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Felicitările adresate președintelui
Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
de șefii misiunilor diplomatice

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe decan al
corpului diplomatic,
Stimați tovarăși și domnilor
ambasadori și reprezentanți
diplomatici ai țârilor care au
legături cu România,
Aș dori să exprim mulțumirile
mele, ale conducerii noastre de
stat pentru urările și ■felicitările!’
pe care ni le-ați adresat. Vedem
în aceasta o expresie a relațiilor
de colaborare, de prietenie dintre
țările noastre.
Ați trăit și trăiți — unii mai de
mult, alții de mai puțin timp —
cu noi, în România, și cunoașteți
preocupările, activitatea poporului
român pentru realizarea progra
melor de dezvoltare econo-micosocială. De altfel, nu de mult am
făcut un bilanț general al rezul
tatelor obținute de poporul ro
mân și, după cum știți bine, am
ajuns în unanimitate — toate or
ganismele noastre democratice,
partidul, de fapt întregul popor —
la concluzia că am obținut rezul
tate de importanță deosebită pe
calea construcției socialiste, care
au ridicat România, într-o perioa
dă istorică scurtă, de la nivelul
unei țări slab dezvoltate la
cel de tară cu o puterni
că dezvoltare economico-socială,
industrial-agrară, cu o industrie
modernă și o agricultură avan
sată, cu un nivel de știință, de învățămînt, de cultură avansat. De
fapt,-aceasta a făcut ca România
să lichideze de mult vechea îna
poiere moștenită și să ajungă la
un înalt nivel de civilizație ma
terială și spirituală.
Am menționat — și cunoașteți
bine, fiindcă o spunem de multe
ori — că toate acestea nu le-am
realizat ușor. Am avut de învins
multe greutăți. Mai avem greu
tăți, mai avem lipsuri. Mai avem
încă de străbătut un drum lung
pentru a ajunge la realizarea de
plină a năzuințelor poporului
nostru.
Dar am obținut asemenea re
zultate care demonstrează că, în
condițiile țării noastre, cînd po
porul este stăpîn pe destinele sale,
cînd am lichidat dominația străină
și acționăm pentru o dezvoltare
economico-socială
independentă,
avem garanția deplină că vom
realiza toate năzuințele poporului

nostru. Așa cum avem convinge
rea că și alte popoare, toate po
poarele au posibilitatea — și știu
că acționează — pentru a-și
asigura progresul economic și so
cial, independența și bunăstarea.
Privind cu satisfacție la ceea ce
am realizat în anul pe care-1 în
cheiem în curînd, trebuie să
spunem însă că sîntem profund
preocupați și îngrijorați de proble
mele complexe și grave care con
tinuă să existe în viața internațio
nală. Noi am ajuns la concluzia că
anul pe care-1 încheiem, 1988, nu
a răspuns pe deplin așteptărilor pe
care toate popoarele și le-au pus
la începutul lui.
Este adevărat, au continuat tra
tativele în multe domenii de acti
vitate, inclusiv în problemele
armelor nucleare. Se discută des
pre necesitatea începerii tratative
lor privind reducerea armelor con
venționale, dar, practic, trebuie să
spunem deschis, în fața popoarelor
noastre, că în acest an nu s-a
realizat nimic concret.
Numai tratativele și discuțiile nu
înseamnă pași pe calea dezarmă
rii ! Dimpotrivă, au continuat ex
periențele nucleare, au continuat
acțiunile pentru așa-zisul „război
al stelelor", acțiunile de militari
zare a Cosmosului. S-au produs,
de fapt, în continuare, noi arme
nucleare. Recent, N.A.T.O. a
discutat și a adoptat chiar o hotărîre
privind
perfecționarea
armelor nucleare cu rază scurtă și
tactice. Aceasta înseamnă, practic,
creșterea — după declarațiile aces
tui organism — de circa 4 ori a
puterii de distrugere a armelor
existente, ceea ce depășește cu
mult puterea de distrugere a arme
lor înlăturate prin Acordul dintre
Uniunea Sovietică și Statele Unite
ale Americii privind rachetele cu
rază medie sau mai scurtă de
acțiune.
Dacă privim toate acestea cu
sentimentul răspunderii pe care o
avem în fața popoarelor noastre,
în fața întregii omeniri, a civiliza
ției și a viitorului lumii, nu putem
să nu spunem că se menține încă
pericolul unui nou război mondial,
care s-ar transforma, inevitabil,
într-un război nuclear ce ar duce
la distrugerea întregii omeniri.
Noi considerăm că este necesar
să privim realitatea așa cum este.
Să nu ne facem nici noi iluzii, dar
mai cu seamă să nu creăm po

poarelor iluzia că pot trăi fără tea
ma unui război nuclear distru
gător.
Este necesar într-adevăr să se
facă totul pentru ca pașii mici —•
după părerea noastră — să conti
nue cu noi pași, mai mari, în pri
mul rînd să se încheie acordul
dintre Uniunea Sovietică și Statele
Unite ale Americii privind redu
cerea cu 50 la sută a armelor stra
tegice — și am dori ca anul 1989
să ducă la realizarea acestui tratat.
Este necesar însă să se renunțe
la concepția descurajării nucleare.
E greu de vorbit de o nouă gîndire politică, atunci cînd vechea
gîndire a descurajării nucleare
continuă să fie afirmată destul de
des și se acționează în acest sens.
Este necesar să facem totul ca
anul viitor să înceapă tratativele
pentru reducerea armelor conven
ționale, pornind de la propunerile
țărilor din Tratatul de la Varșovia
privind reducerea cu 25 la Sută, în
prima etapă, și de la propunerile
formulate de N.A.T.O., privind re
ducerea cu 50 la sută. Eu personal
sînt pentru reducerea cu 50 la
sută, să mergem de la început la
o reducere substanțială I Aici nu
se pune problema cine a propus
întîi, mai mult sau mai puțin, ci ce
trebuie să facem pentru a reduce
radical armamentele, și mai cu
seamă în Europa, unde se găsesc
aproape în totalitate aceste arma
mente.
Este, într-adevăr, necesar să ne
gîndim la armele chimice, la în
lăturarea lor. De altfel, la începu
tul lunii ianuarie va avea loc la
Paris o întîlnire pe această proble
mă. Este o problemă importantă,
însă trebuie să o privim în con
textul noilor realități, al schimbă
rilor, ce s-au produs din 1925 pînă
acum. Atunci, convenția care s-a
adoptat a fost foarte bună, deși nu
s-a aplicat ; unii nici n-au semnat
această convenție. Dar, de atunci,
s-au schimbat multe ! A vorbi des
pre această convenție fără a lua
în considerație noile arme care
s-au produs și, mai cu seamă, exis
tența armelor nucleare ar însem
na să se acționeze unilateral.
Noi considerăm că este necesar
să pornim, în abordarea probleme
lor armelor chimice, în strînsă le
gătură cu celelalte arme de distru
gere în masă, și îndeosebi în strîn
să legătură cu armele nucleare.
Nu se poate să se conceapă că alte

state vor accepta să .renunțe la ar
mele chimice fără un acord gene
ral de renunțare și lichidare, în
tr-o perioadă corespunzătoare, a
armelor nucleare și a altor arme
de distrugere în masă.
Vreau să vă spun drept că, în
ce privește România, recent am
discutat această problemă și nu ne
vom angaja în problema armelor
chimice fără realizarea, concomi
tent, a unui acord general de li
chidare a armelor nucleare. Nu
dorim să rămînem la dispoziția
celor care au arme nucleare ! Pînă
la urmă, și arma chimică poate fi
o armă de descurajare pentru cei
care nu au arme nucleare și tre
buie să înțelegem unitatea între
lichidarea concomitentă a tuturor
armelor de distrugere în masă —
și chimice, și bacteriologice, și nu
cleare, și de orice fel. De altfel, cel
mai mare pericol pentru întreaga
omenire, pentru însăși existența
vieții pe planeta noastră îl repre
zintă armele nucleare. Este greu
să-și închipuie cineva că multe po
poare vor dori să rămînă dezarma
te, să ajungă — așa cum se întîmplă acum cu Libia — să li
se spună că, dacă nu vă su
puneți voinței unei țări sau
alteia, venim și vă bombardăm.
Trebuie — și pun această proble
mă cu întreaga răspundere, în nu
mele poporului român — să ne
gîndim cu toții ca viitorul lumii
să fie un viitor din care să fie
eliminate armele de distrugere în
masă — și chimice, și nucleare —,
să fie reduse armele convenționale.
Să se creeze condiții de siguranță
și de deplină dezvoltare indepen
dentă a popoarelor, să se pună cu
desăvîrșire capăt politicii de șan
taj, de amenințări, de forță împo
triva altor state I
Este greu să considerăm că s-a
produs o schimbare radicală în
lume. Noi am spus și vom spune
deschis poporului nostru și tuturor
celor cu care ne întîlnim că des
tinderea și dezarmarea nu sînt
încă o realitate a vieții noastre.
Trebuie să înțelegem că sîntem
numai Ia începutul unui drum, al
unui drum spre o nouă conceoție
politică. Dar drumul acesta tre
buie realizat, iar aceasta presupu
ne acțiunea unită a tuturor po
poarelor. De bunăvoie, nimeni nu
va renunța Ia vechea concepție a
descurajării nucleare. Numai po
poarele din întreaga lume, inclusiv

popoarele din țările respective, pot
și trebuie să impună o schimbare
radicală a concepțiilor politice, a
relațiilor între state.
Ceea ce am obținut pînă acum1
este rezultatul luptei generale a
tuturor popoarelor, nu al bună
voinței cîtorva guverne sau oa
meni. Fără lupta popoarelor nu
vom putea să înlăturăm pericolul
distrugerii întregii - omeniri I Vă
rog să mă scuzați că vă spun clar
— așa este, de altfel, obiceiul meu
— cum privim și cum judecăm
noi lucrurile ; pentru că pornim de
la realitatea lumii de astăzi, de la
evenimente întîmplate cu cîteva
zile în urmă, care demonstrează
că situația continuă să se menți
nă gravă.
Noi avem încredere că se pot
realiza progrese — și dorim să
facem tot ce putem în direcția aceasta —, însă într-o concepție uni
tară, care să asigure securitatea,
independența și dezvoltarea liberă
a fiecărei națiuni.
în domeniul economic, lucruri
le au mers și mai rău. Situația
majorității statelor lumii — âm în
vedere, în primul rînd, situația ță
rilor în curs de dezvoltare — s-a
înrăutățit în acest an. Recent, Ban
ca Mondială a comunicat date din
care reiese că din țările în curs
de dezvoltare au mers spre țările
dezvoltate cu circa 15 miliarde de
dolari mai mult decît suma care
a mers din țările dezvoltate, bo
gate, spre țările în curs de dez
voltare. într-un limbaj simplu, aceasta înseamnă că țările slab dez
voltate continuă să subvenționeze
țările dezvoltate ! Săracii continuă
să-i subvenționeze pe bogați ! —
mă refer la relațiile dintre state.
Aceasta este realitatea crudă, si
tuația reală — și trebuie să pri
vim lucrurile așa cum sînt ! Este
greu să considerăm că țările în
curs de dezvoltare — care au de
venit mai sărace în acest an ! —
sînt mulțumite și pot afirma că
în lume s-a produs o schimbare
în bine. Nu se poate spune că toți
trebuie să trăim în condiții mai
bune, fără să soluționăm proble
mele care există !
Noi considerăm că, într-adevăr,
este necesar ca, în anul viitor, să
se pună capăt acestei politici ine
chitabile — de inegalitate, de ex
ploatare, sau cum vreți s-o numiți,
(Continuare în pag. a V-a)

t BUN VENIT, 1989!
|
„Mîine anul se-nnoieș; te..." — va răsuna în ceas
ț? de amurg pe întreg cu
prinsul pămîntului româ
nesc. Din Bucovina în
Mehedinți și din Dobro' gea pînă în Oaș, țara în! treagă se pregătește să
primească așa cum se
j cuvine Anul Nou 1989.
Așa cum se cuvine — adică avînd sentimentul
datoriei împlinite. Gospo
dărește, de la mic la
mare, cetățenii României
socialiste recapitulează —
toți laolaltă și fiecare în
, .parte - zilele anului ce
se duce, tem^îuriîe' nitm-'
cii lor și cu îndreptățită
mîndrie dau seama des>
pre înfăptuiri. In uzine și
pe ogoare, pe șantiere și
în laboratoarele cercetă’ rii, în școli — peste tot
acolo unde izvorăsc noi
valori materiale și spiri
tuale - strădania a dat
roade. Țara a mai urcat
o treaptă.
Așa cum se cuvine —
adică scrutînd orizonturi
le anului 1989 cu râspundere revoluționară, cu hotărirea de a nu precupeți nimic pen
tru a dărui patriei tot ceea ce
este mai bun în ființa lor, de a
munci neobosit, de a-și perfecționa
uneltele, de a-și înnobila cugetul
și sufletul, cu alte cuvinte, de
a se perfecționa pe el înșiși. Pen
tru că în România socialistă omul
este începutul și încununarea tu
turor lucrurilor, a tuturor lucră
rilor.
Partidul nostru comunist, secreta
rul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ne învață în
permanență lecția revoluționară a
realismului, a lucidității. Deși în
aceste ceasuri gindim în atmosfe
ra sărbătorii, nu culorile ei tranda
firii ne apar atunci cînd stăruim
asupra viitorului, ci II gîndim, așa
cum se cuvine, ca pe un teritoriu
al muncii dîrze, ca pe un cîmp de
desfășurare a energiilor creatoare
ale națiunii, al ostenelii puse în
slujba înaintării neabătute spre
împlinirea marilor noastre idealuri.
Avem un program minunat —Ex
punerea din 28 noiembrie a mare
lui nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Idei-far, ideicălăuză luminează drumul pe care
îl avem de parcurs — în 1989, in
anii ’90, Ia începutul celui de-al
treilea mileniu. 1989 este primul
segment de cale — șl prin aceasta
deosebit de important. Acum, în
anul care începe, se întemeiază
traducerea în viață a minunatului
program de muncă și de luptă
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care este Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. 1989 va des
chide și mai larg poarta viitorului
comunist al patriei.
Va fi un an al unor evenimente
deosebite. Vom aniversa 45 de ani
de la Revoluția din August ; vom
aniversa 50 de ani de la marea
ridicare muncitorească, populară
din mai 1939 ; își va ține lucrările
cel de-al XlV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. Toate aceste evenimente se constituie, pe
teritoriul anului ce vine, în tot
atîtea prilejuri de meditație res
ponsabilă asupra muncii fiecăruia
și a tuturor, și, în primul rînd, în
tot atîtea prilejuri pentru fiecare
om al muncii, pentru fiecare co
lectiv de a da măsura, la para
metrii cei mai înalți, a întregii
capacități de muncă și de crea
ție, a voinței de înaintare pe dru
mul construcției socialiste și co
muniste.
„Mîine anul se-nnoiește..." — ră
sună pe cuprinsul pămîntului ro
mânesc. Va fi un an bun, cu roade
pe care le dorim și mai îmbelșu
gate, cu satisfacții, cu bucurii. Va
fi un an de noi și mărețe împli
niri în înfăptuirea programului de
dezvoltare economico-socială a
patriei. Va fi un an în care vom
urca o treaptă și mai înaltă in as
censiunea neîntreruptă a Româ
niei socialiste.
Bun venit, 1989 !
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CU GÎNDUL LA
FAPTELE NOULUI AN
volumul producției să se duble
ze atît sub raport fizic, cît și
valoric. Pășim cu încredere in
1989, primul nostru an întreg de
producție".
Alexandria. Nicolae Simionescu, inginerul-șef al întreprinde
rii de rulmenți : „Conform pro
gramului de dezvoltare și mo
dernizare a întreprinderii noas
tre, în prima parte a anului vii
tor urmează să fie finalizate
ultimele obiective de investiții
prevăzute in etapa a doua, ceea
ce va duce practic la dublarea
capacității productive, unitatea
noastră devenind cea mai mare
din țară in profilul de fabrica
ție respectiv. Se va încheia ast
fel o acțiune complexă, deose
bit de importantă, care a nece
sitat, pe perioada a citorva ani,
uriașe eforturi financiare, uma
ne, materiale ; condițiile create
astfel vor permite diversifica
rea gamei sorto-tipo-dimensionale a produselor noastre și
lărgirea gamei de rulmenți, cu
înalți parametri tehnici și de
calitate, destinați în cea mai
mare parte exportului, dar și
acoperirii unor cerințe ale eco
nomiei naționale.
In prezent, pentru a se res
pecta graficele eșalonate de pu
nere în funcțiune a ultimelor
obiective de investiții, se acțio
nează cu forțe sporite pentru
montarea mașinilor și utilajelor
aferente noilor capacități și
efectuarea probelor tehnologi
ce, echipe mixte alcătuite din
muncitori și specialiști de la în
treprinderile furnizoare de linii
și echipamente tehnologice, de
la unitatea de construcții și
cea beneficiară, aflîndu-se sub
semnul unei maxime mobilizări
pentru recuperarea unor res.tanțe. La secția de rectificare
inele se continuă montajul ma
șinilor de superfinisat bilerole. Se efectuează probe la
mașinile de rectificat-lepuit
' bile, iar la secția de tratament
termic se fac ultimele pregătiri
In vederea punerii in funcțiune
a cuptoarelor pentru bile și
role. Concomitent, in secția sculărie se acționează pentru asi
gurarea cu forțe proprii a
SDV-isticii necesare noilor ma
șini și utilaje de mare capacita
te și randament. In secția me-

La întilnirea cu noul an 19S9, românii — car« da peste patru
decenii își construiesc o viață nouă sub stema Republicii socia
liste - au smuls timpului, Îndeosebi de la Congresul al IX-lea
incoace, cu eforturi și nu de puține ori cu sacrificii, totdeauna
cu dăruire revoluționară și nestrămutată încredere in partidul
comunist, în jurul căruia sint uniți ca o stincă de granit, se
cole întregi de grandioase înfăptuiri, demonstrînd astfel cît de
rodnică este forța de creație conștientă a unui popor liber,
stăpin pe soarta sa, animat puternic de idealul comunist. Toate
mărețele ctitorii ale acestui timp, toate cutezătoarele împliniri
socialiste ale „Epocii Nicolae Ceaușescu” — epocă fără egal in
întreaga existență istorică a patriei - constituie strălucitoare
mărturii materiale și spirituale ale acceleratelor noastre ascen
siuni în toate domeniile de activitate, certitudini ale unui uriaș,
complex proces de necontenite prefaceri și perfecționări socialpolitice și economice, menite să apropie tot mai mult împli
nirea visului de aur - comunismul - pe pămintul românesc.
Trecem, la cumpăna dintre ani, intr-un nou spațiu de crea
ție, marcot de prima filă o calendarului de miine — 1989 !
Intîmpinăm noul an, cel de-al patrulea din cel de-al optu
lea cincinal al epopee! construcției noastre socialiste, hotăriți
să dăm chip concret mărețelor obiective ale Congresului al
XIII- lea și Conferinței Naționale ale partidului, transformînd
neabătut în fapte însuflețitoarele idei și orientări din magistrala
Expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la lucră
rile marelui forum democratic din luna noiembrie. Noul an este
jalonat cu precizie prin cutezătoare și realiste programe
de dezvoltare și perfecționare în toate compartimentele socie
tății, prin noi și mobilizatoare proiecte constructive, îmbogățind
astfel substanțial viitoarele documente de lucru ale celui de-al
XIV- lea Congres al partidului.
Dau cuvint luminos, muncitoresc, despre aceste minunate
programe de acțiune, despre aceste noi proiecte constructive
— menite să devină realitate pregnantă în cel de-al 45-lea an
al aniversării măreței noastre revoluții de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă — oamenii muncii din
uzine și fabrici, de pe ogoare, din marile laboratoare ale ști
inței și tehnicii. Cuvîntul lor — raport muncitoresc, mod direct,
angajant, concret de făurire a sarcinilor încredințate de partid.
Dau cuvint luminos, muncitoresc, însoțit de caida urare de
LA MULȚI ANI cu sănătate adresate secretarului general al
partidului, ctitorul României socialiste moderne, caldă urare
inchinată patriei pentru ridicarea ei pe noi trepte de progres
și civilizație.

La întrebarea t „Cu ce glo noul an iși are certitudinile lui,
duri intimpinați noul an, ce aș bine conturate in conștiința
teptați de la el ?“ într-o formă fiecăruia dintre ei, că numai de
sau alta, în toate convorbirile forța lor de creație, de compe
purtate de reporterii noștri cu tența și de capacitatea lor de
oameni ai muncii de pe marile a învinge greutățile inerente
șantiere ale țării, din uzine, de continuei noastre ascensiuni
pe ogoare, aceștia au exprimat depinde îndeplinirea întocmai
in cuvinte simple și sugestive și la timp a planurilor și pro
aceeași idee limpede care poate gramelor de dezvoltare econofi redată in sintagma : „Ce aș mico-socială a țării. Despre
teptăm de la noul an așteptăm astfel de oameni, despre pro
numai de la noi, de la voința iectele lor, ale colectivelor în
și puterea noastră de muncă !“ mijlocul cărora muncesc rela
Intr-adevăr, noul an este de
pe acum prezent, în datele Iui tează reporterul nostru Ilie Tăreale, pline de optimism, in năsache, sosit de pe șantierul,
programul de lucru al fiecărui tot timpul cu luminile aprinse,
muncitor, țăran, intelectual ; al metroului bucureștean.

Oameni dăruiți profesiei
I-am Intilnit in zona Grani
tul. Acolo, oamenii inginerului
Ștefan Sevastian tocmai rotun
jeau un succes :
încheiaseră
anul in croirea arterelor de cir
culație in comun din adine și
lucrau, cu mai bine de două
luni in avans, pentru graficul
de plan din NOUL AN, care,
uite, a venit. Ei, făuritorii ma
gistralelor subterane de călă
torii, „călătoreau", prin faptele
lor, cu mult peste granițele
prezentului. Așa cum ne-au
obișnuit de aproape un deceniu
și jumătate acești oameni mi
nunați, prin brațele și prin
mintea cărora, din superba lor
dăruire, se întrupează metroul
bucureștean.
I-am intilnit la viitoarea sta
ție Ștefan cel Mare. Oamenii
meșterului Mihai Tujan tocmai
se bucurau omenește de depă
șirea unui obstacol — adincul
geologic are. necontenit, nepre
văzutul său — și fiecare pri
vea lucrarea in desfășurarea ei.
Adică, așa cum va fi. Cum se
va împlini.
I-am intilnit și în tunelurile
care duc spre Obor, ori Dristor II, ori Piața Muncii. Conștienți că menirea lor de co
muniști ori necomuniști — cu
toții oameni ai acestui timp —
este aceea de a pune în operă

această monumentală ctitorie
care să împlinește în anii noș
tri, sub ochii noștri, cu efortul
întregii țări, la inițiativa' și sub
directa conducere a secretaru
lui general al partidului.
— Este șansa noastră de a fi
părtași la o asemenea măreață
construcție.
Cuvintele, reflex firesc al
simțirii de inimă, aparțin arhi
tectului Adriana Bunu. Le-ar
fi putut rosti însă foarte bine
inginerii Florian Măgui ori
Adrian Dăscălescu, zidarii-betoniști C. Roșu, Ion Pencea sau
Nicolae Gancea, dulgherii Au
rel Bostan sau loja Compot,
maiștrii Ilie Voicu sau Tudor
Crăciun... Și multi alții care au
înzestrat Capitala, în mai puțin
de un deceniu și jumătate, cu
50 kilometri rețea de metrou în
funcțiune. Care. în întimpinarea jubileului de 45 de ani
de la nemuritorul 23 August
1944, vor aduce, la seara unu
pe unu, o nouă magistrală de
metrou — a treia, cuprinsă în
tre Gara de Nord — Dristor II,
sporind rețeaua arterelor sub
terane la 60 kilometri.
Pe acest traseu a! devenirii
l-am intilnit peste tot pe acești
vrednici oameni. Dăruiți profe
siilor. operei lor. încrezători în
potențialul lor de creație.

Tinerețea anilor de aur
Noua geografie a patriei, plă
mădită cu elan muncitoresc, cu
pasiune constructivă, cu com
petență. este, totodată, noua
carte de istorie revoluționară
românească. în noua geografie
a patriei constructorii au creat
MAGISTRALELE ALBASTRE
— Canalul Dunăre — Marea
Neagră. Canalul Poarta Albă —
Midia-Năvodari. Le urmează, pe
Dîmbovița și Argeș, noua ma
gistrală albastră București —
Dunăre, arcuind și mai amplu
salba de ctitorii cutezătoare ale
„Epocii Nicolae Ceaușescu".
constructorii înscriind. prin
eroice fapte de muncă, și anul
1989 în tinerețea anilor noștri
de aur. Fapte' de muncă, pro
iecte insuflețitoare. Le mărtu
risesc în reportajul Anicăi Florescu tinerii brigadieri, acum,
la cumpăna dintre ani.
Portul București-30 Decem
brie : unul dintre cele mai
complexe șl mai importante
obiective de pe firul noii ma
gistrale albastre. In așteptarea
navelor, încă se mai lucrează,
încă e forfotă de mare șantier
chiar dacă punctul fierbinte al
lucrărilor s-a mutat in alt pe
rimetru al riului Argeș... Lu
crează aici aproape 200 de bri
gadieri — mai exact brigada
națională a tineretului nr. 3
(Antrepriza națională a tine
retului înglobează cinci aseme
nea formații de lucru). Tineri
în salopetă albastră, cu ecuson
de brigadier. Stânică Savu, co
mandantul Șantierului național
al tineretului, ca și Constantin
Apetrei, comandantul taberei —

sint tineri ; inginerul Vasile
Donose, șeful brigăzii ce lu
crează în portul 30 Decembrie,
este și el tinăr.
Vasile Donose a prins dra
goste de această școală auten
tică în Dobrogea. A lucrat mai
întîi la Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră. apoi la Poarta
Albă — Midia-Năvodari ; tînărul inginer a avut prilejul să
cunoască și greutățile, dar și
satisfacțiile muncii de con
structor.
De la acea ultimă construc
ție am venit direct aici, pe
Șantierul național al tineretu
lui abia înființat. întîi la Mihăilești, unde brigadierii au
realizat cea mai întinsă oglindă
de apă de pe firul Argeșului :
lacul de acumulare MihăileștlCornetu. Apoi, aici, in port.
— La Mihăilești, ca și aici,
brigadierii constructori au avut
sarcini care le-au solicitat din
plin competenta, abnegația —
ține să precizeze Constantin
Apetrei. în anul ce vine au
sarcini și mai mobilizatoare,
aici, în port șl în perimetrul
Cornetu-Mihăllești, ca și în
tronsonul 30 Decembrie și Gră
diștea, unde avem de executat
canalul navigabil, ca și nodul
hidrotehnic nr. 4 Varlaam, unde
am preluat spre execuție lucră
rile la ecluză și la hidrocen
trală.
— învățăm continuu, con
struim continuu — iși exprimă
gindul și inginerul Vasile Do
nose. întotdeauna sîntem pri
mii la greu, de fiecare dată cu
dorința de a ne incerca pute
rile, de a demonstra că putem.

canoenergetlcă, cu sprijinul atelierelor de proiectare tehno
logică, se execută piesele de
schimb pentru mașinile-unelte
intrate recent în dotarea între
prinderii, fără a se neglija li
niile tehnologice existente, că
rora trebuie să li se asigure, de
asemenea, reperele necesare
lucrărilor de întreținere și re
parații".
Slobozia. Inginer Ion Hanaru,
directorul Combinatului de în
grășăminte chimice : „Pentru
noi, anul 1988 a fost un an bun.
Practic, a fost anul în care am
realizat cele mai mari produc
ții, cînd instalațiile au funcțio
nat ia capacitate, iar producția
destinată exportului a fost li
vrată permanent, cu cel puțin
o săptămînă înainte de terme
nele stabilite în contracte. Toate
aceste rezultate au avut drept
izvor munca riguros organiza
tă, ordinea și disciplina. Pentru
anul care vine, anul celui de-al
XlV-lea Congres al partidului,
colectivul nostru muncitoresc
s-a mobilizat temeinic. Produc
ția a fost pregătită cu maximă
exigentă, iar sarcinile de plan
dezbătute și însușite de fiecare
colectiv pe instalații și secții,
de fiecare cadru de specialitate
și muncitor. Pentru ca produc
ția să crească cu 50 milioane
lei, iar exportul să fie exemplar
îndeplinit, avem un program
bine elaborat. Dintre proiecte
le care vor deveni faptă in
1989 reamintesc doar citeva :
punerea in funcțiune a unor in
stalații din cadrul etapei a treia
de dezvoltare, cum este, de pil
dă, instalația pentru apă demi
neralizată și aer instrumental ;
vom finaliza toate lucrările de
modernizare din cadrul instala
țiilor de azotat de amoniu și amoniac 1 și 2. Acum, la început
de nou an, ii urăm ,,La multi
ani" cu sănătate tovarășului
Nicolae Ceaușescu, îi urăm
„La mulți ani" și multă forță
de creație științifică tovarășei
Elena Ceaușescu, asigurîndu-1
că aceste proiecte vor fi nu nu
mai Înfăptuite, ci și depășite.
Sîntem un colectiv care, atunci
cînd hotărăște, știe să traducă
în fapt, cu spirit de răspundere,
propriile hotăriri".

Acasă, la realizatorii
că sîntem la înălțimea sarcini
lor Încredințate de partid, de
secretarul său general. Pentru
brigadieri, acest șantier este o
școală cu examene de muncă
și de competentă în fiecare
clipă, o școală in care și con
structorii și specialiștii se ali
niază, ca să zic așa, in aceleași
bănci.

Oameni adevărați, oameni
formați la școala romantismu
lui militant, revoluționar pe
care o constituie cel mai mare
șantier actual al tineretului.
Peste 1 300 de tineri in salo
pete albastre cu ecuson de bri
gadier, peste 1300 de inimi ce
bat la unison pentru țară, pen
tru viitorul ei luminos.

„A întemeia^, verbid celor

cutezători
în ultimii 20 de ani au fost
create in România aproape
2 000 de întreprinderi, ampla
sate in centrele vechi indus
triale ale țării și in cele peste
180 de noi și moderne platfor
me industriale. în anul ce vine
iși vor deschide porțile noi în
treprinderi de tot feiul, vor in
tra in funcțiune zeci și zeci de
noi capacități de producție —
tot atitea, acum. încă proiecte,
miine însă fapt împlinit. Unele
dintre acestea au și început să
prindă chip concret înainte de
termenele de realizare, prin
abnegația și competența con
structorilor, a muncitorilor care
le vor gospodări cu răspundere
comunistă. în județul Botoșani
— o nouă și modernă platfor
mă industrială se adaugă. în
1989, celor peste 180 de pînă
acum ; la Tirgu Mureș — o
nouă întreprindere de medica
mente. de pe acum intrată par
țial în funcțiune, își va atinge,
în anul ce vine. întreaga capa
citate de producție proiectată ;
la Alexandria, uzina de rul
menți își va dubla capacitatea
în anul în care pășim ; la Slo
bozia, la marele combinat chi
mic, vor intra în funcțiune noi
instalații în cadrul etapei a
treia de dezvoltare. Oamenii
pentru care verbul „a întemeia"
este rațiunea existentei lor își
mărturisec reporterilor noștri
Eugen Hrușcâ. Gheorghe Giur
giu, Stan Ștefan și Mihai Vișoiu gîndurile și proiectele lor
pentru noul an 1989.
Județul Botoșani. Printre con
structorii care bateau primii pi
lot! în șantierul din marginea
orașului Dorohoi l-am intilnit
pe inginerul Emil Moga, in
structor la consiliul de control
muncitoresc al județului Boto
șani. De sus fulguia solemn,
ca într-o ilustrată de anul nou,
in acord cu semnificația săr
bătorească a momentului și
întregind atmosfera din preaj
ma trecerii festive in 1989.
Identificăm în această imagine
sensul prezentei atîtor con
structori : începe înălțarea unei
noi întreprinderi.
— Nu numai atît — ne ex
plică tovarășul Moga. De fapt,
aici va prinde contur în 1989 o
adevărată platformă industria
lă. întreprinderii de sticlărie și
porțelan și întreprinderii de
exploatare minieră li se va ală
tura întreprinderea de mătase
Dorohoi. De asemenea. între
prinderea de încălțăminte, care
va produce anual aproape 2,5
milioane perechi de încălțămin
te. în peisajul noii platforme
industriale se include și noua
secție de produse unicat și de
serii scurte de la întreprinderea
de sticlărie și porțelan.
Același interlocutor a men

ționat încă un obiectiv— o cen
trală termică zonală care va
funcționa pe bază de combusti
bil solid. Ea va furniza abur
tehnologic acestei platforme in
dustriale și, totodată, va înlo
cui 23 de centrale de cartier
care folosesc carburant lichid.
Noile capacități, făcind joncțiu
nea cu întreprinderea de mașini-unelte grele pentru defor
mare plastică, vor contribui din
plin pentru ea, in anul 1990,
fiecare lucrător din industria
botoșăneană să asigure patriei o
producție-marfă în valoare de
50 mii lei.
La această dată, toate etapele
preliminare începerii lucrărilor
sînt realizate, unele chiar in
devans. Prin fereastra împodo
bită sărbătorește către 1989, cu
ochii ațintiți spre zilele de inli
ne, cei din șantier văd aievea
noua platformă industrială a
orașului. Pentru aceasta acțio
nează metodic, gospodărește,
conjugindu-și munca în actul
energic al tuturor celor care își
așază faptele de comuniști la
temelia țării.
Tirgu Mureș. în actualul cin
cinal, activitatea de investiții
din județul Mureș a fost domi
nată de construcția unei mari
și moderne întreprinderi de me
dicamente în municipiul Tirgu
Mureș. Obiectiv de mare inte
res economic, care asigură, prin
procedee moderne de extracție
din materiale biologice, o largă
gamă de medicamente de uz
uman, la originea cărora se află
cercetările unor reputate ca
dre medicale și specialiști din
Tirgu Mureș și' din alte centre
medico-farmaceutice din țară.
Aceasta ar fi, pe scurt, prima
carte de vizită a celei mai ti
nere unități economice mure
șene puse parțial în funcțiune
în cursul anului 1988.
Inginer loan Boitan, directo
rul întreprinderii : „Satisfacția
cu care încheiem acest an con
stă, intii de toate, in faptul că
am reușit să formăm un colec
tiv de oameni tineri (in secțiile
de producție „veteranii" abia au
împlinit virsta de 20 de ani),
capabili să învețe încă in faza
de montaj stăpinirea mașinilor
și a instalațiilor. Acest lucru
a permis intrarea in funcțiune,
cu bune rezultate, a celor trei
capacități prevăzute. Dovadă —
prima, de comprimate, după
trei luni de funcționare, în luna
noiembrie a atins 53,3 la sută
din capacitatea proiectată. Si
ceea ce ne bucură este că atit
comprimatele, cît și unguentele
(de la a doua capacitate) sint
corespunzătoare din punct de
vedere calitativ. Pentru anul
1989 ne-am pregătit in așa fel
incit, pe capacitățile existente,

marilor recolte
Pămîntuluî țării 1 s-a. dat
nouă vigoare, nouă rodnicie
prin mecanizarea completă a
lucrărilor agricole, prin chimi
zare, prin aplicarea de înaintate
tehnologii agrare, acționindu-se
energic pentru învingerea ca
priciilor naturii prin realizarea
a mari sisteme de irigații pe o
suprafață de aproape 4 milioane
de hectare. Prin cutezătoarele
proiecte constructive, purtînd
prestigioasa semnătură a con
cepției revoluționare a secre
tarului general al partidului,
noua geografie a țării este fapt
concret de neasemuită frumu
sețe. Epopeea grandioaselor
proiecte de dezvoltare și în această a doua ramură de bază a
economiei naționale este în
plină desfășurare, tn anii ce
vin, programul de irigare va asigura recolte tot mai mari și
constante pe 6—7 milioane de
hectare, potențialul productiv
al pămintului va crește, prin
noile lucrări de amenajări
funciare și ameliorări,, pe incă
3—4 milioane de hectare. Teme
lie sigură pentru recoltele-record prevăzute de cerințele noii
revoluții agrare. Mărturiseau,
acum, cu gindul la recoltele
noului an, oamenii ogoarelor
românești :
Ilia Anculescu, președintele

C.A.P. din Braniștea, județul
Giurgiu : „Noul an 1989 își are,
In conștiința noastră, a țărani
lor cooperatori, certitudinile
lui. Ni le-am făurit prin muncă
intensă, muncă în care știința
agricolă deține primul loc. Toa
te ogoarele cooperativei noas
tre sint irigate. Ceea ce ne-a
permis, folosind noile tehno
logii, aplicîndu-Ie ca la carte,
să creștem constant producțiile
la hectar. încă din 1986 am ob
ținut la porumb, de pildă, peste
23 000 kg la hectar, cucerind ti
tlul de „Erou al Noii Revoluții
Agrare". In 1988 candidăm din
nou la acest înalt titlu — peste
27 000 de kg porumb la hectar.
La cursurile noastre agrozoo
tehnice, învățind temeinic, adincind cunoștințele de pînă acum, nu visăm, ci pregătim,
pentru noul an 1989, recolte și
mai mari, așa cum ne cere
secretarul general al partidului.
Totul stă în puterile noastre,
în competența noastră. Cu tot
sufletul, cu gindul și fapta sîn
tem, de pe acum, în anul 1989
— griul nostru a țîșnit viguros,
pe ogoare, porumbul va fi la
fel, in ogoarele pregătite din
toamnă cu toată grija".
Ștefan Chirică, mecanizator
la C.A.P. Stupinele, județul Că-

lărașl : „Am hotărlt noi, meca
nizatorii și cooperatorii, ca anul
ce vine să fie-mai rodnic decit
cel care se încheie, Am reali
zat in 1988 peste 3 600 de kg
floarea-soarelui la hectar, aproape 19 000 kg porumb știuleți la hectar, peste 52 000 kg to
mate la hectar, în grădina noas
tră, și așa mai departe. Toata
aceste rezultate ar părea foarte
bune, dar, pe drept cuvint, noi
le socotim nemulțumitoare, pen
tru că putem mai mult". Ii ia
vorba din zbor zootehnistul An
drei Ivașcu: „Sigur, am obținut
rezultate bune in 1988, dar,
urmînd Îndemnul secretarului
general al partidului, sintem

hotăriți să obținem rezultate
mult sporite și in sectorul vege
tal, și în cei zootehnic. Avem
toate condițiile — și pămint bun,
și irigații, și mecanizare, și, mai
ales, oameni pricepuți. Și sînt
rezerve, rezerve de gînd creator,
de organizare și mai bună a
muncii. Le vom fructificg mai
bine. îi urăm „La mulți ani",
din toată inima, conducătorului
nostru iubit, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, asigurindu-I
că întreaga țărănime coopera
tistă depune toate eforturile
pentru a face din 1989 anul
celor mai mari recolte din în
treaga istorie a țării".

Pentru succese de prestigiu
ale anului 1989
Gînduri și fapte, acum, în
final de an 1988. Gînduri și
fapte care depășesc granița
dintre ani, pătrunzind adine in
spațiul anului 1989. Le înfățișea
ză reporterilor noștri Nicolae
Băbălău și Virgiliu Tătaru
sondorii Doljului și minerii
Mehedin țiului.
Schela de producție petrolieră
Melinești, județul Dolj. Schela
de aici se află in fruntea în
trecerii socialiste intre unitățile
de profil din • țară. Ilustrativ
este faptul că sondorii schelei
au îndeplinit mai devreme cu
trei luni planul la forajul geolo
gic, de deschidere, revenit pe
primii trei ani ai actualului
cincinal. Practic, in prezent se
lucrează în contul lunii martie
1989. Inginerul Gheorghe Florea,
șeful biroului plan-dezvoltare al
schelei, afirmă, cu deplin temei,
că obiectivele anului viitor sînt
mobilizatoare, pe măsura abne
gației și răspunderii in muncă
manifestate de către sondorii
doljeni. Astfel, în 1989 urmează
să fie puse in funcțiune circa
35 de sonde noi, ce se vor
adăuga celor 110 deja finalizate
de la inceputul acestui cincinal
și, element nou, se va extinde
forajul in noi zone din sudul
Olteniei, ce va deschide noi
perspective pentru dezvoltarea
extracției de petrol in această
parte de țară.
— Cuvîntul sondorilor va fi
faptă împlinită — precizează
interlocutorul nostru. Mărturie
stau succesele obținute an de
an, lună de lună, de sondorii,
de toți oamenii muncii de aici,
oameni dăruiți, uneori, pînă la
sacrificiu acestei nobile, dar
extrem de grele profesii de
sondor. Dar nu numai atit.
— O contribuție însemnată la
înfăptuirea sarcinilor din anul
viitor o vor aduce și absolvenții
școlii noastre — ne spune pro
fesorul Ion Mitrana, directorul
Liceului industrial de petrol
Melinești, instituție de învățămint ce își are sediul alături de
cel al schelei de foraj. Liceul,
începind din 1985 încoace, a
Firegătit peste 1 100 de sondori,
n februarie 1989, o nouă pro
moție a școlii profesionale se va
prezenta la avanposturile mun
cii de petrolist Cea dinții pro

moție de absolvenți a noului an
va pune umărul la materializa
rea sarcinilor din 1989. Tineri
de nădejde, pasionați de me
serie.
Mehedinți. Aici, in bazinul
carbonifer Mehedinți, se reali
zează, pe un vast spațiu, un
impresionant volum de lucrări.
Noi capacități — in subteran și
in carierele de la suprafață —
urmează să intre curind în pro
ducție. Ce va însemna pentru
colectivul de mineri tnehedințean anul 1989 ?
— Sarcini mult sporite, dar
corespunzătoare bazei tehnicomateriale moderne aflate in
continuă dezvoltare — ne spune
inginerul Gheorghe Dumitru,
directorul întreprinderii miniere
Mehedinți. Atit din subteran, cit
și din carierele de la suprafață
vom extrage, in anul viitor, cu
500 000 tone cărbune mai mult
in comparație cu 1988. Adică
trebuie să realizăm, in cel de-al
patrulea an al cincinalului, o
producție de 3,5 milioane tone
cărbune. Am trecut din timp la
asigurarea condițiilor pentru a
ne încadra în ritmurile de ex
tracție planificate. O atenție
deosebită acordăm punerii in
funcțiune a noilor capacități. în
prezent se află în fază avansată
de montaj cel de-al cincilea I
excavator-gigant cu rotor. In
ritm susținut continuă lucrările
pentru deschiderea a noi abataje
— unul la mina Huzriicioara 2
și altul la mina Huznicioara 3
— și a microcarierei de supra
față de Ia mina Zegujani.
— Peptru toate fronturile de
lucru din subteran și din carie
rele de suprafață — adaugă
Iacob Dumitrașcu. secretarul
comitetului de partid din între
prindere — am pregătit forța de
muncă necesară, astfel ca încă
din primele zile ale anului 1989
să realizăm sarcinile de plan ce
ne revin. Răspunzind chemării
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
minerul de onoare al țării, de a
da patriei cît mai mult cărbune,
noi, cei care muncim în bazinul
carbonifer Mehedinți, prin acti
vitate bine organizată, ordine și
disciplină, prin înaltă răspun
dere comunistă, vom da întreaga
măsură a capacității noastre.

Cuvint muncitoresc, acum, In ultima zi a anului pe care-l
încheiem. Gînduri și fapte care sînt de pe acum ale anului ce
vine, anul 1989. Citeva numai din proiectele insuflețitoare,
care au și început să prindă chip concret, «demonstrînd hotărirea nestrămutată a milioanelor și milioanelor de oameni ai
muncii din România socialistă de a întimpina mărețele eve
nimente ale anului căruia ii trecem pragul peste citeva ore —
cea de-a 45-a aniversare a eliberării și cel de-al XlV-lea Con
gres al partidului — cu noi realizări de prestigiu în lupta șl
munca pentru continua dezvoltare multilaterală a patriei.

Pagină realizată de Dionlsie ȘINCAN
Fotografii : Sandu CRISTIAN
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ROMÂNIA 1988
GRANDIOASE Șl TRAINICE CTITORII AIA
„EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU11
Oricine vizitează orașele și satele românești este frapat de ritmul intens al construcții]
industriale, agricole și social-culturale. Nu este oraș sau comună unde să nu se ridice noi uniți
de producție, construcții de locuințe și alte obiective economico-sociale.
NICOLAE CEAUȘESCU

*
**
**
**

După datină,, la sfîrșitul fiecărui an
de istorie nouă a patriei aniversăm îm
plinirea unui vis înaripat și, totodată, în
făptuirea unui act istoric cu o hotărîtoare înrîurire asupra destinelor poporului
nostru : proclamarea Republicii. Și tot
după datină,. în fiecare an, sub cer de
decembrie, țara iși rinduiește noi neste
mate în bogata sa cunună de trainice și
moderne ctitorii, scrutînd viitorul cu
profundă și justificată mîndrie. Am mai
urcat o treaptă a celui de-al optulea
cincinal, inaintind ferm pe drumul lumi
nos, de neîntrerupt progres și civilizație,
prefigurat de Congresul al Xlll-lea al
partidului. Urcuș spre care ne îndeamnă
mereu și mereu, cu generozitate, cu
tezanță și clarviziune comunistă, secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Un drum îndrăzneț,
care are la temelia so, ca una din for
țele propulsoare, tocmai permanența spi
ritului revoluționar al partidului nostru, al
întregii națiuni socialiste.
Avem in față harta patriei noastre, infățișind, de la un an la altul, schimbări
importante în noua geografie a Româ
niei moderne. Și ce poate insufla mai
multă încredere in forțele și capacitatea

noastră creatoare decît această continuă
comparație între proiecte și realizări, de
cît conștiința faptului că, printr-o mun
că însuflețită, dăruită cu abnegație și
devotament binelui patriei, geografia
României contemporane a devenit un
strălucitor reper de istorie revoluționară.
Anul de care ne despărțim peste puțin
timp a fost un an al ritmurilor înalte în
industrie și agricultură, în investiții și
construcția de locuințe, un an de muncă
și creație rodnică în știință și învățămînt,
în toate celelalte domenii ale vieții eco
nomice și sociale. A fost anul în care
amplul proces de modernizare și dezvol
tare a industriei, a întregii economii pe
coordonate calitativ-superioare s-a trans
format într-o impresionantă și bene
fică realitate. Anul in care pe marile șan
tiere de investiții au fost înălțate și co
nectate la ritmurile fremătătoare ale pro
ducției zeci și zeci de obiective noi, mo
derne, de înaltă tehnicitate, autentice te
melii pentru prezent și pentru viitor, din
chimie și metalurgie, din agricultură și
industria constructoare de mașini, din ce
lelalte ramuri și sectoare de activitate.
Anul in care alte și alte orașe, localități
și așezări au fost în continuare moderni

zate, remodelate și mult înnoite, lată un
bilanț impresionant, avînd menirea să
însuflețească și să îndemne la continua
rea cu forțe sporite a acestei vaste
epopei constructive de ridicare fermă a
României pe noi trepte de progres eco
nomic și de civilizație materială și spiri
tuală.
Ne despărțim, așadar, de un an în care
semnele bune ce-l anunțau s-au dovedit
pline de roade, pentru ca noul an 1989,
cu care ne-am dat întîlnire peste cîteva
ceasuri, să arate semne și mai bune
pentru munca și viața întregului nostru
popor. Intr-adevăr, pornim spre viitor cu
hotărîrea fermă ca prin muncă, prin afir
marea plenară a spiritului creator, sub
conducerea partidului, să îndeplinim exemplar obiectivele pe care ni le-am pro
pus. Temeiuri că vom izbîndi pe deplin
ni le oferă tabloul însuflețitor al realiză
rilor prezente, marele raport muncito
resc al țării, din care vă propunem
acum, la ora bilanțului, un succint tur de
orizont, demonstrînd convingător ce poate
realiza un popor harnic, liber și stăpîn pe
destinele sale, proprietar, producător si
beneficiar al avuției naționale, a tot ce
înfăptuiește in patria noastră socialistă.

*•

*
*
*

*

Avîntul impetuos al ramurilor de vîrf
Puterea de astăzi a economiei românești, împlinirile întregu
lui popor pe planul vieții materiale și spirituale au ca suport
și se explicâ prin puternica, multilaterala dezvoltare a indus
triei socialiste. Anul pe care-l încheiem a fost dominat de
sarcini complexe, de obiective de mare anvergură, intre care
întreprinderea de rulmenți din Suceava, asemenea numeroaselor
ctitorii ale acestui an, se detașeazâ prin zestrea sa tehnică de
înaltă performanță, prin tehnologiile originale, menite să-i

asigure o integrare rapidâ, dinamică in circuitul economie
naționale. Un amănunt plin de semnificației în creșterea ec<
nomică generală a țării, ramurile de vîrf, purtătoare de pr<
greș tehnic, dețin ponderea prioritară. In. cei 414 de ani de ii
torie nouă a patriei, producția industriei chimiae a crescut d
peste 1 300 ori, cea a industriei construcțiilor de mașini — d
peste 500 ori. Totodată, s-au dezvoltat puternic toate cele
lalte ramuri și sectoare de activitate.

Țara puternicelor cetăți industriale
Pe harta economică a prezentului românesc strălucesc și
cele peste 180 de platforme industriale edificate in perioada care
a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Călărași, Tulcea,
Giurgiu, Vaslui, Botoșani, Bistrița, Zalău, Slatino - iota
numai numele citorva dintre ele, așezări modeste și ne
însemnate odinioară, astăzi orașe moderne, citadele industriale
aflate in plină dezvoltare, racordate la pulsul unei activi
tăți dinamice și eficiente. Concept aparținind tovarășului
Nicolae Ceaușescu, platforma industrială ilustrează marele

salt de tehnicitate și organizare produs in economia româ
nească, concentrind in structura lor cea mai mare parte a fon
durilor fixe productive oflote in funcțiune, care însumează in
prezent circa 2 500 miliarde lei. Ca urmare, producția industrială
a țării a crescut în acest an, comparativ cu 1945, de 128 de ori.
Construirea platformelor industriale a determinat realități sociale
noi in viața localităților și județelor țării, oferind largi posibilități
pentru o armonioasă dezvoltare urbanistică, locuri noi de muncă
și un solid statut social pentru milioane de oameni, a creat
suportul unui univers spiritual nou, superior.

Chipul luminos al patriei, al oamenilor ei
Se construiește mult, se construiește frumos și trainic la Cra
iova și Satu Mare, la Pitești și Oradea, la Rimnicu Vîlcea și
Bacău, se construiește in ritm intens pe întreg cuprinsul țării.
Se construiesc blocuri de locuințe, se construiesc edificii pen
tru cultură și artă, pentru știință și învățămînt, pentru crearea
condițiilor afirmării multilaterale a omului, pentru ridicarea nive
lului de cunoaștere, pentru îmbogățirea orizontului său spiritual,
lată o cifră care nu mai are nevoie de alte comentarii: in ultimii
23 de ani au fost înălțate și date in folosință peste 2,6 milioane
apartamente din fondurile statului. Un efort financiar impresio
nant! Opera de remodelare a intiiului oraș al țării, inițiată și

permanent indrumotă de secretarul general al partidului, o
schimbat din temelii infâțișarea Bucureștiului. Tonică și recon
fortantă este astăzi imaginea plină de tinerețe și vigoare re
înnoită a Capitalei, transformată sub ochii noștri într-o auten
tică metropolă socialistă modernă, a celorlalte localități ale
țârii. Noul Centru politic administrativ-cultural, Bulevardul Vic
toria Socialismului din Capitală, fața nouă, mereu întinerită a
orașelor patriei, a satelor ei sint argumente edificatoare ale
vocației de construcție, ale conștiinței oamenilor că tot ce se
făurește este spre binele lor, spre demnitatea și frumusețea
patriei.

Metroul: modernă
arteră de transport,
creație monumentală

Vast program de transformare a naturii
Transformările profunde pe care Ie cunoaște, cu fiecare an,
agricultura noastră le regăsim in bogăția sporită a holdelor,
in ritmurile inalte de creștere a producției agricole, in reali
zările procesului impresionant de transformare a naturii, in
puternica bază tehnico-materială creată și dezvoltată cu
aportul hotăritor al industriei, lată o imagine care poate fi
intilnită pe întinse suprafețe : marile sisteme de irigații, care
cuprind o suprafață de aproape 4 milioane de hectare, ilus
trează semnificativ amploarea marilor eforturi făcute de socie
tatea noastră pentru dezvoltarea agriculturii, ca ramură de
bază a economiei naționale. In același timp, au fost re

zolvate problemele mecanizării complete și ale chimizării agri
culturii.
Se mai cuvine adăugat că s-au efectuat ample lucrări de ame
najare a sistemelor de desecare și au fost executate lucrări pen
tru combaterea eroziunii solului - parte integrantă a unui vast
program de sporire a potențialului productiv al pămintului, spre a
așeza agricultura pe un trainic suport de creștere a rodniciei
pămintului, a recoltelor, corespunzător cerințelor noii revoluții
agrare.
Ca rezultat al tuturor acestor profunde transformări, produc
ția agricolă a țării a crescut, comparativ cu anul 1944, de peste
9 ori.

Metroul este de acum o prezență nu numai familiară, dar
și strict necesară in viața cotidiană a Capitalei țârii, incâ de
la punerea în funcțiune a primului său tronson, s-a impus ca
mijlocul de transport cel mai modern și eficient, legind rapid,
in condiții de confort maxim, puternice platforme industriale de
un mare număr de cartiere de locuit. La peste un miliard de
călători - bucureșteni și din întreaga țară - se ridică numărul
celor care au beneficiat pînă acum de serviciile ireproșabile ale
metroului. Operă-simbol pentru stadiul înalt atins de creația științifico-tehnică românească care, prin lucrările sale unicat, prin
soluții și tehnologii originale, a inaugurat o adevărată școală a
construcțiilor grandioase, marele bulevard subteran iși continuă
epopeea sa constructivă, croindu-și noi artere și stații, de o ine
galabilă eleganță, dar și de o incontestabilă funcționalitate.
Anul acesta a intrat in folosința bucureștenilor artera Piața
Unirii - platforma industrială Pipera, lungimea traseului de me
trou ajungind acum la 50 km, iar in „adîncuri" se pregătește
cu temeinicie o nouă premieră : cea de-a treia magistrală.

Pagină realizată de Cristian ANTONESCU
Fotografii : Sandu CRISTIAN
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CVENTĂ ILUSTRARE A POLITICII PROFUND UMANISTE

'ARTIOULLT DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI
De la începutul anului 1989

LȚI PESTE 450000 DE OAMENI
Al MUNCII BENEFICIAZĂ
)E MAJORAREA RETRIBUȚIILOR
nd de la 1 ianuarie 1989, clnd
ie etapa a II-a de majorare a
iilor, beneficiază de venituri
— conform eșalonării stabilite
îcretul Consiliului de Stat
1988 — toți oamenii muncii
ibuții tarifare cuprinse intre
250 lei lunar, care lucrează
âțile industriale subordonate
or populare. Uniunii cencooperativelor meșteșugărești
)M), Uniunii centrale a
tivelor de producție, achili desfacere a mărfurilor
IOCOOP) șl altor organizații
itiste, în gospodăria comunală
jcuințe, in sectorul circulației
ilpr, in invățămînt, ocrotirea
ii, asistență socială, cultură
si sport, in domeniul culturii
j, in instituțiile financiare și
urări, in administrația de stat,
asociații, alte ramuri ale
liei. Numărul celor care vor
de la 1 ianuarie 1989 retribuții
se ridică la peste 450 000 de
l ai muncii, care se adaugă
iproape 4 milioane care pri'etribuții majorate Încă din
n.
în continuare, cum se aplică
erile Decretului Consiliului
t nr. 206/1988 în domeniile și
.le de activitate în care majode retribuții intră in vigoare
nuarie 1989 :
omeniul circulației mărfurilor,
ițiile vinzătorilor, casierilor,
rilor, bufetierilor, barmanilor,
rilor. bucătarilor, administrato3e unități de cazare (hoteluri,
i, moteluri etc.), șefilor de
i comerciale, lucrătorilor ges1, șefilor de depozite, gestionale materiale, șefilor de unități
mlnistrație publică șt cantinerant. lucrătorilor comerciali.

tehnologilor de alimentație publică,
revizorilor de gestiuni, referenților
din activitatea de comerț exterior,
administratorilor de expoziții și
prezentatorilor de expoziții, vameși
lor, ale căror retribuții sint cuprinse
între 2 040—2 225 lei lunar, diferen
țiate pe clase de retribuire, se
majorează la 2 425—2 615 lei lunar.
în unitățile Industriale subordonate
consiliilor
populare,
UCECOM,
CENTROCOOP și altor organizații
cooperatiste se aplică majorările de
Tetribuții stabilite în Decretul Con
siliului de Stat nr. 206/1988 pentru
rețelele tarifare specifice domeniilor
de activitate în care lucrează fiecare
om al muncii.
în gospodăria comunală șl de
locuințe, retribuțiile muncitorilor
calificați retribuiți pe rețeaua ta
rifară „Gospodărie comunală, nivelul
A“, se majorează de la 2 023—2 199
lei la 2 424—2 610 lei lunar ; pentru
rețeaua tarifară „Gospodărie comu
nală, nivelul B" — de la 2 004—
2 219 lei la 2 405—2 620 lei lunar. Re
tribuțiile conducătorilor de tramvaie
se majorează de la 2 033—2 248 lei la
2 434—2 649 lei lunar, in funcție de
nivelul și treapta de calificare ale fie
căruia, în mod diferențiat pentru cei
din București și din celelalte orașe
unde circulă tramvaie. Retribuțiile
mașiniștilor de la instalațiile de ali
mentare cu apă și de canalizare
cresc, in funcție de categoria in
stalațiilor, nivelul și treapta de ca
lificare ale fiecărui muncitor, de ia
2 014—2 229 lei
la 2 414—2 629 lei
lunar. Retribuțiile agenților de pres
tări servicii in gospodăria comunală
și de locuințe se măresc de la 2 100—
2 225 lei la 2 485—2 615 lei lunar.
In domeniul artei, cinematografiei
și radiotelevlziunii, retribuțiile mun
citorilor calificați. din studiourile

Cu sentimentul datoriei
și răspunderii
i natura profesiei, noi, medicii,
lăm permanent in mijlocul oaor, atlt al celor cărora sintem
ați să le redăm sănătatea, cit
celor mult: pe care trebuie să-i
tn. să-i învățăm cum să-și aacest bun de mare preț. ' fdiscuțille noastre revin adesea
obleme de interes mai general,
ar fi șl cele privind majorarea
xițiilor personalului muncitor. în
ite simple, dar pline de semnifioamenii adresează conducătonostru iubit cuvinte de profunlulțumire. Fiecare, pornind de la
ria experiență de viață, aduce
menta proprii, atestînd că în so
lea noastră ridicarea bunăstării
milor muncii constituie țelul su: al politicii partidului. Metalurși mecanizatori, constructori și
itori în diferite sectoare econo.-sociale, făcindu-și calcule gosirești personale, legate de majoe de retribuții, amintesc invail, *ub o formă sau alta, de readle lor și ale colectivelor de
icâ din eare fac parte, ca unic
>rt al creșterii nivelului de trai.
noi. „oamenii in halat alb",
! veghem la sănătatea oamenilor,
rcăm aceleași sentimente de
.'undă recunoștință pentru acest
de înalt umanism, cu amplă reanțâ socială. Grija permanentă
care partidul, secretarul său Re
al o manifestă pentru creșterea
tinuă a bunăstării oamenilor
ncii îșl găsește o expresie nemijtă și in marile prefaceri revolulare din reintineritul municipiu
pe Dunăre, unde îmi desfășor
ivitatea. Aici s-au înălțat nume-

roase blocuri de locuințe, s-au con
struit o serie de edificii social-culturale. Iar printre ele — noua și moderrța clădire a spitalului județean,
dispunind de 1 100 paturi, 25 de secții
compartimente, precum șl de policli
nici și dispensare, unde pot fi consul
tate zilnic 1 330 de persoane. Un ade
vărat „combinat al sănătății oameni
lor" I Dar oricît de modernă ar fi
dotarea tehnico-materială a acestuia,
rolul determinant în asigurarea unei
înalte calități a asistenței medicale
ne revine nouă, adică personalului
medico-sanitar.
Ca medic stagiar, care-țl tncepe
activitatea tn asemenea condiții, îmi
dau seama de uriașa răspundere
ce-mi revine, aceea de a veghea la
starea de sănătate a oamenilor.
Mărirea retribuției, de care voi be
neficia și eu de la I ianyarie 1989,
mă obligă ca. o dată cu eforturile
pentru continua Îmbogățire a cunoș
tințelor teoretice și practice din do
meniul nostru de activitate, să-mi
însușesc acea pricepere de a mă
apropia de oameni, astfel încît să-mi
sporesc contribuția Ia păstrarea să
nătății lor. Consider că aceasta este
cea mai bună modalitate de a-mi ex
prima profunda gratitudine față
de partid. față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu pentru condițiile
minunate de muncă și viață asigu
rate și nouă, medicilor, a căror ac
tivitate este menită să contribuie Ja
asigurarea calității vieții oamenilor
muncii.

Doina RUSU
medic stagiar.
Spitalul județean Călărași

tecunoștința tinerei generații
mi desfășor activitatea în cadrul
•perativei meșteșugărești „Unirea"
i municipiul Alexandria și. de la
ianuarie, beneficiez și eu de mă!ile privind majorarea retribuții• in etapa a II-a. în care sint cuinși toți oamenii muncii a căror
iribuție tarifară este cuprinsă intre
4)1—2 250 le! lunar.
Ca tinăr, am din nou posibilitaa să constat In mod direct grija
rmanentă pe care partidul și
itul nostru o manifestă față de
lăra generație, față de făuritorii
murilor materiale și spirituale,
tă de ce, pentru acest puternic
binevenit sprijin acordat nouă,
nerilor, care am pășit increzări în muncă și viață, mulțumim
n adincul inimii conducerii partiilui, tovarășului Nicolae Ceaușescu
• inițiatorul acestor măsuri cu catcter profund umanist, menite să
figure ridicarea nivelului de trai al
oporului.
Faptul că România socialistă,
flată în plin proces de creștere ecoomică intensivă, a găsit resursele
e ridicare continuă a nivelului de
rai al celor
ce muncesc doedește vigoarea economiei noastre
aționale. Este o realitate de netăgăuit că Întregul nostru popor partiipă la dezvoltarea multilaterală a
ârii în deplină libertate, mun•ind cu abnegație, cu inalt spiit revoluționar, patriotic. Cu toții,
:etățenii noștri sint conștienți că de
nunca lor depind prezentul și
dl torul patriei, creșterea calității
zieții întregii populații.
Ca rezultat al puternicei dezvoltări
economice a municipiului Alexan
dria, în perioada pe care cu îndrep
tățită mindrie patriotică o numim
„Epoca Nicolae Ceaușescu", și in
plan edilitar-urbanistlc s-a con
struit mult, cooperativa noastră
dlspunlnd In prezent de unități
moderne, dotate cu mobilierul șl
aparatura necesare. Avem, așadar,
toate condițiile pentru a desfă
șura o activitate de calitate, actuala
majorare a retribuțiilor de care
beneficiem șl noi, cei care lucrăm
In sistemul cooperației meșteșugă
rești, reprezentlnd un puternic sti-

mulent pentru îndeplinirea sarcini
lor ce ne revin în servirea promptă
și civilizată a cetățenilor, contri
buind astfel la creșterea bunăstă
rii lor și la progresul general al
scumpei noastre patrii.

Sandu MUȘAT
timpîar la cooperativa
meșteșugărească,
„Unirea" din Alexandria,
județul Teleorman

cinematografiee, de radio ș! televi
ziune și din întreprinderile de difu
zare a filmelor se majorează de la
2 014—2 229 lei Ia 2 424—2 629 lei
lunar ; pentru muncitorii calificați
din instituțiile teatrale și muzicale
— de la 2 033—2238 lei la 2 434—
2 639 lei lunar ; pentru muncitorii de
întreținere din unitățile sectorului
social-cultural — de la 2 102—2199
lei la 2 502—2 600 lei lunar.
Pentru personalul muncitor retri
buit pe clase de retribuire din in
vățămînt, ocrotirea sănătății, asis
tență socială, cultură, artă și din ce
lelalte domenii și ramuri de activi
tate in care se aplică la 1 ianuarie
etapa a Il-a de majorare a retri
buțiilor, retribuțiile lunare sporesc
astfel : pentru cei încadrați tn clasa
12 de retribuire — de la 2 040 lei
la 2 425 lei ; clasa 13 — de la 2100
Ie! la 2 485 lei ; clasa 14 — de la
2 160 lei la 2 550 lei ; clasa 15 — de
la 2 225 lei la 2 615 lei, maiștrii în
cadrați in această clasă beneficiind
de o creștere mai mare, de la 2 225
la 2 630 lei.
Facem mențiunea că, și pentru cei
peste 450 000 de oameni ai muncii
care primesc de la 1 ianuarie retribu
ții majorate, se aplică prevederile
stabilite în Decretul Consiliului de
Stat nr. 206/1988 privind majorarea
părții variabile a retribuției, păstra
rea drepturilor de alocație de stat
pentru copii, nemodificarea chiriilor,
majorarea plafoanelor de venituri ale
părinților în funcție de care se
atribuie bursele elevilor și studenți
lor, menținerea neschimbată pină la
31 august 1989 a contribuției lunare
pentru copiii din creșe și grădinițe
etc,

Miha! IONESCU

Calde și alese
mulțumiri
In municipiul nostru s-au ridicat
!n ultimii ani noi cartiere de locuin
țe, iar la parterul blocurilor au fost
deschise numeroase unități comercia
le și prestatoare de servicii. S-au
modernizat, totodată, formele de co
merț, a crescut de Ia un an la altul
volumul desfacerilor de mărfuri, fapt
ce atestă că puterea de cumpărare a
oamenilor muncii este lntr-o con
tinuă creștere.
In unitatea in care lucrez Împreună
cu aite cinci colege — și pe care
clienții o cunosc sub numele de ..Pri
chindel" — oferim spre cumpărare o
gamă diversă de confecții pentru co
pii. Sint lucruri frumoase, cu nota
de prospețime și eleganță specifică
virstei tinere și adolescentine, iar
după numărul celor ce ne trec pra
gul zi de zi, ca și după volumul va
loric al vinzărilor — lună de lună
reușim nu numai să realizăm, dar
să ți depășim sarcinile de plan —
nutrim sentimentul că strădania de a
ne face datoria cu solicitudine este
răsplătită prin atît de omeneștile cu
vinte rostite de cei mai mulți clienți:
„Mulțumim, vom mai reveni cu plă
cere".
De bună seamă, majorarea retri
buțiilor de la 1 ianuarie, majorare
de care beneficiem ți noi, lucrătorii
din comerț, constituie rezultatul
direct al dezvoltării economiei noas
tre naționale, al creșterii venitului
național. Această majorare reprezin
tă o dovadă elocventă a grijii parti
dului și statului nostru, personal a
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru ridicarea bunăstării materiale a
tuturor categoriilor de oameni ai
muncii și. in același timp, un îndemn
pentru ridicarea la noi cote calita
tive a activității în toate sferele pro
ducției materiale, ca și in cea a des
facerii mărfurilor. Tocmai din acest
motiv, prețuirii ce ni se acordă ii
vom răspunde printr-o grijă stator
nică față de cumpărători și trebuin
țele lor, străduindu-ne ca prin mun
ca noastră. începind cu aproviziona
rea, expunerea, prezentarea și vinzarea mărfurilor, să ridicăm servi
ciile oferite Ia cotele înalte de exi
gență ale comerțului civilizat

Elena TOTH
•

responsabila magazinului
de confecții nr. 4
din municipiul Bistrița

Muncă mai spornică
pentru viață mai bună
împreună cu tovarășii mei do
muncă de la întreprinderea jude
țeană de transport local Buzău, uni
tate care in ultimii doi ani s-a si
tuat pe primele locuri in între
cerea socialistă pe ramură, am pri
mit cu deosebită satisfacție și pro
fundă recunoștință măsurile privind
majorarea retribuțiilor personalului
muncitor în perioada 1988—1989.
Aceste măsuri reprezintă o dovadă
grăitoare a politicii consecvente a
partidului și statului nosiru consa
crată bunăstării tuturor oamenilor
muncii, ridicării continue a nivelu
lui de trai material și spiritual al
întregului popor. Sporirea mai ac
centuată a retribuției oamenilor
muncii cu venituri mai mici — ca
tegorie din care fac și eu parte —
se Înscrie la loc de frunte in ca
drul preocupărilor partidului, ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pri
vind asigurarea unor condiții de
viață cit mai bune pentru cei ce
muncesc. In strinsâ concordantă cu
principiile eticii și echității socia
liste.
In ce! 8 ani eare au trecut de la
înființarea Întreprinderii noastre,
printr-o susținută și atentă muncă
de selecționare, promovare șl pre
gătire a cadrelor, în care un rol
deosebit îl au organizațiile de partid
ți consiliul oamenilor muncii, s-a

reușit formare* unui colectiv bine
pregătit profesional.
Sintem pe deplin conștienți că
bunăstarea fiecăruia depinde de
munca tuturor, că infăptuirea măsu
rilor de ridicare a nivelului de trai
se realizează, după cum a subliniat
tovarășul Nicolae Ceaușescu in Ex
punerea la marele forum demo
cratic din luna noiembrie, numai
pe baza dezvoltării intensive, efi
ciente a tuturor ramurilor ți sectoa
relor economiei naționale. Iată de
ce activitatea pe care colectivul
nostru o desfășoară — avînd mereu
în frunte pe comuniști, pe oamenii
eu o bogată experiență profesională
— constituie răspunsul prin fapte la
grija pe care partidul, secretarul
tău general o au față de noi și fa
milie noastre. Un argument in acest
sens 11 constituie rezultatele bune
înregistrate in anul pe care-l În
cheiem : depășirea veniturilor din
transporturi, a producțici-marfă In
dustriale, a beneficiilor, în condițiile
in care, prin mai buna organizare a
muncii, cu aceeași cantitate de com
bustibil s-au transportat In plus
peste un milion de călători ți 300 000
tone mărfuri.

Vaslle PETROȘANU
șofer la întreprinderea județeană
de transport local Buzău

PATRIEI SOCIALISTE,
1N PRAG DE AN NOU
Ani eroici
Timpul curge fără
întrerupere : „Vreme
trece, vreme vine..."
scandează Eminescu in
„Glossă". In nesfirșita trecere, noi cercăm
să punem semne, se
cunde, minute, ore,
zile, ani. Sint măsură
tori dictate, impuse de
limitele puterilor și
nevoilor noastre de a
măsura, știind precis că
ultima secundă a anu
lui expirat e urmată
inevitabil de prima se
cundă a noului an.
Intre aceste două cli
pe gemene se încheie
bilanțul anului trecut
și se lansează noile
proiecte pentru anul
care începe pe banda
rulantă a devenirii
Republicii noastre, țară
a muncitorilor, țărani
lor ți intelectualilor,
născută din voința,
energia și efortul lor
de zi cu zi. In psiho
logia poporului nos
tru, optimist din fire
Si încrezător in pro
priile puteri, sfîrșitul
anului vine cu lauda
înfăptuirilor, cu doja
na neimplinlrilor și cu
nădejdea mai îmbelșu
gatelor împliniri in
viitorul ce te desface
din oceanul necuprins
al timpului, In care anii
tint asemenea valurilor,
pe a căror coamă călă
torim in toată mărgi
nită și nemărginita
noastră devenire. Nti-l
om in țara romană
care si nu puncteze
cu cintare de slavă și
de bucurie destinul
Republicii noastre, anii
glorioși de clnd po
porul, cu adevărat
stăpîn pe soarta sa,
muncește eroic spre
a-și făuri destinul așa
cum și-l dorește. Tin
să-mi imaginez cum,

de veacuri, și căsuța
țărănească, și curtea
voievodală se luminau
cu făclia petrecerilor
sărbătorești la cumpă
na dintre ani : țăranul
pentru că i-a rodit
ogorul, voievodul pen
tru că l-a biruit pe
dușman la Vaslui sau
Călugăreni. Cronicarul
povestește, de pildă,
cu cită veselie se
desfăta de Anul Nou
Cetatea
de
scaun
București
în
vre
mea lui Brlncoveanu;
desfătarea
era
un
semn al vigorii, al
dragostei de viață, al
sănătății morale și al
încrederii in viitor.
Ne bucurăm, cu mic
cu mare, pentru că tot
ce am realizat intr-un
an, iată, l-am așezat,
mai viguros la temelia
trebuitoare,
solidă
pentru visul cel neîn
trerupt al viitorului,
acel timp mereu nou,
timp al energiei, al
permanentei renașteri,
al muncii, al entuzias
mului, pe care cu atîta
neobosită stăruință le
evocă
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
iubitul nostru condu
cător.
Pesimiștii,
dezamăgita spun, ca
Omar Khayam, că
trecutul e un cadavru
pe care trebuie să-l
îngropi. Noi, dimpotri
vă : concepem trecu
tul ca pe o treaptă la
templul viitorului pe
care-l zidim cu atît
mai măreț și mai fru
mos cu cit această
treaptă e mai solidă,
mai respectată, mai a
noastră, mai iubită.
Trecutul de faimă se
numește Voroneț —
zidit acum exact cinci
veacuri — sau casa

brîncovenească de la
Mogoșoaia — înălțată
acum trei veacuri.
Prezentul se apreciază
cu alte unități de mă
sură. Comparația, ana
logia nu rezistă. Pre
zentul e incomensura
bil mai sus. El ne aju
tă să urcăm mereu, cu
tot mai mult spor.
Ne bizuim deci, toți
cei ce trăim și mun
cim in Republica noas
tră, pe tot ce ne-au
lăsat inaintașii și, mai
ales, pe ceea ce am
realizat noi in acești
eroici ani, așa de im
presionant, de extraor
dinar, mai cu seamă in
acest ultim sfert de
veac.
Privim viitorul de
pe furnalele inalte ale
siderurgiei noastre, de
pe barajele hidrocen
tralelor, de pe podurile
de peste Dunăre, de pe
Dunăre, Olt, Șiret, Ar
geș, Someș ți Lotru,
de pe luciul canalelor
care ne leagă cu ma
rea ; gindim viitorul
in stațiile metroului,
din clădirile, sute de
mii, cu care ne-am
înzestrat orașele și sa
tele noastre, fiecare
fiind un adevărat mo
dei de ce poate un po
por care vrea să-și
schimbe felul de via
ță și să îmbrace țara
in haina cea mai stră
lucită din cite se pot
îmbrăca. Toate acestea
au s: devenit trecut,
adică adevărata pa
trie a realității de azi,
a conștiinței și sufle
tului nostru de români,
doritori de progres, de
bine și de pace, tn
anul care vine și-h
toți cei ce urmează
după el.

Dumitru ALMAS

în strînsă unitate
Ne-a intrat in obiș
nuință să privim cu
bucurie și cu satisfac
ția muncii împlinite,
de fiecare dată, tre
cerea hotarului de
ani. Se întimplă așa
fiindcă in frumoasa
clipă în care orntcele
marchează trecerea de
la un calendar la altul
avem întotdeauna sufi
ciente motive de sa
tisfacție. Intre ele,
desigur cea mai im
portantă este aceea de
a ști că am încheiat o
etapă bogată în împli
niri șl ci la orizont se
profilează, în anul ce
vine, a alta, pentru
care am stabilit pro
grame exacte, frumoa
se și pe potriva între
gii noastre capacități
de a construi, de a edi
fica viitorul — dind
mereu noi și noi di
mensiuni prezentului
socialist.
Cu ramuri de brazi
împodobite cu lumini
și zăpezi întâmpinăm

noul an — ea un sim
bol al semețlei noas
tre și a patriei, ca o
dovadă a statorniciei și
tinereții veșnice din
programele, din dru
murile, din visele și
zborurile noastre.
Ne-a intrat în obiș
nuință ca la hotarul de
ani să aruncăm și o
cuprinzătoare privire
înapoi spre a vedea
cite am împlinit și a
ne minări, pe bună
dreptate, cu toate din
cite ne-am propus și
cite mai avem de cti
torit — pe o firească,
necesară spirală a
desăvirșirii noastre ca
patrie, ca civilizație și
progres, ca oameni ai
unei țări libere și
independente, stăplni
pe destinul său făurit
după propria-i dorin
ță și după propriile-i
aspirații.
Da. sintem gata tă
spunem istoriei și vii
torului : 1988 a fost un
an al urcării unor noi

șl importante trepte
pe drumul desăvirșirii
noastre 1 Am dat noi
straie de frumilsete
orașelor și satelor, am
adăugat noi valori la
tezaurul de realizări
ale patriei socialiste.
Am construit noi hi
drocentrale, noi fabrici
și întreprinderi, am
sporit zestrea edilitară
urbană și rurală. Capi
talei noastre i-am adăugat noi însemne,
desăvirșind ceea ce am
început în anii ante
riori : construcția me
troului,
amenajarea
complexă a Dîmbovi
ței, edificarea unei noi
etape din marele com
plex urbanistic al cen
trului civic etc.
Da, sintem gata si
spunem istoriei și vii
torului care vor privi
către 1988 : tn acest an,
din
Maramureș
și
pini la Constanța, din
Banat și pină In Bu
covina, din Cîmpia
Transilvaniei și pină în

Oltenia, patria a primit
— prin mintea, brațele,
destoinicia și dăruirea
fiilor ei — noi și noi
valențe de frumuse
țe, vizibile in tot
locul.
„Epoca
Nicolae Ceaușescu" a
însemnat și in acest
an, ca șt în preceden
ța, ca și în aceia care
vor veni, perioada
celor mai fertile mu
tații economico-soclale
și culturale din viața
României
socialiste,
din destinul oameni
lor ei.
Da, sintem gata să
spunem
istoriei și
viitorului : 1988 a fost
anul istoricei Plenare
din 28 noiembrie a
Comitetului Central al
partidului și a or
ganismelor democra
ției
muncitoreșțirevoluționare și ob
ștești, care a deschis
noi orizonturi întregii
noastre vieți, prefigu
rând, la dimensiunile
progresului multilate
ral, viitorul. Ca scrii
tori, ca oameni ai cuvîntului, am regăsit in

chemările
formulate
de către secretarul ge
neral al partidului că
tre creatori acele coor
donate esențiale pen
tru viața și activitatea
noastră de azi și de
miine, toate Izvorite
din necesitatea de a
zugrăvi
actualitatea
socialistă, necontenita
devenire a României
socialiste.
Da, vom putea spune
Istoriei și viitorului ;
1989. anul celui de-al
XIV-lea Congres al
partidului, ne-a aflat
in unire deplină in ju
rul partidului și al
secretarului său ge
neral, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
hotăriți să înfăptuim
mărețele programe de
muncă și de viață
puse în fața noastră,
gata să dăm noi
contururi,
precise,
ideilor și Idealurilor
noastre de mai mult și
mai bine, de rivnă și
neodihnă puse intru
înflorirea și prosperi
tatea patriei socialiste
— puternic și sigur

pășind pe drumul con
struirii societății celei
mai drepte — comu
nismul.
Cu ramuri de brazi
împodobite cu lumini
și zăpezi întimpiriăm
noul an, convinși de
noua, superioara treap
tă pe care pășim. Lă
săm în urmă un bilanț
frumos și bogat de
înfăptuiri, iar un altul
— și mai plin — ne
așteaptă spre a-l com
pleta, spre a-l adău
ga la biografia nouă,
de azi și de miine, a
țării.
La hotar de ani. In
miez de iarnă, ramuri
le de brad sub care ne
rotim privirile și sub
care ne facem cuveni
tele,
tradiționalele
urări de sănătate și de
bucurie devin, pe de
altă parte, simbolul
înălțimilor și tinereții.
Simbolul nostru ca pa
trie și ca oameni,
demni constructori ai
viitorului.

Florentin
POPESCU

„La trecutu-ți mare,
mare viitor!“
Anul ce vine intri
In țara mea printr-o
poartă
de
lumină,
sculptată cu motive
românești, in care pre
domină semnul soare
lui. Este anul Con-t
greșului al XIV-lea al
Partidului
Comunist.
Român șl, totodată,
anul unei mărețe ani
versări: împlinirea a
45 de ani de la victo
ria revoluției de eli
berare socială și na
țională, antifascistă și
antiimperialistă.
De
patruzeci și cinci de
ori țara s-a rotit in
jurul soarelui, pe spi
rale mereu ascenden
te. De patruzeci și
cinci de ori oamenii
acestor binecuvintate
ținuturi de la Dunăre
și Carpați și de la ma
rea cea mare au pri
vit tn ei înșiși, ca-n
niște nestinse fîntînl,
regăsindu-se mai uniți
și mai puternici Ca
oricînd, stăpini unici
pe destinele lor, in
tr-o țară tot mai fru
moasă, .
La memorabila Ple
nară din noiembrie,
poporul a privit din
nou adine înspre sine,
conjugindu-și la toate
cele trei timpuri ver
bul existențial al fi
inței. Țara întreagă
și-a contemplat viito
rul pină dincolo de
granița dintre milenii.
Este un viitor de
profunde prefaceri și
de largi perspective,
un viitor pe măsura
trecutului glorios al
neamului, așa cum
i l-a dorit României
genialul poet Mihai
Eminescu („La trecu
tu-ți mare, mare vi
itori") și cum i-l do

rim noi toți, cei două
zeci și trei de milioa
ne de fii ai el, care edificăm acest eroic
prezent.
Sună un ritm de săr
bătoare peste cuprin
surile române, vestind
primenirea anilor. Sin
tem douăzeci șl trei de
milioane de voințe și
de crezuri unite. Sin
tem prezentul și viito
rul patriei! Țara fru
moasă in care trăim
este opera miinilor și
minților noastre. Li
bertatea și demnitatea,
al căror aer il respi
răm in fiecare secun
dă, nu le-am schimba
pentru tot aurul din
lume. Pentru că le-am
doblndit cu trudă, cu
jertfe !
„Leru-i Ier!* Peste
întinsurile
române
se-aude zvonul victo
rios, de argint, al
Anului 1989.
Dorința cea mai
fierbinte a noastră, a
tuturor
locuitorilor
României, este
ca
anul ce vine și toți,
anii care vor urma
după el si ne aducă
pace in suflete, să ne
elibereze de pericolul
unui război nuclear,
care ar putea trans
forma intr-un cimitir
întreaga planetă. Noi
vrem să ne creștem
copiii în liniște, sâ ne
semănăm in pace ogoarele, construind pe
ele piramide de griu
și porumb, nu rampe
de lansare pentru ra
chete. Vrem să na
scriem poemele vieții
fără teama că, de la o
secundă la alta, ne-am
putea dezintegra în atomi, ne-am putea
contopi cu neantul!

Este un îndemn la lu
ciditate
care, din
România socialistă, se
face auzit pe întreaga
planetă.
Peste țară ninge
frumos și lin, ca în
baladele de demult.
Ninge cu fulgi de mă
rimea peștilor albi ce
luminau suprafața Mu
reșului din copilăria
mea. Sint ninsori ale
nădejdii tn sămânța
curată pusă de curînd
sub brazdă, ninsori
prevestitoare , de an
bogat, pe care oame
nii României le-au iu
bit totdeauna, văzlnd,
cu ochii minții, prin
tre fulgii lor mari, ro
dirile
anotimpurilor
viitoare.
Cu pace tn suflet, cu
demnitate tn priviri,
cu încredere în viito
rul de aur al patriei,
poporul adaugă un nou
an in salba nemuririi
sale. La mulți ani !
Toate poemele mele
numai ție iți sint în
chinate. Cu plecăciune,
iți • dedic și poemul
care urmează: Vina
Anul Nou in țari !
Ca un sunet de vioa
ră; / Vine-n început
de zi'/ Cu dorința de-a
trăi / Anule Nou și
Român, / lntri-n case
de stăpini, / Vii la noi
biruitor / Mindrie din
tricolor! I Munții mei
Iți dau binețe / Ne-ntilnim In frumusețe! I
cimpiile îți spun: 1
Să fii bun, Anule Bun,
I Și oricum ai vrea
și-ai face i Să ne-aduci
in lume pace! / Lică
rire dintr-o stea — /
Anule, nădejdea mea!"

Dim. RACH1C1

O noua dovadă a dragostei și grijii pentru copii

SERBAREA „POMULUI DE IARNA"
In aceste zile, tn întreaga țară, tn întreprinderi șl instituții, in așe
zăminte de cultură, grădinițe, școli au loc frumoase serbări ale „Po
mului de iarnă" destinate celor mici, dovezi concrete ale dragostei cu
care societatea noastră ii înconjoară pe copii, viitorul de miine al pa
triei socialiste, tn cîntec și vers, șoimii patriei, pionierii și școlarii
dau glas celor mal alese sentimente de recunoștință față de tovarășul
Ntcoîae Ceaușescu, secretarul general al partidului, părinte drag al
tinerelor vlăstare, profundei lor gratitudini față de tovarășa Elena
Ceaușescu. ilustru cm de știință, care cu deosebită grijă se ocupă de
asigurarea celor mai bune condiții de viață și de instruire pentru
tinăra generație.

PRAHOVA. Serbarea „Po
mului de iarnă" a cuprins lntr-o
tinerească horă a veseliei, satis
facției și bucuriei zeci de mii de
copii din județ. La Ploiești, in mi
nunatul „Orășel al copiilor", des
prins parcă din cărțile cu povești,
la Cimpina, Plopeni Băicoi, Boldești-Scăeni, Sinaia, Bușteni, in
comunele Valea Călugărească. Măneciu. Filipeștil de Pădure, in toa
te cele 100 de localități ale jude
țului, prin grija organelor locale,
zeci de mii de copii, in jurul bra
dului frumos împodobit,
petrec
minunate clipe in compania forma
țiilor artistice pionierești. Clubu
rile marilor unități economice au
organizat spectacole. In cadrul că
rora s-au oferit, din fondurile or
ganizațiilor de masă și obștești,
daruri șoimilor patriei, pionierilor,
copii ai oamenilor muncii din în
treprinderi. Cu aceste prilejuri,
elevii și pionierii prezenți la ma
nifestările organizate și-au expri
mat dragostea și recunoștința față
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
conducătorul stimat al partidului
ți statului nostru, față de tovarășa
Elena Ceaușescu. pentru grija de
osebită ce o poartă tinerei gene
rații, viitorului ei demn ți fericit.
Pește 200 000 de copii, șoimi al pa
triei, pionieri și școlari au pri
mit in dar obiecte de Îmbrăcă
minte, încălțăminte, jucării, dul
ciuri, in valoare de aproape 10 mi
lioane tei. (Ioan Marinescu).
DOLJ. Zilele acestea, copiii
constructorilor craiovenl de loco
motive diesel electrice șl electrice
pentru linii magistrale, de trans

formatoare de putere, de tractoare
și mașini agricole, de autoturisme
ți mașini-unelte grele, de utilaj
tehnologic complex si aparataj
electric de Înaltă tensiune, copiii
chimlștilor șl energeticienilor de
la Ișalnița, al cercetătorilor de pe
platforma „Electroputere", al țăra
nilor cooperatori din cîmpia doljeană s-au Intilnit, in cadrul tradi
ționalelor serbări ale „Pomului de
iarnă". Aceste serbări tradiționale,
organizate pină acum In școli. în
treprinderi, instituții, unități agri
cole, în centrele de cultură ți
creație „Cintarea României" din
județ, au constituit pentru tinerele
vlăstare un fericit prilej de a
cinsti minunatele condiții de În
vățătură ce le sint asigurate, cti
toriile ce au fost înfăptuite de pă
rinții ți frații lor in anii ce au ur
mat Congresului al IX-lea al
partidului, de a adresa, din
adincul inimilor, urări de să
nătate ți
viață
lungă
to
varășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu, spre a
conduce poporul nostru In mun
ca sa pentru infăptuirea aspira
țiilor legitime de progres ti bună
stare.
Ilustrativ pentru grija perma
nentă pe care partidul nostru o
poartă copiilor patriei este fap
tul că, In acest an. 115 730 de co
pii din județul Dolj beneficiază de
daruri in valoare de 5.4 milioane
lei. Una dintre cele mai emoțio
nante manifestări prilejuite de ser
barea „Pomului de iarnă" a fost
„Carnavalul pionierilor" desfășu
rat tn modernul centru de creație
ți cultură „Cintarea României" al
studenților, ctitorie modernă a ul
timilor ani. (Nicolae Băbălău).
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preșcolari, șoimi ai patriei. pio
nieri și elevi din județ au cunos
cut, din nou, bucuria intilnirii in
jurul pomului de iarnă împodobit
sărbătorește, primind cu acest pri
lej diverse daruri. La Bistrița, ca
și la Singeorz Băi, Năsăud ori Beclean, la Prundu Birgăului ori
Teaca, practic in toate grădinițele
ți școlile acestor meleaguri, in în
treprinderi și instituții, unităti
agricole, case ți leagăne de copii,
părinții și tinerele lor vlăstare,
într-o comuniune de gînd și sim
țire, au dat glas recunoștinței
fierbinți pentru minunatele con
diții de muncă și de viață, de în
vățătură de care beneficiază,
au omagiat
prin
cintec și
vers
partidul și patria. pe
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu.
La întreprinderea mecanică de
pe marea platformă Industrială a
Bistriței, la întreprinderea de uti
laj tehnologic, la Mina RodnaFăget, la Întreprinderea metalur
gică din Beclean, în zeci de uni
tăți au avut loc serbări ale „Po
mului de iarnă". Cu un fast de
osebit a fost organizată această
serbare la întreprinderea de me
canică fină și optică, unde pre
ședintele
consiliului
oamenilor
muncii, Alexandru Mitrașca, și
președinta
sindicatului,
Sofica
Ianc, și-au primit cu căldură oas
peții, adică o bună parte dintre
cei 1900 de copii ai
oamenilor
muncii din întreprindere, precum
ți pe o parte dintre educatoarele
și copiii grădiniței nr. 4 Bistrița,
instituție patronată de această uni
tate. A urmat un spectacol oferit
de copii, ce a cuprins cîntece. poe
zii
și tradiționalul
plugușor.
(Ghcorghe Crișan).

NEAMȚ. Eveniment așteptat
eu multă bucurie, tradiționala ser
bare a „Pomului de iarnă" consti
tuie ți pentru copiii cblmiștilor,
constructorilor de mașini, ai pro-

ducătorilor de țevi, cimentiștilor ți
forestierilor ce muncesc și trăiesc
în județul Neamț un moment cu-adevărat de neuitat. Pretutindeni, în
grădinițe și in școli, în casele pio
nierilor și șoimilor patriei, în între
prinderi, instituții și unități agrico
le au loc, in aceste zile, manifes
tări politico-educative atractive și
diverse, cu un puternic conținut
patriotic, revoluționar, prin care
miile de șoimi ai patriei, pionieri și
școlari își exprimă, in acest ano
timp al copilăriei fericite, dragos
tea și recunoștința fierbinte față de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, față de
tovarășa Elena Ceaușescu, pentru
grija permanentă ce o acordă creș
terii și educării tinerei generații,
asigurării unor minunate condiții
de viață ți Învățătură. Acum, la
serbarea „Pomului de iarnă", în
jurul bradului frumos împodobit,
intr-o atmosferă de voioșie și exu
beranță, cei mici iți primesc mult
așteptatele daruri. Este un moment
emoționant, dar ți unul Încărcat
de profunde semnificații. Dragos
tea ocrotitoare și grija părintească
ale societății noastre se manifestă și
în această parte a țării prin aten
ția deosebită a organizatorilor pen
tru ca serbarea „Pomului de iarnă"
să se desfășoare sub semnul bucu
riei, al satisfacției. Pentru copii, ti
nerele vlăstare, organizațiile de
masă și obștești din județul Neamț
au asigurat, din veniturile proprii,
5 872 700 lei și obiecte în valoare
de peste 250 000 lei. Și tot pentru
ei, prin grija edililor, au fost ame
najate „orășele ale copiilor", cel
din Piatra Neamț, deschis în aceste
zile, fiind un frumos dar al muni
cipalității, nu doar pentru vacanta
de iarnă a copiilor, ci pentru tot
anul. Carnavalurile, concursurile.
expozițiile, vizionările de filme,
drumețiile ți întrecerile sportive din
această perioadă întregesc bogata
paletă de acțiuni menite să asigura
celor mici momente plăcute de pe
trecere a vacanței, clipe de destin
dere șl voie bună .(Ion Talpă).
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nismele mondiale, noi considerăm
că se impune să avem o privire
globală asupra realităților. Să le
privim nu așa cum le-am dori, ci
așa cum sînt ele și să acționăm
împreună pentru a ajunge la con
cluzii comune cum să le soluțio
năm — începînd cu dezarmarea și
subdezvoltarea, care sînt două
probleme fundamentale strîns le
gate între ele.
Desigur, există șl problemele
ecologice și multe altele. Dar ele
nu se vor putea soluționa decît în strînsă legătură cu dezar
marea, cu lichidarea subdezvol
tării, cu o organizare mai bună
a relațiilor dintre state, a activi
tății din fiecare țară, astfel ca
omul, poporul să fie pus pe pri
mul plan, iar grija pentru bună
starea și fericirea lui, pentru pa
cea lui să fie în atenția șl în
preocuparea tuturor oamenilor po
litici, a oamenilor de știință, a
guvernelor și șefilor de state,
în această concepție privim noi
necesitatea acțiunii comune pentru
o schimbare a situației mondiale
grave și complexe, pentru a da
oamenilor, la sfîrșitul acestui
mileniu și începutul nolui mileniu,
o perspectivă nouă, reală, că vor
putea să-și concentreze forțele
pentru dezvoltarea economică și
socială — fără frica de a fi
bombardați de unii sau de alții,
fără teama că nu au ce minca —,
într-o societate în care fiecare po
por să se poată afirma liber, co
respunzător voinței și capacității
sale. într-o strînsă colaborare cu
celelalte țări și popoare.
Ca și pînă acum, noi sîntem
hotărîți să participăm activ la în
treaga activitate pentru soluționa
rea acestor probleme, în colaborare
cu toate celelalte state — și, de
sigur, in primul rînd cu țările mici
și mijlocii, cu țările în curs de

(Urmare din pag. I)
a țărilor sărace de către țările dez
voltate.
Este nevoie de noi relații eco
nomice ! Este nevoie să se adop
te măsuri pentru sprijinirea țări
lor în curs de dezvoltare. Este ne
voie de o schimbare radicală a
sistemului financiar mondial, care
este un instrument de jefuire, prin
diferite forme, a țărilor în curs
de dezvoltare !
Noi ne pronunțăm ferm ca, în
anul viitor, să facem totul pentru
a se ajunge la tratative, la găsirea
în comun a soluțiilor, pentru că
țările în curs de dezvoltare nu
vor putea să suporte la infinit această stare de lucruri !
Dar în lume sînt ți alte pro,eme. Șomajul, situația gravă a
tineretului, drogurile, lipsa de lo
cuințe și multe, multe altele —
pe care le cunoașteți cu toții. So
luționarea problemelor și schim
barea dezvoltării în bine a vieții
mondiale presupun soluționarea
tuturor acestor probleme, indife
rent în ce state apar sau ce orân
duire socială au aceste state. Noi
pornim de la faptul că răspun
derea fiecărui guvern, a fiecărui
stat — indiferent de orînduire —
este de a acționa pentru soluțio
narea acestor probleme, de a face
totul ca poporul fiecărui stat și,
în general, popoarele lumii să be
neficieze de cuceririle științei și
culturii, să ducă o viață demnă
și liberă. Dar cum putem vorbi
de progrese atît timp cit tot or
ganismele internaționale ne spun
că, zilnic, un milion de copii mor
de foame, că sînt sute de milioane
de copii care n-au cu ce se hrăni,
că sînt încă sute de milioane de
analfabet! și altele, și altele ?
Ținînd seama de discuțiile și
dezbaterile care au loc în orga

dezvoltare, cu țările nealiniate —,
să acționăm cu întreaga răspun
dere în fața poporului nostru, dar
și în fața omenirii, pentru o poli
tică de pace, de colaborare inter
națională.
Trebuie, într-adevăr, să înche
iem Conferința de la Viena, care
s-a prelungit foarte mult; dar ea
trebuie să se încheie cu rezultate
care să țină seama de realitățile
lumii de astăzi. în ce o privește,
România nu va pune semnătura
pe un document care vrea să în
toarcă omenirea, în unele domenii,
la situația de acum 500 de ani, la
timpurile inchiziției.
Drepturile omului nu înseamnă
întoarcerea la bigotism, la înapo
iere, la sclavagism, ci înseamnă a
merge înainte, ținînd seama de cu
ceririle științei și culturii, de nece
sitatea de a asigura omului con
diții egale de muncă, de viață, în
demnitate, în libertate și de a avea
acces nemijlocit la cuceririle știin
ței și culturii actuale, care se dez
voltă continuu.
Știu că se discută mult Ia Con
ferința de la Viena această pro
blemă. Dar am spus — și vreau
să fie cunoscut de către toți re
prezentanții statelor prezenți aici
— că noi dorim documente care să
asigure o colaborare egală în
Europa, să ducă la o Europă
unită în diversitatea orînduirilor sociale, a națiunilor libere și
independente, care să respecte
orînduirea socială, năzuințele, tra
dițiile și felul de muncă al fiecărei
națiuni. In nici tin fel nu dorim să
deschidem calea pentru diferite
secte religioase, agenturi, care sînt
bine cunoscute și criticate chiar în
țările ce propun să se deschidă o
asemenea cale.
Am considerat necesar să fac
aceste precizări acum, la înche

ierea anului, pentru că doresc ca
prietenii noștri, reprezentanți ai
tuturor statelor, să cunoască cum
privește România și această pro
blemă.
Sîntem pentru o colaborare
largă în Balcani, fără arme chimi
ce și nucleare, dar privite într-o
strînsă unitate, așa cum am vorbit.
Dorim să dezvoltăm larg relații
le economice, politice, culturale,
științifice cu toate statele. Am
adoptat, nu de mult, hotărîrea de a
intensifica, în anul viitor, coope
rarea în producție cu alte state și,
desigur, avem în vedere, în primul
rînd, cu țările în curs de dezvol
tare. Dorim să participăm activ la
realizarea unor capacități de pro
ducție și dezvoltări economico-sociale în țările cu care vom coopera,
îneît să asigurăm progresul pe
baza principiilor egalității și avan
tajului reciproc.
Considerăm că experiența de
pînă acum reprezintă o bună bază
pentru extinderea acestei colabo
rări și că ea constituie o necesita
te, mai cu seamă în ce privește
țările în curs de dezvoltare. Ne
aflăm și noi în rîndul acestor țări
și vom rămîne întotdeauna legați
de ele. Ne vom considera în rîndul
acestor țări, pentru că am fost și
vom fi întotdeauna împreună cu
cei care luptă pentru dezvoltare
liberă, pentru a-și crea o economie
proprie, independentă !
în acest fel privim noi anul care
s-a încheiat și perspectivele anului
viitor. Avem încrederea că multe
din tratativele începute se vor pu
tea încheia, nu însă așteptînd, ci
acționînd fiecare după forța și ca
pacitatea sa, dar mai cu seamă
chemînd popoarele să fie mai uni
te și mai active în lupta pentru
soluționarea acestor probleme. Și
avem încredere în forța popoare

lor, în ridicarea conștiinței lor,
pentru că nu există popor care să
nu dorească pacea, să nu-și do
rească libertatea, să nu dorească
să fie stăpîn pe destinele sale !
De aceea, privim cu încredere
spre anul viitor și în perspectivă.
Cu încredere, însă nu cu gîndul
de a ne duce să ne odihnim, ci cu
convingerea că trebuie să fim și
mai activi, să întărim solidarita
tea tuturor celor care doresc pa
cea, care doresc existența vieții pe
planeta noastră !
Cu aceasta, aș dori, încă o dată,
să vă mulțumesc pentru urările
adresate poporului român și, la
rîndul meu, să adresez popoarelor
și statelor pe care dumneavoas
tră le reprezentați cele mai bune
urări de succese în dezvoltarea economico-socială, a industriei, a agriculturii, a științei, a culturii, învățămîntului, a tuturor sectoarelor
care contribuie la ridicarea gra
dului de civilizație a unui popor
la nivelul uriașelor cuceriri obți
nute astăzi de omenire in toate
domeniile !
Doresc popoarelor dumneavoas
tră să realizeze tot ceea ce-și pro
pun, în interesul bunăstării, feri
cirii și independenței lor !
Urez o bună colaborare între
România și țările și popoarele
dumneavoastră !
Vă rog să transmiteți șefilor de
state, guvernelor și popoarelor
dumneavoastră cele mai bune urări
de Anul Nou !
Vă doresc dumneavoastră, tutu
ror, succese în întreaga activitate
de dezvoltare a relațiilor între ță
rile noastre, un an bun, cu rezulta
te cît mai bune în toate domeniile !
Multă sănătate și fericire ! La
mulți ani ! (Aplauze puternice,
prelungite).

Festivitatea de la Palatul Consiliului de Stat
Vineri, 30 decembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Reiblicii Socialiste România, o primit, la Palatul Consiliului de Stat, pe
fii misiunilor diplomatice acreditați in țara noastră, care i-au prezen
tat felicitări cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a proclamării Repu
blicii și al Anului Nou.

La primire au participat tovarășa
Elena Ceaușescu, tovarășii Constan
tin Dăscâlescu, Gheorghe Rădulescu,
Gheorghe Oprea, Ion Dincă, Ion
Stoian, Ștefan Andrei, loan Totu, Sil
viu Curticeanu, Ioan Ungur, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale. Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe.
Au fost prezenți ambasadorii
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste — E.M. Tiajelnikov, Republicii
Zair — Musungayi Nkuembe Mampuya. Republicii Socialiste Ceho
slovace — Jăn Papp, Republicii
Populare Democrate Coreene — Zo
Iăng Guk, Republicii Portugheze —
Luis Quartin, Republicii Populare
Mongole — Togoociin Ghenden, Re
publicii Sudan — Ahmed M. Diab,
epublicii Populare Socialiste Albaa — Zoi Toska, Republicii Vene
zuela — Demetrio Boersner, Repu
blicii Democrate Germane — Her
bert Plaschke, Republicii Irak — Safa
Saleh Mahdf Al-Falaki. Republicii
Indonezia — Hernan Benny Mochtan,
Republicii Ecuador — Filoteo Sa
maniego Salazar, Republicii Populare
Bangladesh — Anwar Hashim, In
diei — Nathu Ram Verma, Republi
cii Algeriene Democratice și Popu
lare — Mokhtar Kaci-Abdallah, Bel
giei — Jan Koninckx, Republicii Co
lumbia — Victor Alberto Delgado
Mallarino. Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia — Boro Denkov,
Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord — Hugh J. Arbuthnott. Suediei — Sven G, Linder,
Republicii Gaboneze — Raphael
Nkassa-Nzogho, Republicii Islamica
Iran — Mohammad J. Gohari, Re
publicii Populare Chineze — Wang
Jinqing, Republicii Federale Nige
ria — Ola Taiwo, Republicii Isla
mice Mauritania — Cheikh Mohamed
Fadhel Kane, Regatului Hașemit al
Iordaniei — Yasin Istanbuli. Canadei
— Saul Grey, Elveției — Ernest Thurnheer. Japoniei — Katsuhiro Ichioka,
Turciei — Stlleyman Okyar Giinden,
Republicii Democratice Somalia —
Mohamed Ahmed Abdi Tafadal, Re

publicii Socialiste Vietnam — Ngu
yen Trong Lieu, Marii Jamahirii
Arabe Libiene Populare Socialiste —
Mohammed Omar Baruni, Republicii
Populare Bulgaria — Țvetan Dimi
trov Nikolov, Republicii Cuba —
Niel Ruiz Guerra, Republicii Popu
lare Polone — Jerzy Wozniak, Spa
niei — Antonio Ntinez Garcia-Sauco,
Austriei — Berta Braun, Italiei —
Luigi Amaduzzi, Regatului Maroc —
Mohamed Halim, Republicii Islamice
Pakistan — Rasheed Ahmad ; însăr
cinați! cu afaceri ad-interlm ai Malayeziei — Muhammad Alias, Repu
blicii Chile — Francisco I. Ossa
Concha, Republicii Costa Rica —
Elizabeth Segura Hernandez, Repu
blicii Liberia — G. Marcus Kelley,
Statului Palestina — Ismail Ahmad
Mohammad, Republicii Orientale a
Uruguayului — Maria Luisa Ruvertoni de Veropalumbo, Republicii
Arabe Siriene — Bahjat Doughman,
Republicii Peru — Jesus Cristobal
Carranza Quinones. Republicii Gui
neea — Ibrahima Dinn Camara, Re
publicii Argentina — Jorge Felix
Cooke. Republicii Populare Congo —
Patrice Nguesso, Statelor Unite Me
xicane — Gerardo Camacho V., Re
publicii Federale Germania — Heike
Zenker, Republicii Federative a Bra
ziliei — Christovam de Oliveiro
Araujo, Republicii Arabe Egipt —
Lotfy Ibrahim Yacoub. Republicii
Zimbabwe — Claudius D.F. Nhema,
Republicii Populare Ungare — Tibor
Hodicska, Statelor Unite ale Amerlcii — Henry L. Clarke, Franței —
Jean Michel Dumond. Statului Israel
— Shlomo Barkai, Republicii Elene
— Dorothee Tsimbouren Douvos,
Olandei — Willem A; Bas Backer,
Finlandei — Pentti Lerkki, Thailan
dei — Thavatohai Varuttamaseni,
Republicii Tunisiene — Ridha Zguidane ; reprezentantul permanent al
S.W.A.P.O. — Namibia — Bernard
Kamwi.
Din partea șefilor de state șl gu
verne, a conducătorilor organizațiilor
pe care le reprezintă, diplomații prezenți au transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu cordiale felicitări,

Împreună cu urări de sănătate și fe
ricire, de noi și remarcabile succese
in rodnica și vasta activitate pe care
o desfășoară In fruntea României
socialiste, pentru prosperitatea po
porului român, pentru întărirea șl
dezvoltarea prieteniei și colaborării
cu toate statele lumii, pentru instau
rarea unui climat de pace și secu
ritate, de ințelegere și largă colabo
rare intre toate națiunile lumii.
Adresindu-se președintelui
Nicolae Ceaușescu, decanul corpului
diplomatic,'E. M. Tiajelnikov, amba
sadorul Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, a spus :
Mult stimate tovarășe președinte
Nicolae Ceaușescu,
în ajunul Anului Nou 1989, imi
este plăcut să mă adresez dumnea
voastră, in numele șefilor misiunilor
diplomatice acreditați in Republica
Socialistă România.
Fiecare dintre noi simte o deose
bită satisfacție că reprezintă țara sa
la București, că aduce, după posibi
lități, contribuția la lărgirea și
aprofundarea colaborării cu Româ
nia, intemeiată pe principiile depli
nei egalități in drepturi, respectării
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.
Este suficient să cuprind cu pri
virea ambasadorii care vă salută pe
dumneavoastră în această sală fes
tivă, pentru a înțelege ce importanță
acordă statul român, dumneavoastră
personal, dezvoltării relațiilor cu toa
te țările lumii — mari ți mici — fără
deosebire de orînduirea lor socială.
Dar aceasta reprezintă, totodată, șt
recunoașterea elocventă a aportului
activ al României în viata interna
țională, a eforturilor perseverente
ale președintelui ei, îndreptate spre
rezolvarea problemelor arzătoare
ale contemporaneității, consolidarea
stabilității păcii, dezarmarea, in pri
mul rînd nucleară, lichidarea sub
dezvoltării, edificarea unei noi or
dini economice internaționale, regle
mentarea pe cale pașnică a conflic
telor regionale.
în țara dumneavoastră noi nu
numai că am cunoscut bogata sa is
torie și cultură, minunata sa natură,
dar am și simțit sufletul și ospitali
tatea poporului român pașnic, am
luat cunoștință de realizările aces
tuia, i-am înțeles preocupările.

Noi vedem cum s-a transformat
România după 1944. Prin inteligența,
munca și talentul poporului și dato
rită preocupărilor conducerii de stat.
România s-a transformat dintr-o
țară agrară într-o țară cu o impor
tantă industrie modernă, o agricul
tură înaintată și un puternic poten
țial tehnico-științific. Dorim in mod
sincer poporului român noi succese
în activitatea constructivă, in creș
terea in continuare a economiei, ști
inței și culturii, a bunăstării po
porului.
, în numele corpului diplomație; vă;
rog să-mi permiteți să vă mul
țumesc
dumneavoastră, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, Guvernului Re
publicii Socialiste România, organe
lor de stat și organizațiilor obștești
pentru sprijinul și colaborarea de
care ne-am bucurat pe parcurs”! acestui an care se încheie. Sintem
convinși 'că așa va fi și în viitor.
Dăm o inaltă apreciere eforturilor
conducerii române, ale dumneavoas
tră personal, îndreptate spre dezvol
tarea relațiilor politice și economice,
a colaborării științifice și culturale
dintre țările noastre. Sîntem pregă
tiți să aducem o contribuție sporită
la această cauză nobilă.
Trăim astăzi intr-o lume nouă.
Rezolvarea celor mal complexe pro
bleme globale ale contemporaneității
— politice, economice, tehnico-știlnțifice, regionale, ecologice, umani
tare — stă numai în forța întregii omeniri. Noua gîndire politică deschi
de tuturor țărilor șl popoarelor
Imense posibilități de dezvoltare paș
nică. întreaga lume unită in cone
xiune și interdependență poate să
supraviețuiască și să se dezvolte nu
mai prin realizarea consensului În
tregii omeniri.
Tragicul cutremur din Armenia cu
urmările sale catastrofale a provo
cat o adincă durere tuturor oame
nilor planetei, ceea ce a confirmat
încă o dată că durerea este unică,
în momentele de grea încercare
s-au manifestat cu putere solidari
tatea umană și compasiunea, lumea
intr-adevăr s-a înfățișat ca un că
min al nostru comun. Aș dori ca în
numele poporului Armeniei, al în
tregii Uniuni Sovietice, să vă exprim
calda recunoștință dumneavoastră,
tovarășe președinte, precum și gu
vernelor și opiniei publice din toate
țările reprezentate pentru condo-

Ieanțele transmise și ajutorul ge
neros acordat celor care au suferit
in Armenia.
Tovarășe președinte.
Anul 1988 lasă neîndoielnic o ur
mă marcantă in istoria omenirii. A
fost făcut, fie el și un prim pas, dar
foarte important pas practic, spre o
lurne fără arme nucleare și violență,
au fost distruse primele zeci de ra
chete nucleare sovietice și ameri
cane. La ordinea zilei se află redu
cerea cu 50 la sută a armelor strategicQ. ,Se apropie, incheierea cu suc
ces și a reuniunii de la Viena. care
va deschide calea spre reducerea
armamentelor convenționale și. for
țelor armate. A apărut speranța de
rezolvare a problemelor regionale.
Lumea a recepționat cu satisfacție
noile propuneri importante și iniția
tivele Uniunii Sovietice. Toate aces
tea întăresc încrederea pentru o lu
me mai bună — o lume a construc
ției și progresului, a bunăstării și
creației, a securității și colaborării.
De ziua celei de-a 41-a aniversări
a proclamării Republicii și cu pri
lejul Anului Nou. in numele corpu
lui diplomatic, vă rog să-mi permi
teți, tovarășe președinte, să vă adre
sez dumneavoastră, tovarășei Elena
Ceaușescu, Consiliului de Stat, gu vernului, poporului român felicitări,
cuvinte de respect și prietenie, urări
cordiale de sănătate, fericire și
prosperitate. îndeplinirea cu succes
a planurilor de dezvoltare socialeconomică in acest an remarcabil
pentru România. Vă dorim mati
succese in activitatea dumneavoas
tră creatoare. multilaterală, spre
binele României socialiste și al po
porului ei. în numele păcii și pro
gresului pe Pămînt.
La mulți ani '.
A luat cuvintul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Republicii Socialiste România.
Cuvintarea rostită de șeful sta
tului român a fost urmărită cu viu
interes, cu deosebită atenție, aplau
dată de cei prezenți.
Președintele Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a ciocnit o cupă
de șampanie cu diplomații prezenți,
cărora le-a urat. încă o dată, multă
sănătate și fericire, noi succese în
activitatea pe care o desfășoară, le-a
adresat tradiționalul „La mulți ani!"

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut să vă transmit un cordial salut'șl cele mal
sincere felicitări cu ocazia Zilei Republicii.
Cu aleasă satisfacție, folosesc acest prilej pentru a exprima aprecierea
noastră față de relațiile de strinsă prietenie și rodnică cooperare existente
între Egipt și România și față de eforturile dumneavoastră susținute pentru
realizarea unei păci juste și globale în Orientul Mijlociu, astfel ca popoarele
din această regiune să se bucure de securitate, progres și prosperitate.
Vă rog să acceptați, dragă prietene, cele mai sincere urări de sănătate
și fericire personală, de noi succese și bunăstare poporului român prieten.
Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc sincer pentru urările amabile pe care mi le-ați transmis cu
prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere.
Folosesc cu plăcere acest prilej pentru a vă transmite, la rîndul meu, cele
mai bune urări de fericire și sănătate.

KURT WALDHEIM
Președinte federal al Republicii Austria

Manifestări politico - educative
și culturale dedicate aniversării
proclamării Republicii
Aniversarea proclamării Republicii — ziua de 30 Decembrie — a fost
marcată in întreaga țară prin manifestări politico-educative și culturale,
in acest cadru fiind evidențiate marile realizări obținute de poporul
român in anii construcției socialiste și îndeosebi in perioada inaugurată
de Congresul al IX-lea al partidului.
La cabinetul de științe sociale al
nicipiului Craiova a fost prezentat
Universității din Iași a avut loc o
recitalul de poezie patriotică „Cîntăm
manifestare culturală cu tema „30
al patriei măreț viitor". La sediul
Decembrie 1947 — moment de refe
bibliotecii județene a fost vernisată
rință în dezvoltarea statului socia
expoziția de carte „Anii Republicii,
list și a democrației populare in țara
anii înfloririi multilaterale a țării".
noastră", iar la Trustul antrepriză
★
generală de construcții industriale a
în sala de festivități a Șantierului
fost prezentată expunerea „Ctitorii
naval Brăila a avut loc un specta
ale Epocii Nicolae Ceaușescu". Tn
col omagial dedicat Zilei Republicii,
numeroase întreprinderi industriale,
la care și-au dat concursul forma
la cluburile de vacanță ale elevilor
țiile artistice ale întreprinderii,
și studenților, la biblioteci și muzee
precum și cele de la „Progresul",
s-au
desfășurat
dezbateri
sub
Antrepriza de construcții-montaj.
genericul „Expunerea tovarășului
La Galeriile de artă ale municipiu
Nicolae Ceaușescu la ședința comu
lui a fost vernisat „Salonul de iar
nă a Plenarei C.C. al P.C.R., a or
nă", expoziție colectivă de artă plas
ganismelor democratice și organiza
tică, cuprinzind lucrări dedicate
țiilor de masă și obștești — program
Republicii. Comitetul județean al
de muncă și acțiune revoluționară al
U.T.C. a organizat o vizită la mu
partidului, al Întregului popor". In
zeul din localitate, acțiune urmată
același ciclu de manifestări, la Re
de spectacolul intitulat „Imn Repu
gionala de căi ferate a fost pre
blicii". De asemenea, la Teatrul dra
zentată expunerea „Poporul român
matic „Maria Filotti", Comitetul ju
— făuritor al propriei sale istorii",
dețean de cultură și educație socia
urmată de spectacolul „Republică,
listă a organizat spectacolul „Ginmăreață vatră", la întreprinderea
duri pentru patrie", la care și-au
„Tehnoton" a avut loc o dezbatere
dat concursul corurile „Armonia" și
cu tema „41 de ani de progres și
„Lyra“, formația de dans tematic
civilizație socialistă". Biblioteca jude
a Școlii populare de artă, actori ai
țeană „Gheorghe Asachi" a inaugu
teatrului brăilean, pionieri și șoimi
rat expoziția de carte social-poliai patriei.
tică și beletristică „Omagiu Repu
blicii".
★
★
în județul Vaslui, la Întreprinde
La Bușteni a fost deschisă o 'ex
rile „Textila" și de confecții au
poziție cuprinzind aspecte din reali
fost prezentate expuneri cu tema
zările județului Prahova în epoca
„Remarcabilele succese ale poporu
marilor transformări revoluționare
lui român in cei 41 de ani de Repu
inaugurată de Congresul al IX-lea
blică și îndeosebi. în perioada inau
al P.C.R.
gurată de Congresul al IX-lea al
Cartidului". O altă expunere, intituBogata agendă a manifestărilor
ită „Semnificația istorică a procla
dedicate In acest județ Zilei Repu
mării Republicii", a avut joc la între
blicii a cuprins spectacole culturalprinderea mecanică Vaslui, urmată
artistice cu tema ..Republică iubită,
la mulți ani" și „Te cîntăm, Repu
da program artistic. întreprinderi și
blică", programate la centrele de
unități economice din
municipiul
cultură și creație „Cintarea Româ
Birlad au găzduit dezbateri sub ge
niei" din Băicoi și Azuga.
nericul „Țara la aniversarea Repu
blicii", iar la biblioteca centrului de
Montaje muzical-literare susținute
cultură șl creație „Cintarea Româ
de pionieri, uteciști și șoimi ai pa
niei" din același oraș a fost deschi
triei. avind ca generic „Imn pentru
Republică", s-au desfășurat in Sinaia,
să o cuprinzătoare expoziție de
carie. De asemenea. In școlile din
Cimpina. Filipeștii de Pădure,
Vaslui, Birlad. Negrești și Huși, din
Slănic, Vălenii de Munte.
alte așezări vasluiene s-au prezentat
★
medalioane și montaje literar-muziLa Centrul de cultură și creație
cale sub genericul „Te slăvim. Re
„Cintarea României" din Suceava a
publică".
avut loc o manifestare politico-edii★
cativă consacrată proclamării Repu
în Întreprinderi șl instituții, la
blicii. Au fost înfățișate, totodată,
centrele de cultură șl creație „Cin
mărețele înfăptuiri înscrise de po
tarea României" din numeroase
porul român in anii socialismului șl
localități
ale județului Ialomița s-au
îndeosebi în perioada inaugurată de
prezentat
expuneri privind actul
al IX-lea Congres al partidului. în
proclamării Republicii. Au fost, de
încheiere a avut Ioc spectacolul
asemenea, organizate recitaluri de
muzical-coregrafic intitulat „Colum
muzică și poezie.
nă la tîmpla țării". Tot la Suceava
s-a desfășurat un concurs de artă
plastică intitulat „Tinerețea unei
La Casa Centrală a Armatei au
vechi cetăți". Expoziția organizată
avut loc spectacolul de muzică și
cu acest prilej reunește numeroase
poezie „Republicii — imn de slavă"
creații ale tinerilor artiști amatori
și recitalul de versuri „Republica la
din instituții și unități economice,
ceas aniversar".
inspirate din noua înfățișare ur
în unități militare a fost prezen
banistică a orașului, din realizările
tată expunerea „Proclamarea Repu
oamenilor muncii din această parte
blicii — eveniment de importanță
a țării.
istorică în viața patriei". Au fost
★
evidențiate profundele transformări
în județul Dolj, sub genericul
petrecute in viața țării in anii care
„Ideea de Republică in conștiința
au trecut de Ia victoria revoluției de
poporului român", la centrele de
eliberare socială și națională, anti
cultură și creație „Cintarea Româ
fascistă și antiimperialistă, și înde
niei" din Filiași, Băilești, Segarcea
osebi în perioada inaugurată de
și Calafat au avut loc simpozioane
Congresul al IX-lea al partidului.
și expuneri urmate de recitaluri de
Evocarea a fost urmată de montajul
poezie patriotică, montaje literarliterar-muzical „Republică, măreață
muzicale. La Centrul de cultură și
vatră".
creație „Cintarea României" al mu
,
(Agerpres)
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18.00 Inttlntre cu opereta (color)
18.40 negă mint pentru măreția patriei
(color)
l»,00 Telejurnal (color) • Urarea țării
conducătorilor Iubiți
19.20 La multi ani ! (color). Selecțlunl
din programul de Revelion
19.30 Teatru TV (color). „O noapte fur
tunoasă” de I. L. Caragiale. Inter
pretează t Octavian Cotescu, Mi
tică Popescu, Valeria Seciu, Tora
Vasilescu. Dan Condurache, Horatiu Mălăele, Stelian Nlstor,
Doru Ana, Mlhal Enăceanu, Ro
mulus Dumitrescu. Mircea Dumi*
tru, Eugenia Ardeleanu. Scena
riul TV și regla artistică : Sorana Coroamă-Stanca. Prima parte
21,05 Dacă doriți să revedețl... Setecțiunl din programul de Revelion
(color)
21.40 Studioul muzicii ușoare (color)
22.20 Telejurnal
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lodii îndrăgite (color)
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10,00 Clntec mtndru românesc — mu
zică populară
10.30 Semne bune, de belșug — reporta)
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10,45 Pagini muzicale românești inter
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11,00 De la milioane de copil — urare
țării, frunților ei cutezătoare.
Spectacol Uterar-muzlcal-coregrafic
11,23 Ecran de vacanță — „Racheta
albă” — episodul 2 • Desene ani
mate
12,00 concertul de Anul Nou al Filar
monicii din Viena
13.00 Album de iarnă
16.20 Pagini din. comedii cinematogra
fice românești
16.30 Dacă doriți să revedețl... Selecțiuni din programul de Revelion
17.20 Bolero de Ravel
17,40 Braț la braț cu tinerețea • Muzică
ușoară româneasca
17.50 Dacă doriți să revedețl... Selec
tion! din programul de Revelion
18.30 Fierbinte urare
18,45 Ce-țl doresc eu ție, dulce Românie.
Versuri
19,00 Telejurnal
19.20 Dacă doriți să revedețl... (color).
Selecțlunl din programul de Re
velion
20,00 Teatru TV (color). „O noapte fur
tunoasă” de I.L. Caragiale. Ulti
ma parte
20,53 Cetină ninsă de brad... Melodii
populare (color)
21-30 Dacă doriți sâ revedețl... (color).
Selecțlunl din programul de Reve
lion
21.50 Telejurnal
22,00 Ctntațl cu noi. Muzică ușoară ro
mânească (color)
22.30 închiderea programului

zile In celelalte zone. Precipitații sub
formă de ninsoare vor cădea la în
ceputul Intervalului In estul și sudestul țării, unde trecător zăpada va fl
viscolită. In celelalte zone, ninsori izo
late. Vîntul va prezenta Intensificări
In zona de munte și In estul și sudestul țării, cu viteze pînă la 60—80 km
pe oră din sectorul nord-estlc. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse Intre
minus 10 șl zero grade, mai cobortte in
depresiuni (pînă Ia minus 14 gr de),
dar mal ridicate In prima noaIn
sud-vest. Temperaturile maxime
vor

situa intre minus 3 și plus 5 grade.
Local, In vestul șl centrul țării se va
produce ceață cu chiciură, tn Bucu
rești : Vremea se va răci, îndeosebi
In primele zile, iar cerul va fi mai mult
noros la Începutul intervalului, cind
trecător va ninge, apoi variabil. Vîntul
va prezenta intensificări din sectorul
nord-estic, in primele zile, viscolind
trecător zăpada. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între minus 2 șl minus
0 grade, mal ridicate în prima noapte,
iar maximele pină la plus 4 grade.
In prima zi, apoi in jur de zero grade.
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INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL • Turneul internațio
nal feminin de handbal desfășurat
la Halle (R.D. Germană) a fost
ciștigat de echipa sovietică Rostelmaș
Rostov — 12 puncte, urmată In cla
samentul final de formațiile Știința
Bacău — 10 puncte, T.S.C. Berlin —
6 puncte, S.C. Magdeburg — 5 punc
te, Jalghiris Kaunas, Halloren Halle
și A.S.K. Chorzow — cu cite 3
puncte. în ultima zi a competiției,
handbalistele de la Știința Bacău au
întrecut cu 19—16 echipa Jalghiris
Kaunas • Turneul internațional
masculin de handbal de la Thionville
(Franța) a fost ciștigat de selecțio
nata Franței, învingătoare cu scorul
de 31—23 (16—11) in finala disputată
in compania echipei Tatabanya
(Ungaria). In partida pentru locurile
3—4, formația elvețiană Amiciția
Ziirich a întrecut cu 24—13 (12—9)
echipa Luxemburgului.
HOCHEI • în ziua a doua a tur
neului internațional de hochei pe
gheață de la Megeve (Franța), re
prezentativa Norvegiei a întrecut cu
scorul de 7—1 (4—1, 1—0, 2—0) for
mația R.D. Germane,
iar echipa
Franței a învins cu 2—1 (0—1, 0—0,
2—0) selecționata secundă a Elveției
• în primul meci al turneului pe
care-1 întreprinde in Canada, echipa
de hochei pe gheață Dinamo Riga a
evoluat la Calgary în compania unei
selecționate locale. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 2—2 (0—0, 1—1,
1—1) • La Davos (Elveția), în tur
neul internațional de hochei pe
gheață „Cupa Spengler", echipa
cehoslovacă V.S.Z. Kosice a întrecut

cu scorul de 5—2 (2—1, 1—0, 2—1)
formația Aripile Sovietelor Moscova
• Campionatul mondial de hochei
pe gheață pentru juniori (grupa A)
a programat la Anchorage (Alaska)
alte două partide : Suedia — Finlan
da 6—2 ; Canada — R.F. Germania
7—4.

ț

urează cititorilor

VOLEI • în semifinalele turneu
lui internațional masculin de volei
de la Apeldoorn (Olanda), reprezen
tativa Cubei a învins cu scorul de
3—0 (15—11, 15—5, 15—13) formația
Canadei, iar selecționata Olandei a
dispus cu 3—0 (15—7, 15—1, 15—9) de
echipa R.F. Germania • în ziua a
doua a turneului internațional femi
nin de volei de la Salonic, echipa
Levski Spartak Sofia a întrecut cu
scorul de 3—0 (15—5, 15—7, 15—11)
selecționata secundă a Greciei, iar
reprezentativa Franței a dispus cu
3—0 (15—10, 15—12. 15—13) de for
mația Ungariei • După trei zile de
întreceri, în competiția internațio
nală de volei pentru juniori de la
Mulhouse (Franța) în clasament
conduc, neînvinse, echipele Bulga
riei și R.F. Germania — cu cite 6
puncte. Rezultate tehnice : R.F.
Germania — Spania 3—1, Bulgaria —
Franța 3—1, Ungaria — Belgia 3—1.
SCHI. Proba masculină de 30 km
din cadrul concursului internațional
de schi-fond, ce se desfășoară In
împrejurimile orașului Moscova, a
io. t ciștigată de campionul olimpic
Al Tîi Prokurorov, cu timpul de
lh '
Pe locurile următoare :
Sei ț>*v Bikov (lh 24’09”) și Mihall
Bot ’ +
' 24’14”).

Următorul număr al ziarului „Scînteia"
va apărea marți, 3 ianuarie 1989

SCINTEIA — sîmbâtâ 31 decembrie 1988

PAGINA 6

1989, la confluența speranțelor tuturor popoarelor

PENTRU O LUME A PĂCII, ÎNȚELEGERII SI COLABORĂRII
,Anul pe care îl încheiem a fost
un an de profunde schimbări în
viața internațională, în raportul
mondial de forțe".
Aprecierea t o v a r ă
Nicolae Ceaușescu, ce
șează din analiza științifică, materialist-dialectică a proceselor și
tendințelor din lupiea contempo
rană, își găsește confirmare în tu
multul evenimentelor ce au marcat
anul care se încheie, evenimente cu
adînci reverberații asupra destine
lor umanității.
...Anul 1988, sublinia președintele României, nu a răspuns pe deplin
așteptărilor popoarelor. A fost un an în care, în viața internațională,
s-au menținut multiple probleme complexe și grave ; un an cu lumini
și umbre pe diferitele meridiane ale globului, cu zile de pace și cu
zile de război, cu bucurii și neliniști, cu izbînzi ale geniului uman, dar
și cu întîmplări stihinice ce au îndoliat zeci și sute de mii de cămine.
Și totuși, privit din... viitor, el s-ar putea dovedi un an deosebit.
In evoluția sa complexă și contradictorie, viața internațională a înre
gistrat în spațiul ultimelor 365 de zile evenimente de profundă sem
nificație, ce deschid noi perspective omenirii în ansamblul ei.
de rachete din unele state europene pe te
ritoriul cărora fuseseră amplasate, Iar
procesul este în desfășurare...
Să adăugăm la aceasta — tot ca un fapt
momentul de la cumpăna anilor oferă prilej inedit
— inspecțiile ce au loc, reciproc, la
de reflecție asupra desfășurărilor din fabricile
de armament. Un
lume. în ce direcție s-au înscris ele, în ce larg ecouproducătoare
internațional a stîrnit recenta
măsură acum, la trecerea în noul an, hotărîre anunțată
privind
popoarele se simt în mai mare securitate, reducerea unilaterală,deîn U.R.S.S.
următorii doi ani,
mai încrezătoare în viitor ?
a
efectivelor
sale
armate.
Pe
de
altă
O rază de lumină și-a croit drum in în cadrul reuniunii general-europene parte,
de la
noianul de neliniști și preocupări o dată cu Viena
s-a ajuns la un acord de principiu,
semnarea; în urmă cu un an, a acordului ce urmează
a fi inclus în documentul final,
sovieto-american privind lichidarea rache cu privire la
organizarea de negocieri în
telor nucleare cu rază medie și mai scurtă problema reducerii
armamentului conven
de acțiune, act politic de incontestabilă țional în Europa.
însemnătate, urmat de trecerea la distruge
Consemnînd asemenea evoluții ce concu
rea lor efectivă. La 1 august, pe teritoriul
sovietic, la Șarîozek, și la 8 septembrie, la rează, fără îndoială, fiecare în parte, pen
Longhorn, în Texas, în prezența corespon tru a fi denumite „eveniment al anului"
denților de presă, a operatorilor de televi încheiat, se impune subliniat că ele pot fi
ziune din diferite țări, dar și a reprezen apreciate numai prin raportarea la
tanților unor mișcări pentru pace, au avut realitatea în- domeniul înarmărilor. Or,
loc primele operații de distrugere a unor realitatea este că, în paralel, cursa înar
rachete din arsenalele nucleare ale celor mărilor nu și-a încetinit ritmul, ci a con
două țări. Pentru prima dată în istorie au tinuat cu aceeași amploare și intensitate.
fost distruse mijloace tehnice create pen Dacă, pe de o parte, au fost distruse un
tru a distruge. Potrivit tratatului sovieto- număr de rachete cu rază intermediară de
american, urmează a fi distruse, în total, acțiune, în schimb, potrivit Institutului de
2 611 rachete așa-zise intermediare, cu rază studii strategice de la Londra, în arsena
de acțiune între 500 și 5 500 kilometri, lele nucleare s-au adăugat in ultimul an
dintre care 859 rachete americane și 1 752. peste 1 200 de noi focoase nucleare. Stocu
rile nucleare transferate în noul an, chiar
rachete sovietice.
în săptămînile și lunile următoare
a și după eliminarea rachetelor cu rază me
început operația de retragere a acestui tip die și mai scurtă de acțiune, ar fi. sufi-

Lumini și umbre la orizontul
vieții internaționale. Moment solemn,

ciente pentru a distruge — și nu o dată,
ci de mai multe ori — întreaga omenire.
In plus, in cercurile N.A.T.O. se fac pre
gătiri pentru așa-zisa „compensare" a eli
minării' rachetelor intermediare, prin mo
dernizarea rachetelor cu rază scurtă de
acțiune, a căror forță de distrugere ar
crește astfel de peste patru ori. Anul care
se încheie a consemnat, totodată, conti
nuarea experiențelor nucleare, ca și con
tinuarea activităților vizind militarizarea
Cosmosului.
Iată de ce măsurile întreprinse pe calea
dezarmării,
salutate cu satisfacție de
opinia publică internațională, reprezintă
doar un inceput. înaintarea in ,această
direcție presupune — așa cum sublinia
președintele României — ca pașii mici în
registrați pină în prezent să fie continuați
de noi pași, mai mari, de eforturi hotărîte
pentru realizarea acordului dintre Uniunea
Sovietică și Statele Unite privind redu
cerea cu 50 la sută a armelor nucleare
strategice, pentru trecerea la măsuri efec
tive de dezarmare convențională.

Da — glasului rațiunii !
Nu
—
glasului
armelor !
E liniște în zona Golfului. După opt ani
de război, care a costat viața a peste un
milion de oameni și a provocat imense
distrugeri materiale, canonadele au încetat.
„Bătălia" s-a mutat, așa cum este firesc,
la masa tratativelor. Unde nu este simplu
și ușor. în primul rind pentru că proble
mele litigioase au fost complicate și mai
mult de război. Acum forța fiecărei părți
nu se mai exprimă in tone de explozibil
și în numărul de victime provocate adver
sarului, ci în forța argumentelor ce tre
buie cumpănite în balanța intereselor am
belor popoare, a intereselor păcii in în
treaga regiune. Oricit de complicate, oricît de îndelungate ar fi însă tratativele —
așa cum subliniază România — ele sînt
preferabile confruntării armate. Iar victo
ria va fi a ambelor țări și popoare.
E mai multă liniște și în savana namibiană ; ceva mai multă liniște este și pe
întinderile Angolei, în urma semnării, _ la
Națiunile Unite, în această ultimă lună a
anului, a acordurilor cu privire la regle
mentarea situației conflictuale din Africa
de sud-vest. Potrivit acordurilor, la 1 apri
lie 1989 va începe procesul de decolonizare
a Namibiei, ultimul bastion al colonialis
mului pe continentul african. Drumul spre
independență, ca și drumul spre o pace
trainică în întreaga regiune a Africii
australe, nu se anunță a fi lin. Pentru că
o. reglementare definitivă a situației din
regiune presupune și o schimbare a atitu
dinii R.S.A. în interior, renunțarea Ia poli
tica rasistă de apartheid, care nesocotește
drepturile legitime ale majorității africane
a populației.
Anul 1988 a înscris, totodată, la activul
său o serie de evoluții noi, de o deosebită
însemnătate, în regiunea atît de greu în-

cercată a Orientului Mijlociu, evoluții pe
care poporul român, alături de opinia pu
blică internațională, le-a salutat cu vie sa
tisfacție. Este vorba de proclamarea Statu
lui Palestinian Independent — Palestina,
urmată de larga sa recunoaștere internațio
nală. Practic, marea majoritate a țărilor
lumii (circa 90 de țări) au recunoscut noul
stat. In contextul acestor evoluții, la Tunis
a fost angajat un dialog politic între Statele Unite ale Americii și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, act politic inedit, de neconceput în trecut, avînd o profundă semnificație pentru ansamblul evoluțiilor din această regiune. Se conturează,
în același timp, un tot mai larg curent de
opinie în favoarea convocării unei confe
rințe internaționale, sub egida O.N.U.,
pentru reglementarea globală a situației
din Orientul Mijlociu.
Această noapte de An Nou va fi petrecută
însă iarăși in tranșee de sute de mii de
oameni în Orientul Mijlociu, în Asia,
America Centrală...
Nu-i pace sub cedrii Libanului, unde
luptele fratricide, ca și actele agresive ale
forțelor de ocupație israeliene, bombarda
mentele sistematice asupra unor localități
din sud, dar și asupra unor cartiere ale
Beirutului, au transformat în ruine- această
țară altădată înfloritoare, Și dacă în noaptea revelionului pe cerul Beirutului se vor
înălța jerbe de lumini, cu siguranță ele
nu vor stîrni bucurie. ci îngrijorare și
panică. O nouă rachetă, o nouă explozie
aducătoare de suferințe și moarte. Pe po
ziții de luptă se vor afla și militarii israelieni în Cisiordania și Gaza, față în față
cu tinerii palestinieni înarmați... cu pietre,
așa cum se află de peste un an de cînd
a început revolta palestiniană în aceste
teritorii menținute sub ocupație.
Nu vor avea tihnă în această noapte
nici locuitorii Kabulului, unde, în ultimele
zile, au avut loc noi atacuri cu rachete
ale forțelor ostile regimului. Speranțele
stîrnite de acordurile de la Geneva, sem
nate în primăvara acestui an, de începere a
operațiunii de retragere a contingentului
sovietic de pe teritoriul afgan sînt învă
luite în fumul exploziilor, ce par a se
înteți.
Cum nu-i pace deplină nici în Ame
rica Centrală, după mai bine de un an de
la semnarea acordurilor de pace de la
Esquipolas. Așa cum o atestă telegramele
de presă, acalmia din selva centro-americană este înșelătoare. In Nicaragua. Guate
mala, Honduras ori Salvador, operațiunile
armate nu au încetat, practic, niciodată.
In evaluările de ansamblu asupra evo
luțiilor din viața internațională se va con
semna, firește, că anul 1988 a fost cel
de-al 43-lea an de pace. Și. intr-adevăr,
de Ia teribila conflagrație mondială ce s-a
încheiat în urmă cu peste 43 de ani, ome
nirea trăiește în pace. O pace relativă
însă. Relativă și în 1988, pentru că in acest
an pe glob s-au desfășurat în continuare
22 de războaie, care au provocat aproape

o jumătate de milion de victime. Au con
tinuat, totodată, să aibă loc manifestări ale
politicii de forță și de amenințare cu forța,
de dictat și șantaj la adresa unor state.

O grea moștenire pentru noul
Qn Anul care se încheie consemnează un
număr-record de conferințe și reuniuni
internaționale
consacrate problematicii
economice. Faptul este pe deplin explica
bil. Intr-un moment in care ne aflăm in
fața unor descoperiri epocale ce contu
rează noua revoluție tehnico-științifică,
umanitatea are de înfruntat imense pro
bleme de ordin economic. Este marea
sfidare de la acest sfîrșit de secol și de
mileniu. Intr-adevăr, la trecerea în noul
an omenirea este marcată, mai profund
ca oricind, de adîncirea decalajelor dintre
săraci și bogați — atit pe plan național,
cit și international.
Pornind de la acest adevăr ineluctabil,
președintele României a formulat teza, de
deosebită valoare teoretică și practică, po
trivit căreia, in condițiile polarizării bogă
țiilor, amplificării decalajelor, contradicția
dintre țările bogate și țările sărace de
vine cea mai puternică contradicție a
lumii contemporane.
Ce poate fi mai șocant decît faptul că,
potrivit datelor Băncii Mondiale, aproape
2.5 miliarde de oameni, adică jumătate
din populația lumii, trăiesc în țări în curs
de dezvoltare al căror produs național brut
pe locuitor este, în medie, de 270 de dolari
pe an, ceea ce înseamnă... mai puțin de
un dolar pe zi ! O sumă derizorie, care
exprimă în mod dramatic soarta popoare
lor respective,
condamnate la moarte
lentă. Dintre acești „săraci absoluți", anual
pier 40—50 milioane de oameni din cauza
foametei și alte 15—20 milioane din lipsă
de apă potabilă.
în lumina acestor realități, președintele
României sublinia cu putere adevărul că
vechea ordine, întemeiată pe inegalitate,
pe asuprirea unor popoare, pe supremația
monopolurilor și a capitalului financiar,
nu mai corespunde situației și cerințelor
actuale, impunîndu-se ca o necesitate
obiectivă înfăptuirea unei noi ordini econo
mice internaționale, bazate pe principii de
egalitate și echitate, corespunzător interese
lor și năzuințelor tuturor popoarelor.
O grea povară este transferată în noul
an — cea a datoriilor externe ale țărilor
în curs de dezvoltare, care a atins cifrarecord dâ 1 320 de miliarde de dolari. Este
de aceea cu atît mai actuală propunerea
României privind organizarea unei confe
rințe internaționale, în cadrul O.N.U., cu
participarea, in condiții de deplină egali
tate, a tuturor statelor, la care să se ajungă
la înțelegeri asupra elaborării și transpu
nerii in viață a unui plan de acțiune vizind
în primul rind soluționarea globală, politico-economică a problemei datoriilor ex
terne. In același sens, se impune adoptarea
de măsuri de natură să asigure accesul

tuturor statelor la cuceririle științei ți
tehnicii moderne, sprijinirea țărilor rămase
in urmă în formarea de cadre naționale șl
combaterea racolării de specialiști din
aceste țări, extinderea și diversificarea
"
colaborării dintre țările in curs de dezvoltare.
Contradicția dintre bogați și săraci se
manifestă în forme nu mai puțin dramatice și la scară națională, îndeosebi în
țările capitaliste dezvoltate, unde concentrarea bogățiilor în mîinile unui grup
restrîns de oameni se face pe seama
pauperizării maselor largi, Cîți nefericiți
ai sorții nu vor petrece revelionul în
stațiile de metrou ale New York-ului, sub
podurile Tamisei și ale Senei ! Sînt cei
fără un acoperiș deasupra capului, care
în ultimele zile au ieșit din nou pe străzi
pentru a protesta împotriva indiferenței
autorităților în fața unei asemenea realități
inadmisibile în zilele noastre.
Cum în egală măsură noul an va fl
întîmpinat cu îngrijorare și preocupare de
milioanele de oameni (circa 30 de milioane
în țările cele mai dezvoltate din lume,
membre ale Organizației pentru Colabora
re și Dezvoltare Economică) care nu bene
ficiază de un asemenea drept uman ele
mentar cum este dreptul la muncă.

Cu speranțe reînnoite și încre- .
dere în forța popoarelor. Și

I

1989 este așteptat pretutindeni cu speranță,
în desfășurarea secvențelor acestui vast
tablou policrom pe care-1 înfățișează Pămîntul în prag de An Nou se detașează,
ca un factor dătător de speranțe, puternica
manifestare la scară planetară a voinței
popoarelor de pace, înțelegere și progres.
Cu convingerea că pașii pozitivi înregis
trați in anul ce se încheie vor putea deter
mina cu adevărat o schimbare radicală în
viața internațională numai în măsura în
care în noul an vor fi urmați de noi
acțiuni spre dezarmare, spre soluționarea
definitivă a situațiilor conflictuale existen
te, spre o rezolvare echitabilă a multiple
lor și complexelor probleme economicosociale ce confruntă omenirea contem
porană.
Este încrederea nestrămutată a partidu
lui nostru, reafirmată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu in preajma momentului
solemn de trecere în noul an, că, prin
acțiunea unită a popoarelor, a tuturor for
țelor înaintate, este pe deplin posibil să
se determine ca o asemenea politică nouă
să prevaleze în viața internațională, Acțiunea comună a popoarelor, tot mai c< '.'.ten
te că-n ele „e și număr și putere", ■ e le,
în mod incontestabil, ca raportul d
pe plan mondial să se încline tot mai
în favoarea păcii, a instaurării unei
mai bune și mai drepte. O lume în
să-și găsească împlinire năzuințele
mai fierbinți ale tuturor popoarelor V
netei.

I

Dumitru ȚINU

ORIENTUL MIJLOCIU
IN FAVOAREA EXTINDERII COOPERĂRII REGIONALE
Reuniunea Ia nivel înalt a țărilor din Asia de sud
ISLAMABAD 30 (Agerpres). — In
alocuțiunile rostite in cadrul lucrări
lor celei de-a IV-a reuniuni la nivel
înalt a Asociației Asiei de Sud pen
tru Cooperare Regională (S.A.A.R.C.)
șefii de stat sau guvern ai celor
șapte țări membre — Bangladesh,
Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pa
kistan și Sri Lanka — au eviden
țiat dorința comună de consolidare
a înțelegerii reciproce și intensifi
care a cooperării pe diverse planuri.

Pronunțîndu-se pentru instaurarea
în cadrul S.A.A.R.C. a unor relații
de natură să asigure un climat de
pace și securitate, favorabil dezvol
tării și progresului în Asia de sud și
in întreaga lume, vorbitorii au sub
liniat, totodată, necesitatea de a se
întreprinde noi acțiuni concrete in
vederea găsirii unor forme eficiente
de extindere și perfecționare a cola
borării regionale pentru perioada
următoare și în perspectiva anului
2000.

O povară tot mai apăsătoare pentru
țările în curs de dezvoltare
Nota de plată în creștere pentru rambursarea datoriei externe
CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager
pres). — Guvernul mexican va aloca
serviciului datoriei externe și in
terne 59,3 la sută din veniturile
realizate - în 1989, s-a anunțat
la Ciudad de Mexico. Se relevă că
serviciul datoriei externe va totaliza
anul viitor peste 13 miliarde dolari.
După cum se știe, Mexicul, situat pe
locul doi intre țările in curs de dez
voltare cele mai îndatorate din lume,
are în prezent o datorie de circa
104 miliarde dolari, arată agenția
EFE.
BUENOS AIRES 30 (Agerpres). —
Datoria externă a Argentinei atinge
la sfirșitul acestui an 56,3 miliarde
dolari, fiind cu 3,8 la sută mai mare
comparativ cu luna decembrie 1987

— informează agenția I.P.S., citind
cifrele anunțate de Banca Centrală
argentiniană. Serviciul datoriei ex
terne a atins, in 1988, 5.3 miliarde
dolari, ceea ce reprezintă peste 40
la sută din veniturile obținute din
exporturi în cursul anului.

MANILA 30 (Agerpres). — Intr-o
declarație făcută presei la Manila,
președintele Filipinelor, Corazon
Aquino, a arătat că țara sa va onora
angajamentele privind datoria ex
ternă. subliniind, însă, că prioritate
va avea creșterea economică — in
formează agenția China Nouă.
La jumătatea acestui an, datoria
externă a Filipinelor era de 28,252
miliarde de dolari.

E DE PRESA
scurt
ÎNTÎLNIRE. Vineri a avut loc
la. Viena o nouă întilnire între re
prezentanții statelor membre ale
Tratatului de la Varșovia și
N.AT.O. în vederea elaborării
mandatului.cu privire Ja negocierile
vizind recucerea trupelor și arme
lor convenționale in Europa, de la
Atlantic la Ural.
RELAȚIILE
THAILANDEZOLAOȚIENE. La Bangkok s-a des
fășurat prima sesiune a Comisiei
thailandezo-laoțiene de frontieră.
La încheierea lucrărilor, conducă
torii celor două delegații și-au
exprimat, satisfacția față de pro
gresele* realizate, prin eforturi
comune, pentru soluționarea pro
blemelor existente.

SATELITUL DE TELECOMU
NICAȚII LANSAT DE CHINA in
ziua de 22 decembrie se află, cu
începere de vineri, in punctul pre
văzut deasupra Ecuatorului — anunță agenția China Nouă. înain
te de darea sa în funcțiune, sis
temele satelitului urmează să fie
supuse la teste sub supravegherea

Centrului din Xi’an pentru contro
lul sateliților.

PROGRAMUL NOULUI GUVERN
PERUAN. Președintele Perului, Alan
Garcia, și-a reafirmat încrederea
în guvernul condus de primul-ministru
Armando Villanueva del
Campo. Intr-o declarație făcută la
Lima, președintele a. reafirmat că
programul noului guvern vizează
in primul rind materializarea unui
plan de dezvoltare economică și
intărirea unității naționale.
ACORD COMERCIAL. Senatul
canadian a aprobat, în principiu,
acordul comercial cu S.U.A. vizind
desființarea taxelor vamale intre
cele două'țări, ceea ce permite ra
tificarea acordului și intrarea lui
în vigoare la 1 ianuarie 1989.
Numeroase personalități politice,
precum și o mare parte a opiniei
publice canadiene s-au pronunțat
împotriva acestui acord.
ÎNTREVEDERI. Ministrul de
externe al Italiei. Giulio Andreotti,
și-a încheiat vizita oficială în

ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Sîîsrșit da an sub semnul agravării
șomajului și inflației
BRUXELLES 30 (Agerpres). —
Rata inflației în țările membre ale
C.E.E. s-a menținut și în acest an
la un nivel ridicat. Potrivit unui
raport al Comisiei executive a „celor
12“ dat publicității la Bruxelles, cele
mai mari niveluri s-au înregistrat în
Grecia (14,1 la sută). Portugalia (10,7
la sută). Marea Britanie (6,4 la sută),
Spania 5,2 la sută) și Italia (5 la
sută).
Pe de altă parte, ziarul american
„International Herald Tribune11 scrie
că șomajul pe termen lung a devenit
o problemă gravă în C.E.E. Aproxi
mativ două cincimi dintre cei 19 mi
lioane de șomeri ai Europei occiden
tale nu au de lucru de un an sau
chiar de mai mult timp.

ROMA 30 (Agerpres). — Princi
palele trei centrale sindicale italiene
— O.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — au
lansat apelul la desfășurarea unei
greve generale în semn de protest
împotriva ultimelor măsuri guver
namentale privind majorarea prețu
rilor la o serie de produse și care
urmează să intre în vigoare la 1 ia

nuarie 1989, informează agenția
A.N.S.A.
Liderii celor trei centrale sindica
le, care grupează peste 9 milioane
de membri, se vor intîlni la jumăta
tea lunii ianuarie pentru a stabili
data grevei.
LISABONA 30 (Agerpres). — La
Lisabona s-a desfășurat o grevă de
24 de ore a lucrătorilor din trans
porturile publice, organizată în
sprijinul unor revendicări privind
nivelul de trai. Acțiunea revendica
tivă a întrunit sprijinul organizați
ilor sindicale pe ramură.
Mișcări greviste se află în pregă
tire și în alte sectoare, între care
transporturile aeriene interne — in
formează agenția Efe.
PARIS 30 (Agerpres). — Deficitul
bugetar anticipat al Franței pe anul
1989 se ridică la 100 miliarde franci
_(16.5 miliarde dolari). După cum in: formează agenția K.U.N.A., guvernul
intenționează să reducă alocațiile
bugetare pentru anul viitor cu cel
puțin 10 miliarde franci, pentru a nu
se depăși acest nivel.

DISPUȚI COMHRCIILI DIHTBE S.U.&. ȘI PMȚI COMUNA
BRUXELLES 30 (Agerpres). —
Președintele Comisiei executive a
C.E.E., Jacques Delors, a afirmat
intr-un interviu, referindu-se la
măsurile restrictive adoptate recent
de S.U.A. împotriva unor produse

treprinsă în Algeria în cursul
căreia a fost primit de președintele
Chadli feendjedid și a avut convor
biri cu omologul său algerian,
Boualem Bessaieh. întrevederile au
ptilejuit discutarea, in principal,
a unor probleme ce privesc si
tuația politică din zona meditera
neană și ultimele evoluții din
Orientul Mijlociu. Au fost abordate,
de asemenea, relațiile bilaterale.

DEZBATERI PE TEME ECOLO
GICE. La Moscova s-au desfășurat
lucrările sesiunii adunării generale
a Academiei de Științe a U.R.S.S.,
anunță agenția T.A.S.S. Timp de
trei zile au fost dezbătute princi
palele prevederi ale programului
de cercetări referitoare la biosferă
si problemele ecologice pină în anul
2015.
GUVERNUL SPANIOL a trans
mis spre ratificare parlamentului
noul tratat dintre Spania și Statele
Unite în sfera apărării. ce se
referă, între altele, la statutul ba
zelor americane. Se apreciază că
dezbaterile parlamentare pe mar
ginea tratatului vor începe în fe
bruarie anul viitor.
LUPTELE DIN SALVADOR. In
cursul operațiunilor desfășurate în
diferite regiuni ale Salvadorului în
1988. combatanții
Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare
Națională (F.M.L.N) au scos din

vest-europene, că decizia americană
are un puternic caracter protecționist. El a adăugat că restricțiile
americane justifică hotărîrea C.E.E.
de a trece la contramăsuri.

Demisia guvernului
iugoslav
BELGRAD 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, Branko Mikulici, l-a informat pe președintele
Adunării R.S.F.I. că guvernul a hotărît să-și prezinte demisia colectivă
— transmite, agenția Taniug.
După o ședință a Prezidiului R.S.F.
Iugoslavia, ce a avut loc vineri, s-a
precizat că guvernul demisionar va
rămîne în funcție pină la desemna
rea unui nou premier. La 12 ianua
rie va fi anunțat numele candida
tului sau candidaților la această
funcție.

0 hotărîre a conducerii
Republicii Afganistan
De la 1 ianuarie tortele ar
mate guvernamentale nu vor
mai desfășura acțiuni mili
tare împotriva forțelor de
opoziție
KABUL 30 (Agerpres). — Luînd
cuvîntul la televiziunea națională,
președintele Afganistanului, Najibullah, a anunțat că forțele armate
guvernamentale nu vor mai desfă
șura acțiuni militare împotriva for
țelor de opoziție de la data de 1 ia
nuarie 1989. Guvernul țării, a arătat
în continuare președintele, va aș
tepta din partea opoziției un răspuns
favorabil la această măsură pină la
data de 4 ianuarie, -transmite agen
ția TASS.

luptă 7 932 de militari salvadorieni,
a anunțat postul de radio „Venceremos-*. Bilanțul militar anual al
forțelor insurgente semnalează, de
asemenea, pierderile materiale
provocate armatei : opt elicoptere
doborîte, 23 avariate, 159 de ca
mioane și 39 de instalații distruse.

PREȘEDINTELE ARGENTINEI,
Raul Alfonsin, a condamnat acțiu
nea teroristă comisă de persoane
necunoscute împotriva sediului C.C.
al P.C. din Argentina și a dat
disoo/iție să fie deschisă o anchetă
amănunțită,
transmite
agenția
T.A.S.S.

INTERVIU. Intr-un interviu acordat revistei „Stern", amiralul
Elmar Schmeling, șef de sector in
Ministerul Apărării al R.F.G., a
declarat că se opune prezentei pe
teritoriul R.F.G.. a armamentelor
nucleare, subliniind necesitatea
consolidării securității prin redu
cerea potențialelor militare ale ță
rilor din estul și vestul Europei și
prin schimbarea structurii forțelor
armate. El s-a pronunțat, totoda
tă, împotriva prezentei forțelor ar
mate ale altor state pe teritoriul
național — relatează agenția
T.A.S.S.

ALEGERI. In Sri Lanka au
început înscrierile de candidați pe
listele electorale, în vederea ale
gerilor generale prevăzute pentru
data de 15 februarie 1989. Cele
peste 9 milioane de cetățeni cu
drept de vot vor alege 225 de noi
membri ai parlamentului, cel de-al
nouălea de Ia proclamarea inde
pendenței statului.

PRODUCȚIA MONDIALĂ DE
OȚEL BRUT a fost în luna noiem
brie de 39,5 milioane tone. în creș
tere cu 4 la sută, relevă un raport
al Institutului internațional al
fierului și oțelului, dat publicității
la Bruxelles. Potrivit raportului, in
primele 11 luni ale anului, pro
ducția mondială de oțel a fost de
431,72 milioane tone, cu 9,4 la sută
mai mare decît în aceeași perioadă
a anului trecut.

CORIDOR FEROVIAR INTEROCEANIC. Delegați din Argentina,
Bolivia și Peru se vor reuni în
februarie în capitala argentiniană
pentru a elabora ultimele detalii
referitoare la realizarea unui
coridor feroviar interoceanic, caîfe
va lega portul peruan Matarani cu
Buenps Aires, de-a lungul terito
riului bolivian. Ministrul peruan al
relațiilor externe. Luis Gonzales
Posada, a declarat că acest proiect
va aduce mari beneficii pe plan
comercial și va contribui la afir
marea procesului de adincire a
cooperării regionale.

O Intensă activitate diplomatică in legătură cu ultimele evoluții
din zonă ® Aminarea sesiunii extraordinare a Consiliului Ligii
Arabe consacrate situației din Liban
/
BAGDAD 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, va întreprinde
in cursul săptăminii viitoare vizite
oficiale la Amman-și Riad, a anunțat
un purtător de cuvînt al O.E.P.,
citat de agenția China Nouă. Cu
prilejul convorbirilor cu oficialită
țile iordaniene și saudite, Yasser
Arafat va prezenta rezultatele lu
crărilor reuniunii Comitetului Exe
cutiv, desfășurate recent la Bagdad.
AMMAN 30 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Iordaniei, Marwan
Al-Qassem, s-a intilnit, la Amman,
cu o delegație a Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei. După cum informează
agenția Q.N.A., au fost dezbătute
ultimele evoluții în problema pales
tiniană, inclusiv situația din teri
toriile arabe ocupate, precum și căile
de accelerare a procesului privind
organizarea unei conferințe interna

..... .......

ționale de pace consacrate Orlentulu"
Mijlociu.

TEL AVIV 30 (Agerpres). — Auto
ritățile israeliene au dispus ca in
teritoriile ocupate de pe malul d ■
vest al Iordanului toate școlile să
fie închise, timp de o săptămînă
începînd de Ia 31 decembrie — ii
formează agențiile de presă.
TUNIS 30 (Agerpres). — Paler
nian Press Agency, citată de Chi.
Nouă, relevă că, de la izbucnirea
revoltei palestiniene, în decembrie
anul trecut, și pină în prezent, 572
de palestinieni și-au pierdut viața,
ca urmare a actelor de agresiune ale
forțelor israeliene de ocupație.
TUNIS 30 (Agerpres). — Sesiunea
extraordinară a Consiliului Ligii
Arabe consacrată situației din Liban,
prevăzută să se desfășoare la 3 ia •
nuarie, va avea loc la 11 ianuarii
1989, — informează agenția M.A.F
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„EFECTUL DE SERĂ" ȘI CONSECINȚELE SALE
ASUPRA CLIMEI MONDIALE
RELATĂRILE AGENȚIEI EFE
Națiunilor Unite pentru ecologic
Agenția spaniolă Efe revine, în
acest institut a realizat un studi l
două din relatările sale recente, adin
care rezultă că in ultimii 70 a.e
supra așa-numitului „efect de
ani temperatura la suprafața pla
seră", a consecințelor negative ale
netei a crescut in medie cu 0,3 pină
acestui fenomen pentru clima mon
la 0,7 grade și s-ar putea ca înain
dială. Redăm, in continuare, ex
te de anul 2100, ca urmare a spo
trase din aceste relatări :
ririi
continue a concentrației de
Un studiu efectuat recent in Ja
bioxid de carbon, să se producă
ponia de Agenția pentru mediul
creștere a temperaturii de mnă i
înconjurător cu privire la conse
5,5 grade. Aceasta va duce i < top
cințele „efectului de seră" asupra
rea ghețurilor din regiunile t
Pămintului, efect provocat de po
consecința fiind o creștere m
luarea atmosferei, reclamă măsuri
a nivelului mării.
urgente de conservare a energiei
Toate aceste fenomene pot
și dezvoltare a unei tehnologii ca
efecte dezastruoase asupra agi
pabile să oprească emanațiile de
turii in diferite regiuni ale pl
bioxid de carbon in atmosferă. Ra
tei. Vor avea de suferit, mai
portul subliniază insă faptul că aceste măsuri trebuie luate acum, și potrivit previziunilor, regiunii,
miaride din Brazilia, Australia
nu atunci cînd va fi prea tirziu.
ăia și Africa. In Brazilia, de e.
Oamenii de știință din întreaga
piu, secete ca cele din anii
lume au atras atenția că această
și 1983, care au adus daune ță.
concentrație efe bioxid de carbon
«ii
valoare
de 2 miliarde dolari,
din atmosferă, rezultat al activită
putea repeta mai des și, de fii
ții industriale, al sporirii continue
dată, cu urmări tot mai grave
a parcului de autovehicule, absoar
După studiul I.I.A.S.A., dac
be razele infraroșii trimise de Soare,
va menține situația actuală,
care nu mai sint reflectate înapoi
centrația
de bioxid de carbon
in spațiu ; iar in jurul planetei se
atmosferă va fi dublă in anul
formează, astfel, un fel de ecran
față de cea din perioada revol
ce împiedică dispersarea căldurii,
industriale din secolul al XVIII
exact ca intr-o seră, care permite
lntr-un alt raport științific
pătrunderea luminii, dar menține
blicat
la Londra de orgam
în interior căldura.
In aceste condiții se apreciază ecglogistă „Prietenii PămintiPc
intitulat sugestiv „Capcana-^
că va avea loc o mărire a con
rii", se atrage atenția Să, q,.'
centrației. de bioxid de carbon
se va reduce consumul de >tOl
și, implicit, creșterea tempera
„efectul de seră" va avetput
turii, care vor provoca o spori
mătorii
40 de ani, consecpin
re a nivelului mării cu 26 pină la
165 cm. Totodată, precipitațiile vor sebit de grave pentru fin
bazinul Mării Nordului, 4J®®
spori in zonele tropicale, dar se
tocită dezghețului de laleSp
vor reduce la latitudini medii,
valul mării va crește înj~
creînd astfel condiții de secetă și
telor britanice cu l.bS
deșertificare.
inundarea
unor vaste ț*-——
La riadul lor, aceste schimbări
pămîn'. Apele vor acoiț ~
ale climei vor modifica fizionomia
agricole, orașe și ccntrt f
agriculturii mondiale in viitoarele
In cazul cînd nu vor
decenii, potrivit estimărilor Insti
măsuri de îndiguiri pe>—.
tutului pentru analiza sistemelor
vor
avea de suferit, de <,
aplicate (I.I.A.S.A.).
Danemarca, Olanda, Belgie
In colaborare cu Departamentul
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