatea internațională de a-si reafir
ma solidaritatea cu cauza dreaptă a 
poporului palestinian, cu organizația 
sa, care de-a lungul celor peste două 
decenii ce au trecut de atunci s-a 
aflat mereu in fruntea luptei de 
eliberare, sporindu-si continuu pres
tigiul pe arena mondială. Așa cum se 
știe, O.E.P. este recunoscută de Or
ganizația Națiunilor Unite și de alte 
foruri internaționale, de majoritatea 
statelor lumii ca unic reprezentant 
legitim al poporului palestinian. în 
condițiile in care devine tot mai clar 
că problema palestiniană constituie 
cheia de boltă a realizării unei re
glementări globale, juste și durabile 
In Orientul Mijlociu.

Anul acesta, aniversarea „Zilei re
voluției palestiniene" a avut loc în 
condiții cu totul excepționale. De 
aproximativ trei săptămîni, autori
tățile israeliene și-au intensificat 
acțiunile represive în teritoriile 
arabe' ocupate de pe malul de vest 
al Iordanului și Gaza, atacurile lor 
împotriva populației palestinieni 
soldîndu-se cu zeci de morți și un 
mare număr de răniți. Acest fapt a 
trezit, cum era de așteptat, o vie în
grijorare în toate colțurile lumii, 
printre care și în țara noastră. Ele 
au fost condamnate cu toată fermi
tatea de Consiliul de Securitate, re
zoluția acestui organism, adoptată la 
23 decembrie, subliniind necesitatea 
tot mai presantă de a se ajunge la o 
reglementare pașnică, justă și dura
bilă a conflictului arabo-israelian.

în spiritul politicii sale consecven
te de solidaritate militantă cu po
poarele arabe, cu toate popoarele 
care luptă pentru a dispune liber de 
propriile destine, România socialistă 
s-a situat în permanență de partea 
cauzei drepte a poporului palesti
nian. căruia i-a acordat un sprijin 
multilateral — politic, diplomatic și 
material. Țara noastră s-a aflat prin
tre primele state care au recunoscut 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, la București funcționînd de 
mulțl ani o reprezentanță a O.E.P. 
Cu aceeași consecvență România a 
militat și militează pentru realizarea 
unei reglementări politice în Orien
tul Mijlociu, care să deschidă calea 
împlinirii aspirațiilor poporului pa
lestinian și. in primul rînd. a creării 
unui stat propriu independent. A-

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : A douăsprezecea noapte — 
11 ; Marea — 18 : (sala Amfiteatru) : 
Cineva te iubește — ll ; Actorul — 
18 : (sala Atelier) : Pe la ceasul cinci 
spre seară — 11 ; Autograf — 15 ; 
Faleza — 18
• Opera Română (13 18 57) : Micul 
coșar — 11 ; Liliacul — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Suzana — 10,30 ; 
My Fair Lady — 18

Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Trenurile mele — 10.30 ; Noțiunea de 
fericire — 18 : (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Menajeria de sticlă — 
10,30 ; Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Coriolan
— 10,30 ; Cerul Înstelat deasupra 
noastră — 18
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 18,30
d Teatrul de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună
— 10 : Avea două pistoale cu ochi 
albi și negri — 18
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Rîs și plîns — 18 ; 
(sala Studio) : La un pas de fericire
— 10,30 : Pensiunea doamnei Olim
pia — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva —
10 ; Regina balului — 18 ; (sala Ciu
lești, 18 04 85) : Jean, fiul Iul Ion —
11 ; Iarna cind au murit cangurii
— 18
• Teatrul satiric-muzical „C. TAna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Pomplliu 

gada condusă de Francisc Szocs a 
extras peste plan 1.00 de tone de lig
nit, iar brigăzile de la abatajele 
frontale 647-Baraolt și 605-Bo- 
doș, conduse de maiștrii Francisc 
Bako și Dionisie Fabian au extras 
cu 80 de tone mai mult cărbune de- 
cit prevederile planului. Buna orga
nizare a muncii, folosirea deplină a 
capacităților de producție, a mașini
lor și utilajelor din dotare au per
mis ca — în condițiile reducerii 
cheltuielilor materiale, de energie și 
combustibil — să se depășească pro
ducția zilnică de cărbune planificată. 
(Constantin Timaru),

METALURGIȘTII
HUNEDOARA : Siderurgiștii hu- 

nedoreni au luat din timp cele mai 
adecvate măsuri tehnico-organizato- 
rice pentru ca încă din prima zi a 
acestui an să obțină producția pla
nificată de metal in condiții de cali- 

Itate superioară. Prezențl la datorie 
în zilele de 1 și 2 ianuarie, coc- 
■arii, furnaliștii, oțelaril și lami-

ceastă poziție principială a fost clar 
reafirmată de la înalta tribună a 
Conferinței Naționale a partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
declarînd în Raportul pe care l-a 
prezentat cu acest prilej : „România 
militează cu fermitate pentru solu
ționarea pe calea tratativelor a pro
blemelor din Orientul Mijlociu, care 
să ducă la realizarea unei păci juste 
și durabile in această regiune, la 
asigurarea dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare, inclu
siv la constituirea unui stat propriu 
independent, la asigurarea inde
pendenței șl suveranității tuturor 
statelor din zonă. în acest sens, 
țara noastră s-a pronunțat ferm pen
tru organizarea unei conferințe in
ternaționale in problema Orientului 
Mijlociu, sub egida Organizației Na
țiunilor Unite, cu participarea tuturor 
țărilor interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei și 
a membrilor permanenți al Consi
liului de Securitate".

Se poate spune cu satisfacție că 
ideea convocării unei asemenea con
ferințe. pentru care România mili
tează cu consecvență de atîta vre
me, întrunește astăzi o tot. mai 
largă recunoaștere. în favoarea ei 
se pronunță numeroși șefi de state 
și de guverne, oameni politici și re
prezentanți ai opiniei publice. Nece
sitatea intensificării eforturilor în 
vederea ajungerii cît mai curînd la 
tratative, la organizarea conferinței 
internaționale este pusă și mai mult 
în evidență de gravele evenimente 
din ultima vreme, care au ascuțit și 
mat mult încordarea în zonă.

Poziția consecventă a țării noastre, 
demersurile ei constante în favoarea 
unei reglementări globale a situa
ției din Orientul Mijlociu se bucură 
de prețuirea poporului palestinian, 
a țărilor arabe, care văd în poporul 
român un prieten statornic, sincer și 
anropiat. Dînd glas acestor aprecieri, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., YASSER ARAFAT, declara : 
„Cele mai calde mulțumiri pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, cel 
mai apropiat prieten al națiunii 
arabe și, în mod special, cel mai 
apropiat prieten ai poporului pa
lestinian. Nu vom uita niciodată 
poziția pe care a avut-o Excelența 
Sa președintele Nicolae Ceaușescu, 
poporul său, in toate situațiile grele 
prin care a trecut poporul nostru".

Cu prilejul „Zilei revoluției pa
lestiniene", România socialistă își 
reafirmă sentimentele de caldă prie
tenie față de poporul palestinian, 
exprimîndu-și hotărîrea de a-i acorda 
în continuare întregul sprijin în 

, lupta justă pentru afirmarea dreptu
rilor sale naționale legitime.

de Pompadour — 18 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Punguța cu doi bani — îl
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 10 : 15,30 ; 18,30

cinema

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SUDAN

Domnului EL SAYED AHMED EL MIRGHANI
Președintele Consiliului Suprem al Republicii Sudan 

KHARTUM

Sărbătorirea celei de-a XXXII-a aniversări a proclamării independen
ței, Ziua națională a Republicii Sudan, îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală. de progres și prosperitate poporului sudanez prieten.

Exprim convingerea că, pe baza hotăririlor și înțelegerilor convenite cu 
prilejul recentei dumneavoastră vizite în România, raporturile de prietenie 
și cooperate statornicite intre țările noastre se vor adinei și extinde tot 
mai mult în viitor. în interesul celor două popoare, al cauzei păcii. înțele
gerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica Sudan — 
care a sărbătorit la 1 
ianuarie împlinirea a 
32 de ani de la pro
clamarea independen
ței"'— este cel mai în
tins stat al continen
tului african. Pe o 
suprafață de 2 500 000 
kmp trăiește o popu
lație de aproximativ 
18 milioane de locui
tori, care se ocupă. în 
marea ei majoritate, 
cu agricultura și creș
terea animalelor. Prin
cipala bogăție a tării o 
constituie bumbacul. 
„Aurul alb", cum este 
denumit adeseori acest 
produs, formează o a- 
devărată rezervație în 
cea mai importantă 
zonă agricolă a Suda
nului — Gezira. Aici, 
pe valea Nilului Al
bastru, printre canale 
de irigații și arbori 
exotici se întind imen
se plantații care reali
zează o producție a- 
nuală de 100 000 tone, 
plasînd Sudanul pe 
locul a! doilea în lume 
la exportul de bum
bac. Tînărul stat afri
can dispune, de ase
menea. de importante 
resurse de minereu de

fier, cupru, zinc, aur, 
crom și petrol.

în anii care au tre
cut de la proclamarea 
independenței. Suda
nul a înregistrat im
portanți pași înainte 
pe calea lichidării 
înapoierii economice 
moștenite din trecut și 
a valorificării apre
ciabilelor sale resurse 
naturale. De-a lungul 
Nilului și în localită
țile de pe țărmul Mă
rii Roșii și-au făcut 
apariția sute de în
treprinderi industria
le, exploatări agricole, 
baraje. Orașul Khar
tum. capitala tării, a 
devenit un centru po
litico-economic în pli
nă dezvoltare. Pe cu
prinsul său au fost 
înălțate numeroase fa
brici. școli, instituții 
de cultură, din rindul 
cărora se detașează 
noul sediu al parla
mentului. realizat pe 
baza unui proiect ro
mânesc și cu asistenta 
tehnică a specialiștilor 
români.

Animat de sentimen
te de solidaritate față 
de popoarele Africii, 
față de toate țările

t V
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Aripi de 
zăpadă". Producție a Casei de 
Filme Unu. Episodul 1

12.40 Din cununa cinteculul românesc. 
Muzică populară (color)

13,00 Album duminical (parțial color). 
Din suniar : • Cîntec de pe plai 
străbun — muzică populară • 
Gala desenului animat • Secven
țe din comedii cinematografice • 
Telesport — Anul sportiv 1987 (V) 
• Secvența telespectatorului

14,50 însemne ale unui timp eroic (co
lor). Spații ale frumuseții și să
nătății

15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României (color) • Tara 

mea azi • Omagiul țării condu
cătorului iubit. Emisiune realizată 
In colaborare cu Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste și cu 
Comitetul de cultură si educație 
socialistă al județului Argeș

20.20 Film artistic (color). „Un echi
paj pentru Singanore* *.  Producție 
a Casei de filme.Unu

• 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; 15; 17,15; 19,30, EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9; 11: 13; 15: 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Figuranții : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 18
• Vulcanul stins î LIRA (31 71 71) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19. VOLGA (79 71 26)
- 9; 11’ 13’ 13* 17’ 19.
• Cale liberă rCOTROCENT (49 48 48)
- 15; 17; 19. POPULAR (33 15 17) — 
15; 17; 19.
> Moromețil — 15: 18, Mirajele Iubi
rii — 9; 11; 43 : ARTA (21 31 86).
• Cetatea ascunsă : PROGRESUL 
(23 94 10) - 15; 17; 19.
• Secretul lui Nemesis : FEREN
TARI (80 49 85) — 14: 16.30; 18.45. PA
CEA (71 30 85) — 9: 11.30; 14; 16.30; 19.
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; II; 
13; 13; 17; 19.
• O femeie singură : TIM^URT NOI 
(15 61 10) — 9; 11: 13; 15; 17; 19.
• Școală de conducători auto : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Mirajele iubirii t CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 13; 17; 19.
• Acțiunea „To pol in o" : MIORIȚA 
(14 27 14) - 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
O Caracterizarea : MUNCA (21 50 97)
- 15; 17; 19.

natorii, folosind la întreaga capaci
tate utilajele și instalațiile din do
tare, au reușit să producă peste 
prevederi 45 tone cocs metalurgic, 
275 tone fontă. 250 tone oțel șl 325 
tone laminate de bună calitate. (Sa
bin Cerbu),

TULCEA : Oamenii muncii din ca
drul întreprinderii de alumină din 
Tuicea au început cel de-al treilea 
an al actualului cincinal cu hotă
rîrea de a amplifica succesele do- 
bîndite în anul precedent, de a va
lorifica întreaga lor capacitate pro
fesională pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe anul 
1988. Bilanțul primelor două zile de 
muncă înscrie depășirea planului la 
producția de alumină calcinată cu 
800 tone, In condițiile economisirii 
unor însemnate cantități de bauxită, 
sodă, combustibil și energie termică. 
Cele mai bune rezultate le-au obți
nut formațiile de muncă conduse de 
inginerul Vasile Petre, de maiștrii 
Ion Ciobanu și Nicolae Virgil, care 
au depășit productivitatea muncii cu

21.40 Melodii, de. neuitat, (color) 
.21.55 Telcim-nal. ,
22,00 închiderea programului

LUNI 4 IANUARIE I98S
20,00 Telejurnal
20.15 Viața economică
20,25 Tezaur folcloric. Urare pentru 

neam șl țară (color)
20,45 Știința — forță nemijlocită de 

producție. Documentar (cotor)
21,00 Havană — reportai (color)
21.15 Roman-folleton (color) : „In cău

tarea Căpitanului Grant". Adapta
re liberă pentru televiziune după 
romanele lui Jules Verne. Copro
ducție sovieto-bulgară. Premieră 
pe țară. Regla : G. Govaruhln. 
Episodul 3

21,55 Teleiurnal

Administrația de Stat 
Loto-Pronosnort 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A REVELIONULUI

DIN 1 IANUARIE 1988
FAZA I
Extragerea I : 67 45 52 50 22 33

49 46 40 70
Extragerea a II-a : 1 4 53 75 57

60 8 89 74 2
FAZA A II-A
Extragerea a IH-a : 40 35 87 44

32 1 72 90 70 33
Extragerea a IV-a : 77 86 21 22 41

78 38 74 46 53
Extragerea a V-a : 59 56 38 68 90

51 5 3 65 6
Vl-a : 13Extragerea a 7 84 70 10

39 17 58 28 16
Extragerea a VII-a : 36 66 28 13 6

31 65 54 35 86
Extragerea a VIII-a : 72 79 53 62

84 70 40 81 74 67
Extragerea a IX-a : 18 30 82 25 72

12 35 16 3 40
Extragerea a X-a : 52 56 13 22 81

31 57 8 75 42
FAZA A III-A
Extragerea a Xî-a : 62 83 6 15 3 

4 38 12 61 75
Extragerea a XII-a : 39 47 35 20 13 

84 11 86 1 41
Fond total de cîștiguri : 12 944 429 

lei.

aproape 10 la sută. (Neculai Amihu- 
lesei).

PETROLIȘTII
VIDELE. Muncitorii și specialiștii 

de la Schela de producție petrolieră 
Videle, hotărîți să răspundă prin 
fapte de muncă însuflețitoarelor che
mări cuprinse în Mesajul de Anul 
Nou adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost pre- 
zenți la datorie la posturile lor 
de lucru și in zilele de 1 și 2 ia
nuarie. Asigurînd exploatarea la 
parametrii optimi ai sondelor, colec
tivele brigăzilor 6, 7 și 8 s-au în
scris cu cele mai bune rezultate. 
Prin organizarea temeinică a mun
cii și aplicarea unor soluții tehnice 
eficiente au fost date în folosință în 
avans două noi sonde, a căror ex
ploatare se face prin metoda com
bustiei subterane. De asemenea, 
prin finalizarea mai devreme a lu
crărilor de reparații capitale, au În
ceput să producă din nou două 
sonde din cadrul brigăzii nr, 10. 
(Stan Ștefan). 

care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stă
tătoare. poporul român 
urmărește cu interes 
și simpatie realizările 
obținute de poporul 
sudanez în direcția 
făuririi unei vieți noi. 
între România și Su
dan s-au statornicit 
relații de prietenie și 
colaborare. întemeiate 
pe deplina egalitate în 
drepturi și avantaj re
ciproc. care cunosc o 
evoluție ascendentă. 
Un moment important 
în cronica relațiilor 
româno-sudaneze l-a 
constituit vizita între
prinsă în țara noastră, 
în octombrie 1987. la 
invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu. de 
către președintele Con
siliului Suprem al Re
publicii Sudan. El 
Sayed Ahmed El Mir- 
ghani. vizită încheiată 
cu înțelegeri menite 
să dea un nou im
puls conlucrării dintre 
România și Sudan pe 
cele mai diverse pla
nuri. în interesul re
ciproc. al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea la sorti lunară din 

31 decembrie 1987

Calcularea și înscrierea ciștigurilor 
în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.
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1 00408 134 50 000
1 41461 215 50 000
1 69294 173 50 000
1 60593 169 50 000
1 57457 93 40 000
1 96099 11 40 000
1 98072 39 40 000
1 68770 45 40 000
1 84020 221 40 000
1 05541 168 30 000
1 11501 120 30 000
1 56630 186 30 000
1 82586 124- 30 000
1 28318 183 30 000
1 01347 29 30 000
1
1--

40002
19601

40
218

20 000
20 000

1 99909 52 20 000
1 73464 203 20 000
1 09442 24 20 001)
1 88589 135 20 000
1 13587 155 20 000
1 27827 68 10 000
1 90683 50 10 000
I 24665 10 10 000
1 99564 139 10 000
1 92735 03 10 000
1 98492 18 10 000
1 86898 130 10 000
1 39975 119 10 000
1 47950 193 5 000
1 48875 208 5 000
1 17551 149 5 000
1 26171 167 5 000
1 72874 137 5 000
1 47633 04 5 000
1 96314 177 5 000
1 2978B 157 5 000
1 55532

6 S
tfi »

rt

■sȘâ e °c
SL*04 V

90 5 000
•

100 324 189 3 000
100 274 115 2 000
100 308 25 2 000

îooo 68 194 1 000
1 000 03 128 800
1 000 31 22 800
1 000 11 115 800
1 000 72 63 800
1 000 43 52 800
1 000 77 217 800
7 339 TOTAL ; 7 345 000

LISTA OFICIALĂ

a libretelor de economii cu dobîndă 
și cîștiguri ieșite cîștigătoare la tra
gerea la sorți pentru trimestrul IV 

1987

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea 
ciștigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gătoare.

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

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—225 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

BERCA : La Schela de producție 
petrolieră Berea, județul Buzău, ca 
urmare a pregătirii temeinice a pro
ducției anului 1988 s-a asigurat în
tregii activități de extracție, încă din 
primele zile ale noului an, un de
but viguros. în zilele de 1 și 2 ia
nuarie, brigăzile conduse de ingine
rii Nicolae Grijă, Ionel Bratosin și 
Nicolae Tifigiu au extras și livrat su
plimentar economiei naționale peste 
100 000 Nmc gaz metan și 2 tone gazo
lină, realizîndu-și în același timp 
sarcinile de plan Ia țiței. „Prin creș
terea gradului de recuperare a țițeiu
lui din zăcăminte și darea. în ex
ploatare a noi sonde, ne spunea di
rectorul Schelei, ing. Ion Rusen, se 
va răspunde cu hotărîre îndemnuri
lor secretarului general al partidului 
de a da patriei mai mult țiței". (Ste- 
lian Chiper).

BRĂILA : Aflată cu întregul fond 
de sonde în exploatare pe teritoriile 
a trei județe (Brăila, Buzău și Ga
lați), Schela de producție petrolieră 
Brăila a realizat. în zilele de 1 și 2

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România. Con
stantin Dăscălescu. a trimis primu- 
lui-ministru al Republicii Turcia. 
Tiirgut Ozal, o telegramă prin care 
îi adresează cordiale felicitări. îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate, fericire personală și deplin 
succes în activitate, cu prilejul 
reînvestirii sale în această funcție.

în telegramă se exprimă convin
gerea că. în spiritul acordurilor și 
înțelegerilor convenite între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele 'Kenan Evren. guvernele 
celor două țări vor acționa și în 
viitor cu hotărîre pentru dezvoltarea 
largă a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-turce. în inte
resul ambelor popoare, al păcii și 
securității in Balcani. în Europa și 
in întreaga lume.

MUREȘ : Edificii 
de sănătate

în județul Mureș, ca pretutin
deni în tară, se acordă o atenție 
deosebită dezvoltării și moderniză
rii rețelei sanitare destinate ocro
tirii sănătății populației. Urmare 
a acțiunilor susținute desfășurate 
de consiliile populare, în ultima 
perioadă numai spațiile destinate 
ocrotirii mamei si copilului din cli- 
nicile de specialitate au sporit cu 
incă 350 de locuri. Printre cele 
mai noi realizări în acest domeniu 
se numără moderna clinică de pe
diatrie din cadrul Spitalului jude
țean din Tîrgu Mureș, dezvoltarea 
secțiilor de pediatrie din Reghin si 
Tîrnăveni. creșterea numărului de 
locuri în crese și grădinițe. Tot
odată. au fost amenajate sau mo
dernizate 11 dispensare medicale 
comunale. (Gh. Giurgiu).

LISTA OFICIALĂ

a libretelor de economii cu cîștiguri 
ieșite cîștigătoare Ia tragerea-la sorți 

pentru trimestrul IV 1987
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1 197 200%
2 067 100%
3 802 50%
4 121 25%
5 107 25%
6 700 25%
7 439 25%
8 882 25%
9 713 25%
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1 0923942 50 000
1 3090973 40 000
1 6352708 30 000
1 5484043 25 000
1 3005070

Terminația 
numărului 
libretului 
cistigător

25 000

76 35208 20 000
76 78687 20 000
76 68711 20 000
76 48890 15 000
76 47815 15 000
76 43753 15 000
76 81239 15 000
76 31922 10 000
76 82864 10 000
76 28880 10 000
76 18901 10 000
76 49542 10 000
76 44362 5 000
76 80977 5 000
76 42578 5 000
76 85871 5 000
76 79631 5 000

, 76 20886 5 000
76 66250 5 000

758 4403 3 000
758 5404 3 000
758 7955 2 000
758 1922 2 000
758 9989 1 000
758 4466 1 000
758 2290 1 000
758 6143 500
758 4539 500
758 6310 500

9 029 cîștiguri în valoare
totală de lei 26 741 000

Ciștigurile se acordă integral li
bretelor de economii care au un sold 
mediu trimestrial egal cu cel puțin 
10 la sută din valoarea ciștigului ; 
dacă soldul mediu trimestrial este 
mai mic de 10 la sută din valoarea 
ciștigului. se acordă un cîștig de 10 
ori mai mare decît soldul mediu 
trimestrial al libretului. Libretul cu 
sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de cîștig.

ianuarie 1988, 2 600 tone țiței și 420 000 
mc gaze utilizabile. „Pentru colecti
vul nostru, preocuparea de fiecare 
zi o constituie, la fel ca pentru toți 
oamenii muncii care lucrează în in
dustria extractivă de țiței și gaze, 
înfăptuirea obiectivelor Congresului 
al XHI-lea a! P.C R.. a indicațiilor 
și îndemnurilor secretarului ge
neral al partidului, t o v a r ă ș'u 1 
Nicolae Ceaușescu, de a asigura din 
resurse proprii baza energetică a ță- 

. rii — ne-a spus Gheorghe Catrines- 
cu, secretarul comitetului de partid 
al schelei. Sub îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid, în 
aceste două zile au intrat în produc
ție încă 3 noi sonde, aparținînd bri
găzilor nr. 2-Oprișenești și nr. 3- 
Bordei Verde". La hotarul dintre 
ani, au fost prezenți la datorie ingi
nerii Iulian Natu și Ion Anghelescu, 
maiștrii Ionel Roșioru și Păun Co- 
ciaș, sondorii-șefi Petrache Crețu și 
State Sava. Au mai fost efectuate în 
aceste zile și trei noi măsuri geologo- 
tehnologice. cu un important aport 
de producție. (Candiano Priceputu).

Sârbâfoarea națională 

a Cubei socialiste' «
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Cuba
HAVANA

Sărbătorirea celei de-a 29-a aniversări a victoriei revoluției în Cuba ne 
oferă plăcutul prilej ca, in numele Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România și al nostru 
personal, să vă transmitem dumneavoastră. Partidului Comunist din Cuba, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba cele mai 
călduroase felicitări. împreună cu salutul nostru prietenesc.

Poporul român se bucură sincer de realizările poporului cubanez în con
struirea noii societăți, sub conducerea Partidului Comunist, și îi adresează 
urări de succes deplin în înfăptuirea hotăririlor Congresului al III-lea al 
Partidului Comunist din Cuba.

Exprimăm deplina convingere că. acționind împreună, relațiile dintre 
partidele, țările și popoarele noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare. în 
concordanță cu aspirațiile comune ale celor două națiuni, servind cauzei 
socialismului și păcii, colaborării pașnice si înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
. Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Cu prilejul celei de-a XXIX-a 

aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Cuba, președintele Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialis
te România. Nicolae Giosan. și mi
nistru! afacerilor externe. loan Totu, 
au adresat telegrame de felicitare 
președintelui Adunării Naționale a 
Puterii Populare a Republicii Cuba, 
Flavio Bravo Pardo, și. respectiv.

în prima zi a noului an, poporul 
cubanez aniversează memorabilul 
eveniment de la 1 ianuarie 1959, 
cind detașamentele armate revolu
ționare. conduse de Fidel Castro, 
au intrat victorioase în Havana, 
inlăturînd regimul antipopular al 
generalului Batista. încununînd ast
fel lupta îndelungată purtată de 
poporul cubanez pentru eliberare 
națională și socială. Izbînda revo
luției și cucerirea puterii de către 
forțele populare au deschis largi 
perspective pentru înfăptuirea unor 
adinei transformări politice, eco
nomice și sociale în viața întregii 
țări, mareînd, totodată, apariția pri
mului stat socialist pe continentul 
american.

în perioada care a trecut de la 
eliberarea țării, poporul cubanez, 
sub conducerea partidului comu
nist, a obținut realizări de seamă 
în dezvoltarea economiei, științei și 
tehnicii, învățămîntului și culturii, 
în ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii. Așa cum este știut, 
activitatea constructivă s-a desfă
șurat în condițiile blocadei econo
mice impuse, poporul cubanez 
avînd de dus o luptă permanentă 
contra acțiunilor externe ostile, 
pentru apărarea și consolidarea cu
ceririlor revoluționare.

în acest an. oamenii muncii din 
Cuba întîmptnă sărbătoarea elibe
rării prin noi și însemnate succese 
în îndeplinirea hotăririlor Congre
sului al III-lea al Partidului Co
munist din Cuba în domeniul eco
nomiei și al vieții șocial-culturale.

Poporul român, care și-a ma
nifestat, de Ia început solidaritatea 
militantă cu lupta poporului cu

însemne ale vocației 
constructive

Un peisaj seducător se deschide 
ochilor de la primii pași pe pămîn- 
tul „Perlei Antilelor" — Cuba. Cum 
se întîmplă în genere europeanului 
sosit la tropice, te încearcă senzația 
că intri într-o imensă 'grădină bo
tanică, unde acele plante cărora le 
spunem „exotice" și pe care dese
ori le cultivăm acasă cu atîta grijă 
in vase de lut, pe aici își etalează 
din plin exuberanța la orice pas. 
între ele, arborele framboian, cu 
flori de un roșu-portocaliu aprins, 
domină multe bulevarde ale Hava
nei, îndeosebi cartierul rezidențial 
Miramar, fiind foarte răspindit și 
în restul țării. O dungă de culoa
rea florilor de framboian. purtată 
pe mîneca cămășii. îi distinge pe 
absolvenții școlii medii din Cuba, 
în memoria unui tinăr — unul din 
numeroșii „alfabetizadores" — ucis 
cu ani în urmâ de contrarevolu
ționari într-o pădure de frambo- 
iani, în timp ce ii învăța carte pe 
țăranii dintr-o localitate îndepăr
tată.

Peste farmecul natural al Cubei, 
peste culorile și liniile sale se su
prapune, ca element definitoriu 
pentru fizionomia actuală a aces
tei țări, munca constructivă a unui 
popor animat de idealul socialis
mului. Ea dezvăluie esența și legile 
unei bătălii care restructurează 
profund peisajul și oamenii, con- 
ferindu-le un plus de pregnanță 
și unicitate. Din zona supraîncinsă 
de soare a provinciilor Oriente și 
pînă la celălalt capăt al insulei, în 
Pinar del Rio, schelele construc
țiilor, barajele de pe rîuri. noile 
unități industriale, școlile și spi
talele, centrele de cercetări științi
fice sînt mărturia muncii desfășu
rate de un popor angajat in dia
logul cu lumea și timpul, mobili- 
zîndu-și ca niciodată resursele 
creatoare, oferind reflexele unui 
nou peisaj economic și social cu 
alte linii și alte culori. Probabil 
că în puține locuri din lume trecu
tul și-a șters — și își șterge — atît 
de repede urmele ca pe această 
insulă scăldată de apele Oceanu
lui Atlantic și ale Mării Caraibilor. 
Dimensiunea prezentului poate fi 
mai bine evaluată dacă ne amin
tim că înainte monopolurile nord- 
americane aveau aici investiții de 
700 milioane dolari, controlau ex
porturile de zahăr ale Cubei, stă- 
pineau un sfert din cele mai bune 
pămînturi. producția de energie 
electrică, rafinăriile de petrol, mi
nele. telecomunicațiile. o bună 
parte a industriei ușoare, transpor
tul maritim, aviația și căile ferate 
(ultimele împreună cu monopolu
rile engleze), băncile și cele mai 
mari firme comerciale. Cam tot ce 
prezenta interes. Cuba devenise o 
prelungire a Floridei, un loc pen
tru afaceri, pentru plajă și ruletă. 
Rezultatul ? In 1958 circa o treime 
din forța de muncă a Cubei 
(600 000 de oameni) șomau. în agri
cultură 400 000 de lucrători sezo
nieri asudau la cultivarea și re
coltarea trestiei de zahăr patru 
luni pe an, ca apoi în restul luni
lor să sufere sau chiar să moară 
de foame. întregeau tabloul un 
milion de analfabeți (un sfert din 
populația adultă) și 90 la sută din 
copiii suferinzi de parazitoză.

Situația s-a schimbat radical și 
continuă să se schimbe în r’tm 

ministrului relațiilor externe. Isidoro 
Malmierca Peoli.

Au mai transmis, de asemenea, 
telegrame de felicitare Consiliul Na
țional al Frontului Democrației si 
Unității Socialiste, organizații de 
masă și obștești, unele instituții 
centrale din țara noastră organiza
țiilor și instituțiilor similare din 
Cuba.

banez pentru eliberare națională și 
socială, urmărește cu profundă sa
tisfacție și prietenie munca desfă
șurată de poporul cubanez, se 
bucură sincer de marile sale reali
zări obținute în construirea socia
lismului. Spre satisfacția recipro
că. între țările noastre s-au stator
nicit și se dezvoltă legături de‘ 
prietenie și colaborare în diferite 
domenii — politic, economic, teh- 
nico-științific. cultural. Cursul as
cendent al relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-cubaneze își 
are temelia trainică in comunita
tea de orînduire. de ideologie șl 
de teluri, in preocupările comune 
privind ridicarea țărilor noastre pe 
noi trepte de progres și civilizație 
socialistă.

Factorul determinant al evolu
ției favorabile a legăturilor ro
mâno-cubaneze îl constituie rela
țiile dintre forțele politice care 
conduc cele două țări — Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Cuba — și. în acest ca
dru. întîlnirile de la București și 
Havana dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, 
sub al căror impuls colaborarea ro- 
mâno-cubaneză s-a extins și di
versificat pe toate planurile.

în spiritul înțelegerilor la nivel 
înalt, ambele părți își manifestă 
hotărîrea de a acționa, in conti
nuare, în ( vederea intensificării 
contactelor și întilnirilor. a dezvol
tării relațiilor de prietenie și co
laborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, în interesul re
ciproc. al cauzei socialismului și 
păcii.

susținut. Revoluția a măturat ve
chile structuri prin reforma agrară 
și a învățămîntului, naționalizarea 
industriei, prin reforma urbană, 
redistribuirea venitului național 
și, înainte de toate, prin aceea că 
a asigurat fiecăruia un loc de 
muncă, garantîndu-i prin asta o 
existență tot mai demnă de timpu
rile noastre. Revoluția a trezit în 
mase inteiesul pentru participarea 
13 viâța socială, pentru cultură 
și învățămint. Cu o sete neistovită 
de a cunoaște, de a face față tot 
mai complicatelor îndeletniciri ale 
prezentului și viitorului, pretutin
deni oamenii învață. Campania 
de lichidare a analfabetismu
lui a însemnat doar inceputul. 
După ce a devenit „teritoriu liber 
de analfabetism". Cuba, unde ca
drele calificate au fost totdeauna 
insuficiente, poartă o bătălie tena
ce pentru formarea de specialiști 
in cele mai variate sectoare. Mulți 
din cei ce, cu ani in urmă, au 
învățat carte silabisind textul 
„Istoria mă va achita" (apărare — 
rechizitoriu, rostită de Fidel Castro 
Ia procesul intentat supraviețui
torilor atacului asupra cazărmii 
Moncada), infruntă acum cu ace
eași dirzenie... calculul diferențial 
sau formulele chimice.

Setea de cultură a maselor largi 
constituie unul din elementele de
finitorii ale realităților Cubei. 
Această sete de cultură, în sensul 
cel mai larg al cuvîntului, este 
dublată de eforturile pentru sti
mularea tuturor formelor de ex
presie culturală, ca și de asigura
rea bazei materiale in acest scop. 
Există în țară peste 50 de unități 
de învățămint artistic — intre ele 
un institut superior — și o pu
ternică mișcare a artiștilor ama
tori. totalizind mai mult de jumă
tate de milion de persoane, adică 
cinci la sută din populație. Tipă
rirea a circa 4 milioane de cărți 
pe an, turnarea a 16 filme în ace
eași perioadă. lărgirea rețelei de 
biblioteci (4 000 actualmente) și 
librării (una la fiecare 32 000 de 
cetățeni), sporirea creației muzi
cale. restaurarea și conservarea 
patrimoniului cultural în toate for
mele sale reprezintă tot atitea alte 
realizări, obținute intr-un ritm atit 
de impetuos, incit comparația cu 
trecutul pune în lumină diferențe 
spectaculoase.

Așa cum subliniază factorii de 
răspundere cubanezi, cultura țării 
este încadrată în circuitul de 
valori culturale ale Americii La
tine și ale întregii lumi. Despre 
deschiderea spre valorile culturii 
altor popoare vorbesc cu prisosință 
unele instituții de prestigiu cum 
este „Casa Americilor", precum și 
unele manifestări internaționale 
tradiționale organizate în Cuba, 
ca Festivalul internațional de balet 
de la Havana, Festivalul noii cine
matografii latino-americane. Biena
la de arte plastice și altele.

Efortul constructiv al cubanezi
lor lasă impresia de prospețime și 
tinerețe exuberantă. La construi
rea de canale și diguri, de fabrici 
și școli, la rectificarea și conver
tirea unui întreg peisaj econo- 
mico-social, totul pare să respire și 
azi fiorul romantic al începuturilor.

V. OROS



Manifestări consacrate aniversării

proclamării Republicii
Aniversarea Zilei Republicii — sărbătoarea națională a poporului 

romăn — a prilejuit desfășurarea, in diferite țări ale lumii, a numeroase 
manifestări, în cadrul acestora subliniindu-se succesele deosebite dobindite 
de tara noastră in diferite domenii, in dezvoltarea sa liberă, independentă. 
A fost, de asemenea, pusă in evidentă politica externă activă a României 
consacrată edificării păcii și unei ample colaborări internaționale, al cărei 
promotor neobosit este președintele Nicolae Ceaușescu.

MESAJE DE ANUL NOU

Sub semnul voinței de pace, 
înțelegere și colaborare

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 
Riga. în R.S.S. Letonă, a avut loc o 
adunare festivă, la care au participat 
J. J. Zakenl'elds, președintele Prezi
diului Asociației letone de prietenie 
*1 relaț i culturale cu străinătatea, 
Gulbis Maris, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C, din R.S.S. Le. o .ă, 
Valdis Sops, vlcepreșed n e al Asocia
ției letone de prieten e și relații cul
turale cu străinătatea, Gederts Ra- 
manis. președinte'e Filia'ei letone a 
Asociației de prietenie sovieto- 
române, un numeros public.

în cuvîntările rostite au fost re
liefate semnificația actului de la 33 
Decembrie 1947. realizările remarca
bile obținute de poporul român în 
anii construcției socialiste. îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
evoluția mereu ascendentă, pe toate 
planurile, a raporturilor romă îo- 
sovietice. rolul hotărîtor pe care îl 
au în acest sens întîlnirile și 
convorbirile la nivel înalt. Au 
fost evocate politica externă activă 
a Românie:, inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. pentru realizarea dezarmării, 
edificarea unei noi ordini economice 
lnternaționa'e. instaurarea unul cli
mat de pace, securitate și colaborare 
în lume.

BEIJING 1 (Agerpres). — La Bei
jing se desfășoară ..Zilele filmului 
românesc".

în cuvintul de deschidere, rostit Ia 
spectacolul de gală, Chen Haosu, ad
junct al ministrului radiot.leviziunii 
și cinematografiei, a subliniat că 
actul de la 39 Decembrie 1947 a des
chis o nouă e.ă în istoria bimilenară 
* României. în perioada istorică 
scurtă scursă de ia acea dată, po
porul român, sub conducerea glorio
sului său partid comunist — a arătat 
vorbitorul — a parcurs mai multe 
etape de profunde transformări revo
luționare. care au schimbat România 
intr-o tară cu o industrie puternică, 
modernă și o agricultură în plină 
dezvoltare. într-o țară in care învă- 
țămîntul, știința și cultura joacă un 
Mii esențal. A fost evidențiat, tot
odată, cursul ascendent al relațiilor

Pentru dezvoltarea dialogului între țările balcanice
O declarație a ministrului de externe al Greciei

ATENA 1 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Greciei, Karolos 
Papoulias, a subliniat —- intr-un in
terviu — importanța convocării unei 
conferințe a șefilor de stat și de 
guvern din toate statele balcanice. 
El a relevat că un prim-pas in acest 
sens îl reprezintă reuniunea miniș
trilor de externe din țările balcani
ce. programată pentru luna februa
rie 1988. Șeful diplomației elene a 
irălai că. în cadrul politicii promo
vate de guvernul elen in problemele 
Balcanilor, Grecia are de jucat un

Obiective ale politicii interne și externe 
a Republicii Zimbabwe 

relevate de președintele Robert Mugabe
HARARE (Agerpres), — în dis

cursul rostit cu prilejul depunerii 
jurămîntului în calitate de președinte 
■1 Republicii Zimbabwe, Robert Ga
briel Mugabe a adresat chemarea la 
Intensificarea activității pentru reali
zarea planurilor economice ale țării. 
Robert Mugabe a arătat că, în pofi
da dificultăților cu care se confrun
tă țara, guvernul va acționa pentru 
menținerea independenței și suvera
nității naționale și va continua po
litica sa externă bazată pe dezvol
tarea legăturilor de colaborare cu 
celelalte state africane, precum și în 
cadrul O.N.U. și va promova prin

Luări de poziție în sprijinul convocării 

unei conferințe internaționale de pace 

privind Orientul Mijlociu
PARIS 2 (Agerpres). — Convoca

rea unei Conferințe internaționale 
cu participarea celor cinci țări mem
bre permanente ale Consiliului de 
Securitate al O.N.U., a tuturor păr
ților implicate reprezintă cea mai 
bună cale pentru găsirea unei soluții 
a situației din Orientul Mijlociu — 
a declarat președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Yasser Arafat.

într-un interviu acordat publica
ției „Le Nouvel Observateur", lide
rul palestinian a precizat că la o 
astfel de reuniune O.E.P. trebuie să 
ia parte cu același statut și aceleași

„Nici o veste buna pentru dolar"
Aprecieri a’„- unor specialiști priv.nd perspectiva monedei 

americane in acest an
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Cursul descendent al devizei ameri
cane va continua in 1988 după opi- 
ni'le multor experți în domeniu. Ei 
afirmă că. in condițiile in care Gu
vernul S.U.A. va încerca să asigure 
și in acest an ere ferea econo nică 
în principal prin stimularea expor
turilor. este de așteptat ca valoarea 
..biletului verde" să scadă în conti
nuare.

Potrivit afirmației unul specialist, 
da'ele economiei americane nu pre
vestesc nimic bun pentru dolar și. 
departe de a se fi redus deficitul 
comercial al S U A. s-a agravat în 
1987. în ultimele zece luni (după 
semnarea acordului de la Louvre, 
prin care principale'e sapi? st"te oc
cidentale industrialize s-au anga

de prietenie și colaborare româno- 
chineză pe multiple planuri. în spiri
tul înțelegerilor și hotărîrilor stabilite 
la cel mai înalt nivel.

La festivitate au luat parte Lu 
Jixin. ambasador in M.A.E. chinez, 
Liu Zhen. din conducerea Asociației 
de prietenie a poporului chinez cu 
străinătatea, reprezentanți ai Minis
terului Culturii, oameni de cultură și 
artă, specialiști și lucrători din do
meniul cinematografiei, actori, un 
numeros public.

TIRANA 1 (Agerpres). — La Tira
na s-a desfășurat o conferință de 
presă. în cadrul căreia au fost înfă
țișate realizările de seamă obținute 
de poporul român sub conducerea 
partidului. în opera de edificare a 
socie ății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare spre comunism, 
politica externă a partidului și sta
tului român consacrată dezarmării, în 
primul rînd dezarmării nucleare, 
păcii și colaborării internaționale.

Cu acest prilej, în cadrul unei ex
poziții de carte, la loc de frunte au 
fost prezentate volume din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

TEHERAN 1 (Agerpres). — La Te
heran s-au organizat o Intîlnire cu 
reprezentanți ai presei și o gală de 
filme românești, la care au parti
cipat reprezentanți ai unor ministere 
și instituții din Iran, ziariști, oameni 
de afaceri și membri ai corpului di
plomatic.

A fost amenajat un stand de carte, 
în care la loc de frunte erau prezen
tate lucrări din gîndirea social-politi- 
că și economică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost evocate semnificația eve
nimentului sărbătorit, realizările po
porului român în anii construcției 
socialismului, cu precădere în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". vocația de pace 
șl dezvoltare independentă a țării 
noastre, contribuția activă pe care 
România, președintele ei o aduc la 
soluționarea marilor probleme cu 
care se confruntă omenirea. A fost 
subliniată importanța istorică a hotă
rîrilor adoptate la recenta Conferință 
Națională a Partidului Comunist 
Român.

rol important, Îndeosebi în crearea 
unui climat favorabil ' dialogului 
prietenesc.

Totodată, referindu-se la proble
mele dezarmării, el a declarat că 
țara sa sprijină ideea convocării u- 
nei reuniuni internaționale avind ca 
temă crearea de zone denuclearizate. 
„Grecia consideră că o asemenea 
conferință poate aduce o contribuție 
majoră lă eforturile depuse în direc
ția păcii, destinderii și dezarmării" 
— a subliniat el.

cipiile mișcării de nealiniere. Noul 
președinte al Republicii Zimbabwe a 
condamnat cu fermitate politica de 
apartheid a regimului sud-african, 
exprimind sprijinul țării sale față 
de lupta populației de culoare din 
R.S.A. pentru o viață liberă și dem
nă și a poporului namibian în di
recția dobîndirii independenței sale.

Totodată, președintele Republicii 
Zimbabwe, Robert Mugabe, a anun
țat desemnarea lui Simon Muzenda. 
care a deținut funcția de viceprim- 
ministru, în postul de vicepreședin
te al țării.

drepturi ca și ale celorlalți partici- 
panți. Actualele evenimente de pe 
malul vestic al Iordanului și din 
Gaza reclamă convocarea de urgen
ță a unei astfel de conferințe, a 
subliniat Yasser Arafat.

TUNIS (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Tunisiei. Mahmoud 
Mestiri, s-a pronunțat pentru con
vocarea cit mai urgent posibil a unei 
conferințe internaționale pentru 
Orientul Mijlociu. Luînd cuvintul în 
parlament, el a subliniat că numai 
o astfel de conferință va putea so
luționa problema palestiniană.

jat să coopereze în vederea stabili
zării cursurilor de schimb), valoarea 
dolarului s-a diminuat cu 19 la sută 
față de yen și cu 12 lă sută față de 
marca vest-germană. Din februarie 
1985. „bancnota verde" a pierdut în 
total peste 50 la sută din valoare 
față de devizele menționate, iar la 
începutul acestei săptămini ea s-a 
situat la cel mai scăzut nivel din ul
timii șase ani față de lira sterlină, 
francul francez și lira italiană.

în orice caz. mulți specialiști con
sideră că in 1988 va fi și mai dificil 
să se asigure o relativă stabilita'e a 
monedei nord-amerlcane. avind în 
vedere că nu toate state'e occiden
tal sint dispuse să facă eforturile 
necesare pentru sprijinirea ei.

MOSCOVA — în mesajul de Anul 
Nou adresat poporului sovietic, Mi
hail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. a relevat că pentru 
U.R.S.S. anul 1987 a fost, în primul 
rînd. anul celei de-a 70-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. an care a confirmat trium
ful ideilor leniniste, pasul ireversi
bil al societății sovietice pe calea 
progresului, pe calea socialismului. 
Anul 1937 — a subliniat el — a fost 
anul unor profunde transformări, al 
unei munci încordate.

Relevind că anul care a trecut nu 
a fost simplu în ceea ce privește 
problemele economice, vorbitorul a 
subliniat că el a fost încheiat totuși 
cu rezultate bune în industrie, con
strucții, agricultură. transporturi, 
informează agenția T.A.S.S.

Mihail Gorbaciov a arătat, de ase
menea, că Uniunea Sovietică leagă 
perspectivele dezvoltării sale de 
v'itorul pașnic al omenirii. Prin 
semnarea tratatului referitor la li
chidarea rachetelor cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune a fost stabilit 
începutul procesului istoric de lichi
dare a armelor nucleare Acesta 
este un succes al întregii lumi, a 
declarat, în încheiere, M. Gorbaciov.

BELGRAD — în mesajul de Anul 
Nou adresat popoarelor Iugoslaviei 
de Prezidiul RS.F. Iugoslavia se 
arată că. în anul 1988. țara va con
tinua eforturile îndreptate sore con
solidarea păcii mondiale, realizarea 
dezarmării și a unei mai mari înțe
legeri între state, pentru stabilirea 
unor relații de cooperare ne bază de 
egalitate între toate țările, pentru 
democratizarea relațiilor internațio
nale.

Pe plan intern — se subliniază în 
mesaj — anul care începe va fi 
consacrat opririi inflației, creșterii 
producției și sporirii exportului. îm
bunătățirii nivelului de viață al po
porului.

SOFIA — Subliniind că In anul 
1987 economia bulgară s-a dezvoltat 
în ritm susținut. Todor Jivkov. se
cretar general al C.C. al P.C. Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, a relevat. în me
sajul de Anul Nou adresat poporu
lui bulgar, că Bulgaria va înregistra, 
în anul 1988, noi succese în dezvol
tarea sa economică și socială.

Referindu-se la problemele vieții 
internaționale. T. Jivkov a subliniat 
speranțele poporului bulgar pentru 
o lume nouă, fără războaie.

FRAGA — Cehoslovacia socialistă 
va continua să-și aducă contribuția 
la destinderea internațională, la 
dezvoltarea unei colaborări construc
tive în Europa și în lumea întreagă, 
a arătat. în mesajul de Anul Nou, 
Gustav Husak președintele R.S. Ce
hoslovace.

Șeful de stat cehoslovac a eviden
țiat importanța Plenarei din deeem- 
brie a C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
și a subliniat că hotărîrile acesteia 
îmbogățesc Programul adoptat de 
Congresul al XVII-lea al partidului, 
contribuind la accelerarea dezvoltării 
economico-sociale a țării.

LUANDA — în discursul rostit cu 
prilejul Anului Nou, președintele 
Angolei. Jose Eduardo dos Santos, 
a arătat că poporul angolez dorește 
să realizeze pacea în țară și luptă 
pentru menținerea independenței na
ționale. în anul 1988. a declarat el, 
principalul obiectiv al guvernului 
angolez îl va reprezenta reconstrui
rea economiei țării și aplicarea 
unor programe de prefaceri și reor
ganizare în domeniul industrial.

De asemenea, șeful statului ango
lez a relevat, între altele, că Angola 
este gata să înceapă convorbiri de 
pace cu autoritățile din R.S.A. de 
îndată ce trupele sud-africane vor 
fi retrase de pe teritoriul angolez.

ADDIS ABEBA. — în mesajul său 
de Anul Nou. secretarul general al 
Organizației Unității Africane, Ide 
Oumaru. a chemat popoarele conti
nentului să acționeze pentru a face 
ca 1988 să fie un an al concretizării 
năzuințelor de progres ale africani
lor. El a subliniat că locuitorii Afri
cii trebuie să lupte. în anul care în
cepe. pentru a realiza eliberarea 
completă a Africii prin înfăptuirea 
aspirației de independență a po
porului din Namibia, pentru desfiin
țarea sistemului odios al apartheidu
lui. Țările Africii — a spus el — 
trebuie să-și spună în noul an. cu 
mai multă fermitate, cuvintul în 
problemele vieții internaționale, să 
sprijine eforturile de pace si de eli
minare a conflictelor care mai există 
în această parte a lumii.

CARACAS. — Președintele Vene- 
zuelei. Jaime Lusinchi. a arătat in 
mesajul de Anul Nou că. fără a se 
recurge la un optimism exagerat, se 
poate totuși observa că în Venezuela 
există indicii pentru lansarea unei 
dezvoltări economice superioare față 
de anul trecut. în cadrul căreia lupta 
împotriva inflației va ocupa un loc 
central. Referitor la realizările din 
1987. șeful statului venezuelean a 
remarcat menținerea ritmului mediu 
de dezvoltare din 1986. reducerea 
șomajului, extinderea comerțului ex
terior.

BONN. — în discursul radiotele
vizat adresat națiunii cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă. președintele 
R.F. Germania, Richard von Weizsă- 
cker. s-a pronunțat pentru continua
rea procesului de dezarmare si pro
movarea destinderii. „Descurajarea 
nu trebuie să fie singurul limbaj 
pentru o reală înțelegere între Est 
și Vest" — a spus șeful statului 
vest-german. El a relevat necesita
tea cooperării și a apreciat că pen
tru solutionarea marilor probleme 
ale contemporaneității trebuie depu
se eforturi din partea tuturor state
lor și popoarelor.

MADRID. — în mesajul adresat 
națiunii, regele Juan Carlos al Spa
niei a apreciat că tara sa începe să 
depășească momentele cele mai gre
le ale crizei economice. Juan Car
los a arătat că trebuie să se depună 
eforturi pentru a continua politica 
de modernizare a tării, precum și 
pentru combaterea șomajului, care 
umbrește multe dintre cuceririle ob
ținute.

BEIJING — .în mesajul său de 
Anul Nou, Li Peng, premierul inte
rimar al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a subliniat principalele 
obiective ale țării pentru anul 1988, 
printre care stabilizarea economiei 
și aprofundarea măsurilor de mo
dernizare în diferite domenii, des
fășurarea unor eforturi mai mari 
pentru consolidarea democrației so
cialiste și întărirea eticii socialiste.

Li Peng a arătat că este esențială 
transformarea unor instituții guver
namentale și modificarea funcțiilor 
lor în domeniul conducerii economice.

BUDAPESTA — în mesajul de 
Anul Nou rostit de Karoly Nemeth, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare, se reafirmă dorința 
țării sale de a depune și în conti
nuare eforturi în interesul păcii și 
dezarmării.

Pe plan intern. în mesaj se subli
niază că. pe baza materială creată 
în anii din urmă și a hotărîrilor 
adoptate de plenara din iulie 1987 a 
P.M.S.U., se vor crea condiții pen
tru rezolvarea sarcinilor legate de 
construcția socialistă, pentru rezol
varea problemelor sociale.

PHENIAN — în anul care a trecut. 
R.P.D. Coreeană a înregistrat succe
se pe toate fronturile construcției 
socialiste — a subliniat. în cadrul 
mesajului cu prilejul Anului Nou, 
Kim Ir Sen. secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene. 
Acest an. cînd se împlinesc patru 
decenii de la crearea Republicii, va 
avea o importanță de seamă pentru 
îndeplinirea prevederilor celui de-al 
treilea șeptenal de dezvoltare a e- 
conomiei naționale, pentru accele- 
rea victoriei depjine a socialismului 
în R.P.D. Coreeană.

Referindu-se la situația din Pe
ninsula Coreeană, Kim Ir Sen a pro
pus convocarea unei conferințe co
mune a Nordului și Sudului cu parti
ciparea conducătorilor, a reprezen
tanților partidelor politice, organiza
țiilor obștești, diferitelor pături ale 
populației. Cerînd Statelor Unite să 
retragă armele nucleare din Coreea 
de Sud și să încheie un tratat de 
pace cu R.P.D. Coreeană, Kim Ir 
Sen s-a pronunțat pentru crearea 
în Peninsula Coreeană a unui stat 
confederal neutru și nealiniat pe 
baza recunoașterii reciproce de că
tre Nord și Sud a celeilalte părți.

VARȘOVIA — Intr-un mesaj adre
sat cu prilejul Anului Nou. Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, a arătat că pe
rioada trecută nu a fost ușoară pen
tru poporul polonez, dar, prin 
eforturi comune, acesta a creat noi 
valori materiale, iar experiența do- 
bîndită de democrația de tip socia
list în Polonia a devenit mai bogată.

Subliniind înaltul simț de răspun
dere de, care trebuie să se dea do
vadă în întreaga viață internațională, 
conducătorul polonez a reafirmat vo
ința de pace a tării sale și a arătat 
că ea va contribui în continuare la 
eforturile pentru asigurarea securită
ții și înțelegerii în Europa si în 
întreaga lume.

LONDRA — în mesajul de Anul 
Nou, primul ministru al Marii Bri
tanii, Margaret Thatcher, a apreciat 
drept o sarcină primordială a anu
lui 1988 consolidarea speranțelor de 
pace. în context, ea a reafirmat a- 
deziunea guvernului britanic față 
de tratatul sovieto-american referi
tor la lichidarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune. 
Primul ministru britanic a arătat, 
de asemenea, că există șanse de a 
se realiza, în anul 1988, un acord 
privind reducerea cu 50 Ia sută a 
armamentelor strategice nucleare și 
că este necesar să se treacă la nego
cieri fructuoase în domeniul arma
mentelor convenționale și în alte 
probleme ale dezarmării.

LUANDA — în tradiționalul me
saj de Anul Nou. președintele Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Sam Nujoma, 
a înfierat politica de apartheid pro
movată de regimul rasist de la 
Pretoria, precum și exploatarea 
economică a Namibiei de către 
Africa de Sud, informează agenția 
TANIUG.

Sam Nujoma a cerut poporului 
namibian să-și intensifice lupta pen
tru eliberarea de sub ocupația ile
gală la care este supus de către 
R.S.A.

PARIS. — în mesajul său de Anul 
Nou, președintele Franței, Francois 
Mitterrand, și-a exprimat speranța 
că vor fi deschise noi căi spre dez
armare și pace, ceea ce, în condiții
le existenței a numeroase conflicte 
sîngeroase în lume, ar constitui un 
indiciu de rațiune, de înțelepciune. 
Subliniind că, pentru prima dată de 
la începutul erei atomice. Uniunea 
Sovietică și Statele Unite au sem
nat un acord de dezarmare, șeful 
statului francez a arătat că acest 
prim pas trebuie să fie urmat de 
alții similari, deoarece altfel cursa 
înarmărilor va continua. în context, 
el a cerut concetățenilor săi să spri
jine eforturile internaționale în a- 
ceastă direcție.

TOKIO — In mesajul său de Anul 
Nou, premierul Japoniei, Noburu 
Takeshita, a exprimat dorința țării 
sale de a contribui mai activ. în 
1988. la înfăptuirea marilor dezide
rate ale omenirii. Realizarea dezar
mării nucleare și instaurarea unei 
păci globale reprezintă obiective 
majore ale politicii externe nipone 
— a subliniat el.

Pe planul politicii interne, pre
mierul Takeshita a subliniat necesi
tatea soluționării unor probleme 
stringente, cum ar fi prețurile tere
nurilor, reforme pe plan fiscal și al
tele.

MONTEVIDEO. — în mesajul cu 
prilejul Anului Nou. președintele 
Uruguayului. Julio Maria Sanguinetti, 
s-a pronunțat pentru continuarea 
eforturilor de realizare a unui climat 
durabil de pace în America Centrală. 
El a menționat că în prezent există 
perspective reale de înfăptuire a pă
cii în regiune și de promovare mai 
largă a' schimburilor economice și 
cooperării. în avantalul popoarelor 
din această parte a lumii.

BERLIN. — Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a exprimat, în me
sajul de Anul Nou, optimismul jn 
legătură cu realizarea unor noi ma
suri de dezarmare în anul 1988 — 
transmite agenția A.D.N. Omenirea 
a început să avanseze în direcția 
dezarmării, a reducerii tensiunilor, a 
înlocuirii confruntării cu cooperarea, 
deși există încă serioase tendințe 
contrare — a arătat vorbitorul. Ra
țiunea și realismul cîștigă totuși te
ren pe o scară largă. E. Honecker 
a salutat semnarea tratatului sovie
to-american privind rachetele.

Noi acționăm pentru ca Republi
ca Democrată Germană și Republica 
Federală Germania să devină zone 
libere de arme nucleare — a spus, 
de asemenea, secretarul general al 
C.C. al P.S.U.G. Aceasta înseamnă 
retragerea armelor ofensive și dis
pariția de pe teritoriul celor două 
țări a rachetelor și armelor nucleare 
cu o rază de acțiune de sub 500 km. 
înlăturarea, prin măsuri de dezar
mare. a asimetriilor existente în ceea 
ce privește, de pildă, tancurile și a- 
vioanele de luptă.

ULAN BATOR — Cu prilejul Anu
lui Nou. Jambîn Batmunh. secretar 
general al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, a subliniat 
succesele dobîndite de ponorul mon
gol în anul 1987 si hotărîrea sa de 
a-si spori eforturile în construcția 
socialistă în anul 1988. .T. Batmunh 
a subliniat că. alături de celelalte 
țări socialiste. Mongolia populară va 
continua să militeze neobosit nen- 
tru întărirea păcii și a securității în 
lumea întreagă.

TIRANA — Ramiz Alia, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania. președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R.P.S. Albania, 
a subliniat. în mesajul adresat po
porului albanez cu prilejul Anului 
Nou. că 1988. cel de-al treilea an al 
cincinalului, va fi un an de muncă 
intensă si de noi. perspective, că 
obiectivele din anul care începe sînt 
multiple sî există toate posibilitățile 
pentru ca ele să fie îndeplinite. 
Ramiz Alia a evidențiat necesitatea 
de a utiliza mai bine aceste posibi
lități pe tot parcursul anului în 
folosul dezvoltării economice și cul
turale a tării.

MANAGUA —- în mesajul de Anul 
Nou, președintele Nicaraguei. Da
niel Ortega Saavedra, a relevat, ca 
unul din evenimentele regionale de 
primă importantă din 1987. sem
narea. la 7 august, la Ciudad de 
Guatemala, a Acordului de pace în 
America Centrală și a evidențiat 
necesitatea aplicării In mod con
secvent a prevederilor acestuia și a 
respectării lui de către toate statele.

Daniel Ortega Saavedra a subli
niat hotărîrea guvernului sandinist 
de a acționa în direcția apărării 
ferme a suveranității și independen
ței naționale, pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de viață al oameni
lor muncii picaraguanî.

BUENOS AIRES — într-un mesaj 
televizat adresat națiunii, președin
tele Raul Alfonsin a apreciat că 
anul 1987 s-a încheiat cu un bilanț 
pozitiv pentru Argentina. în ciuda 
unei serii de dificultăți. Intre care 
și povara datoriei externe. Șeful 
statului argentinian a relevat că 
Argentina a înregistrat o creștere a 
economiei sale în 1987 și intră cu 
optimism în anul care începe,

MANILA — în mesajul de Anul 
Nou adresat națiunii, președintele 
Filipinelor, Corazon Aquino, si-a ex
primat convingerea că în 1988 țara 
sa va obține noi succese. în mesaj 
— care a fost prezentat de purtă
torul de cuvînt prezidențial — se 
subliniază că în 1987 economia a 
cunoscut un curs ascendent, iar în 
acest an produsul național brut ur
mează să înregistreze un spor de 6,5 
la sută.

OSLO. — în mesajul său de Anul 
Nou, primul ministru al Norvegiei, 
Gro Harlem Brundtland. a subliniat 
necesitatea ca, în 1988, să fie depuse 
noi eforturi pentru rezolvarea proble
melor majore ale contemporaneității, 
pentru eliberarea omenirii de spec
trul armelor și războaielor.

Referindu-se la situația Internă, 
Gro Harlem Brundtland a relevat că 
dificultățile economice și rata ridi
cată a șomajului impun adoptarea de 
către guvern a unor măsuri urgente.

KAMPALA. — Președintele Ugan- 
dei, Yoweri Museveni, în mesajul de 
Anul Nou, a relevat că guvernul va 
continua eforturile în vederea ame
liorării situației pe plan economic, a 
reducerii dependenței față de o gamă 
restrinsă de produse la export și a 
îmbunătățirii administrării economiei. 
Totodată, președintele Ugandei a 
anunțat că mijloace financiare supli
mentare au fost mobilizate pentru 
realizarea planului de dezvoltare pe 
trei ani, lansat în luna mai. Pe de 
altă parte, Yoweri Museveni a ex
primat solidaritatea cu popoarele din 
Republica Sud-Africană și Namibia 
și cu statele „din prima linie".

BANGKOK. — Regele Bhumibol 
și primul ministru al Thailandei, 
Prem Tinsulanonda. au lansat. în 
mesajele rostite de Anul Nou. ape
luri la mobilizarea eforturilor pen
tru dezvoltarea economică a tării.

Premierul thailandez s-a referit 
la progresele înregistrate în Thai
landa în 1987, arătînd că ritmul de 
creștere economică a ajuns Ia 5,6 la 
sută în 1987. depășind cu mult nive
lurile din anii precedenți. Chiar în 
condițiile unei îmbunătățiri de an
samblu a economiei, a relevat Prem 
Tinsulanonda. există încă multe 
probleme economice interne care 
trebuie soluționate, arătînd că sînt 
necesare eforturi susținute pentru 
contracararea efectelor negative ale 
actualei situații economice interna
ționale.

Domnului OTTO STICH
Președintele Confederației Elvețiene

BERNA
Cu ocazia preluării de către dumneavoastră a funcției de președinte al 

Confederației Elvețiene, vă transmit calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru poporul 
elvețian prieten.

Exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie româno-elve- 
țiene se vor dezvolta in continuare, spre binele celor două popoare, al păcii 
și colaborării în Europa și îh lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Trebuie accelerat procesul de securitate 

și cooperare în America Latină
SAN JOSE 2 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Costa Rlca, 
Oscar Arias Sanchez, a declarat că 
președinții celor cinai țări centro- 
americane se vor reuni la 15 ianua
rie la San Jose pentru a evalua sta
diul aplicării acordurilor de pace în 
America Centrală, semnate la 7 au
gust 1987. „Trebuie să accelerăm 
procesul de pace prin acțiuni con
crete și să nu lăsăm timpul să se 
piardă", a spus șeful statului costa- 
rican unui grup de ziariști.

„Pacea, a subliniat el. este o con
diție indispensabilă pentru procesul 
de dezvoltare a regiunii centroame- 
ricane". „Viitorul copiilor noștri de
pinde de pace în America Centrală, 
singura cale nu numai pentru Costa 
Rica. ci și pentru celelalte state cen- 
troamericane de a asigura investiții 
și locuri de muncă în cadrul proce

Un document al Organizației Internaționale a Muncii 

evidențiază:

Flagelul sărăciei afectează aproape 
un miliard de oameni

BONN (Agerpres). — Peste 880 
milioane de persoane trăiesc în ex
tremă sărăcie în țările în curs de 
dezvoltare, și această situație socia
lă amenință să se transforme in
tr-un butoi cu pulbere — se arată 
într-un raport al Organizației Inter- 

i naționale a Muncii (OIT), dat publi
cității la Diisseldorf.

Numărul „săracilor între săraci" a 
crescut cu 60 de milioane în ultimii 
5 ani și va ajunge Ia 900 de milioa
ne în 1995 dacă nu se luptă acum 
împotriva acestui flagel — a decla
rat Gerd Muhr, vicepreședinte al 
OIT.

Acuitatea problemei locuințelor în lume
subliniată de secretarul general ai O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Marcînd încheierea „Anului in
ternațional al locuințelor pentru cei 
lipsiți de adăpost", secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de Cuel
lar, a arătat că, în ciuda unei anu
mite ameliorări, problema milioane
lor de locuitori ai planetei care au 
drept adăpost cerul liber se înrăută
țește pe zi ce trece.

în declarația făcută cu acest pri
lej, el a arătat că încheierea anului

Politica represivă a regimului din Paraguay 
denunțată de organizațiile democratice

ASUNCION (Agerpres). — Miș
carea Intersindicală a Oamenilor 
Muncii (MIT) din Paraguay a de
nunțat „represiunea barbară" a re
gimului generalului Alfredo Stroes- 
sner împotriva organizațiilor demo
cratice, de opoziție.

într-un raport cu privire la situa
ția din 1987, MIT arată că, „în po
fida propagandei oficiale, acesta s-a 
caracterizat prin înrăutățirea condi

Agențiile de presa 
pe scurt

TURNEU. Teatrul „Ion Creangă" 
I a efectuat un turneu în Japonia, 

mesagerii artei actoricești pentru 
I copii șl tineret dînd spectacole în

42 de orașe nipone, publicul făcînd 
o demonstrație de caldă apreciere și 

I prietenie actorilor români. O ex
poziție de desene realizate de co
piii români a însoțit trupa pe tot 
parcursul turneului.

VIZITE. Secretarul genera] ad
junct al O.N.U. pentru probleme 

I politice speciale, Diego Cordovez, a 
anunțat că în curînd va efectua vi
zite în Pakistan și Afganistan pen
tru a avea convorbiri în legătură cu 

I negocierile de., la Geneva privind 
I Afganistanul. Cordovez, care acțio

nează ca mediator între cele două 
Ițări, și-a exprimat speranța că 

acordul final asupra acestei pro
bleme ar putea fi semnat în cursul 

I viitoarei runde de negocieri de Ia
Geneva, din luna februarie.

APEL. Necesitatea unei largi 
I alianțe a tuturpr forțelor de opo

ziție din Coreea de Sud a fost 
subliniată de președintele Partidu- 

| lui Democrat al Reunificării, Kim 
I Yong Sam, unul dintre principalii 
1 candidați la recentele „alegeri pre- 
Izidențiale". Luînd cuvintul în ca

drul unui miting desfășurat la 
Seul pentru comemorarea eroilor 
luptei pentru democrație din Co- 

Ireea de Sud, el a chemat la uni
tatea opoziției democrate, in sco
pul asigurării victoriei acesteia în 

I alegerile parlamentare prevăzute 
pentru anul 1988.

PROGNOZA ECONOMICA. Mi- 
Ichael Geunich, membru în condu

cerea Federației Sindicatelor Vest-, 
Germane (D.G.B.), a arătat că în 

1 1988 climatul de insecuritate gene
rală a economiei vest-germane se 
va menține. El a prognozat o creș
tere a șomajului și o stagnare a 

I dezvoltării economice. Potrivit co
tidianului ..Suddeutsche Zeitung". în 
1988. în R.F. Germania Se vor în- 

■ registra 2,3 milioane șomeri. 

sului de dezvoltare" — a spus pre- 
ședințele.

BUENOS AIRES (Agerpres). — 
Președintele Argentinei, Râul Alfon
sin. s-a pronunțat în favoarea in
staurării unei noi ordini internațio
nale, raționale, și pentru soluționa
rea pe cale pașnică a tuturor con
flictelor, fără nici un amestec din 
afară. într-un interviu acordat agen
ției China Nouă, el a evidențiat Im
portanța cooperării și contactelor 
dintre țările latino-amerlcane. pro
gresele realizate pe calea consolidă
rii democrației, salutînd. în context, 
acordul semnat la Acapulco de opt 
șefi de stat din America Latină pri
vind problema datoriei externe, pa
cea si alte aspecte importante din 
regiune.

Cele 880 de milioane de persoane 
considerate că se află în această si
tuație reprezintă, în prezent, aproa
pe 40 la sută din populația acestor 
state, iar Africa este continentul cel 
mai afectat. în context, el a cerut 
abolirea obstacolelor comerciale care 
prejudiciază țările sărace, și a sub
liniat necesitatea ca statele indus
trializate să sporească ajutorul pen
tru dezvoltare conform obiectivului 
propus de Națiunile Unite, care să 
reprezinte 0,7 la sută din produsul 
social brut al lor.

1987 nu trebuie să pună capăt preo
cupărilor și eforturilor comunității 
internaționale vizind asigurarea con
dițiilor de viață decente pentru în
treaga populație a globului. De fapt, 
a spus secretarul general al O.N.U., 
tot ceea ce s-a realizat pînă în pre
zent nu trebuie văzut decit ca un 
început promițător, problema locuin
țelor pentru milioane de oamenî din 
țări sărace și dezvoltate, deopotrivă, 
fiind tot atît de acută ca și înainte.

țiilor generale politice, sociale și e- 
conbmice, prin creșterea șomajului, 
cu teribilele sale consecințe sociale, 
ca și prin sporirea numărului țăra
nilor care nu dispun de pămînt pen
tru a trăi".

Atitudinea represivă a regimului 
se reflectă în detențiile conducători
lor țăranilor și sindicaliștilor, ca și 
celor ai partidelor politice — men
ționează amintitul raport al MIT.

1
I
I

ANUNȚ. Uruguayul va aloca anul [ 
viitor nu mai mult de 20 la sută I 
din valoarea exporturilor sale 
pentru plata datoriei externe, es- | 
timată la 5.5 miliarde dolari — a 
anunțat președintele republicii, Ju- i • 
lio Maria Sanguinetti. Cu o popu- | 
lație de 2.9 milioane locuitori, Uru- ' 
guayul are. în prezent, una dintre . 
cele mai înalte rate ale datoriei | 
externe pe locuitor din America * 
Latină. .
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ALEGERI. Comisia electorală din I 
Bangladesh a anunțat că alegerile 
parlamentare vor avea loc la 28 fe- I 
bruarie. Intr-un comunicat de pre- | 
să dat publicității la Dhaka, co
misia arată că, după dizolvarea | 
parlamentului la 6 decembrie 1987, I 
potrivit prevederilor Constituției, • 
într-un interval de 90 de zile tre
buie să aibă loc noi alegeri.

VICTIME. Numărul victimelor 
consumului de droguri a crescut I 
substanțial în Italia. Potrivit unul j 
raport oficial. în primele 11 luni ale’ 
anului 1987 și-au pierdut viața 440 i 
de persoane ca urmare a consumu- I 
lui de stupefiante, aproape de I 
două ori mai multe comparativ cu 
numărul victimelor înregistrate în I 
întreg anul 1986. Documentul aore- | 
ciază că în Italia se droghează 
circa 28 000 de persoane, intre care I 
foarte mulți tineri.

POPULAȚIA S.U.A. La 1 ianua- . 
rie 1988, populația Statelor Unite I 
s-a cifrat la 244 427 098 locuitori — ' 
potrivit datelor Biroului de recen- ■ 
sămînt al S.U.A. în prezent, popu- | 
lația feminină a Statelor Unite de
pășește cu peste 5 milioane numă- | 
rul bărbaților. Femeile constituie 
majoritatea populației în 43 de sta- > 
te din S.U.A., printre rarele ex- I 
cepții numărîndu-se Alaska, unde I 
populația masculină formează 52.8 
la sută din total.
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