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I Fie ca Anul Nou pe care il începem să aducă poporului nostru noi si; 
! mărețe împliniri în toate domeniile de activitate, să asigure ridicarea; 

patriei noastre pe noi culmi de progres si civilizație, de bunăstare si} 
{fericire a poporului, pe cele mai înalte culmi ale civiliza® socialiste} 
[ si comuniste, să ducă la întărirea si mai puternică a forței materialej 
;și spirituale, a independentei si suveranității României! I

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

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

încheiem anul 1988 cu importante realizări in dez
voltarea forțelor de producție și ridicarea gradului 
general de civilizație al patriei noastre socialiste.

Și in acest an poporul român, sub conducerea glo
riosului nostru partid comunist, a obținut noi reali
zări însemnate in dezvoltarea economico-socială, in 
creșterea producției industriale, agricole, a venitului 
national, a avuției generale a patriei noastre.

S-au obținut succese importante in dezvoltarea ști
inței, invătămintului și culturii - factori fundamentali 
ai progresului economic și social.

In anul pe care il incheiem s-a realizat un volum 
important de investiții in industrie, agricultură, in alte 
sectoare ale economiei naționale, precum și in do
meniul construcțiilor de locuințe și altor așezăminte 
social-culturale.

In concordanță cu politica generală a partidului și 
statului nostru de ridicare continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului popor, in acest an 
a început majorarea retribuțiilor și pensiilor, de care 
au beneficiat, in ultima parte a anului, circa 4 mili
oane de oameni ai muncii.

In același timp, s-a desfășurat o largă acțiune de 
perfecționare și organizare a activității economico-so- 
ciale, a conducerii și planificării tuturor sectoarelor 
de activitate, a activității statului și organismelor de
mocrației muncitorești-revoluționare.

Marea dezbatere, în partid și în întreaga societate, 
pe baza Tezelor din aprilie, cu privire la problemele 
fundamentale și stadiul actual al construcției socia
liste in patria noastră, a evidențiat cu putere marile 
realizări obținute de poporul român in construcția so
cialismului.

Totodată, in cadrul marelui forum democratic de 
ia sfirșitul lunii noiembrie, pornindu-se de la stadiul 
actual al societății socialiste românești, s-au trasat 
obiectivele dezvoltării in deceniul următor, pină in 
anul 2000, și in unele domenii și in primul deceniu 
a| celui de-al 3-lea mileniu, care vor asigura dez
voltarea puternică a tuturor sectoarelor de activitate, 
înfăptuirea neabătută a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și crearea condițiilor pentru înaintarea României spre 
noi culmi de progres și civilizație, spre visul de aur 
al omenirii — spre comunism I

Trebuie să spunem — ca adevărați revoluționari, în 
spiritul deplinei răspunderi in fața partidului și po
porului — și acum, la încheierea anului, că nu toate 
planurile și programele de dezvoltare economico-so
cială s-au realizat in cele mai bune condiții. Pe 
ansamblu insă, trebuie să subliniem că, sub con
ducerea partidului nostru comunist, in strinsă unitate, 
poporul român a obținut însemnate realizări, care 
au ridicat nivelul general de dezvoltare a patriei, de 
bunăstare a întregii națiuni.

Pentru toate mărețele realizări obținute și in acest 
an, adresez, din toată inima, eroicei noastre clase 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregii 
națiuni, cele mai calde felicitări și urări de noi suc
cese în întreaga activitate de ridicare a patriei noas
tre pe noi culmi de progres și civilizație, de creștere 
a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, 
de întărire continuă a independenței și suveranității 
României I

Dragi tovarăși și prieteni,
In marele forum democratic de la sfirșitul lunii 

noiembrie, in celelalte organisme democratice și in 
Marea Adunare Națională s-au adoptat planurile și 
programele de dezvoltare economico-socială pe anul 
1989, al 4-lea an al celui de-al 8-lea cincinal, an 
hotăritor pentru înfăptuirea obiectivelor strategice pri
vind dezvoltarea intensivă a întregii economii — pe 
baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii -, 
pentru realizarea unei noi calități a muncii și vieții 
și trecerea la un nou stadiu de dezvoltare a patriei 
noastre.

Sînt bine cunoscute planurile și programele de dez
voltare pentru 1989. Ele au fost larg dezbătute și 
aprobate in deplină unanimitate de toate organis
mele democrației noastre muncitorești-revoluționare, 
de toți oamenii muncii din toate sectoarele de activi
tate, de întregul nostru popor.

Ele asigură ca, în anul viitor, să se obțină o dez
voltare importantă a industriei, agriculturii și celor
lalte ramuri de activitate, ridicarea continuă a nive
lului de trai, material și spiritual, al poporului.

Acum hotăritor este să trecem cu toate forțele - 
din prima zi a noului an — la realizarea in viață a 
obiectivelor pentru anul viitor.

Este necesar să înfăptuim neabătut planurile și 
programele din toate domeniile de activitate, să ac
ționăm cu toată fermitatea pentru realizarea progra
melor de organizare și modernizare a tuturor sectoa-
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relor, să perfecționăm activitatea științei, invățămin- 
tului, culturii, să organizăm întreaga noastră activi
tate pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale noii revoluții agrare.

Să facem astfel incit în 1989 — anul cînd se îm
plinesc 45 de ani de la victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă și va avea loc cel de-al XlV-lea Congres al 
partidului - să obținem cele mai bune rezultate in 
industrie, cea mai mare producție agricolă, să rea
lizăm in bune condiții investițiile și progresul tuturor 
sectoarelor de activitate.

In anul viitor vom incheia — pină in luna august — 
majorarea retribuțiilor și pensiilor tuturor oamenilor 
muncii, realizindu-se astfel o creștere importantă a 
veniturilor generale, ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului.

Este neceșar să acționăm cu toată hotârîrea, din 
prima zi a noului an, pentru asigurarea bunei apro
vizionări tehnico-materiale și desfășurarea ritmică a 
producției industriale, pentru creșterea productivității 
muncii, ridicarea calității și nivelului tehnic al produc
ției, reducerea cheltuielilor de producție și materiale, 
pentru creșterea, pe această cale, a eficienței eco
nomice și rentabilității, in toate sectoarele de acti
vitate. A

In același timp, va trebui să acordăm o atenție 
deosebită dezvoltării schimburilor economice și. coo
perării in producție, realizării in cele mai bune con
diții a producției de export, participării și înfăp
tuirii programelor de colaborare cu țările C.A.E.R., cu 
alte țări socialiste, cu țările in curs de dezvoltare și 
țările capitaliste dezvoltate; să ne angajăm cu mai 
multă hotârire și să participăm activ la cooperarea 
internațională, Ia diviziunea internațională a muncii 
- ca o parte a politicii de făurire a socialismului in 
patria noastră, a politicii de prietenie cu toate po
poarele lumii, de pace in întreaga lume.

Să acționăm cu toată hotârîrea pentru perfecțio
narea întregii noastre activități, pentru înfăptuirea 
neabătută a principiilor autoconducerii și autogestiu- 
nii, pentru buna funcționare a organismelor demo
crației muncitorești-revoluționare.

Să asiguram creșterea și mai puternică a rolului 
politic conducător al partidului in toate domeniile de 
activitate.

Să intârim tot mai puternic unitatea întregului nos
tru popor in cadrul Frontului Democrației și Unității 
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Socialiste, condiție hotărîtoare pentru înfăptuirea tu
turor programelor și planurilor noastre de dezvoltare 
economico-socială, de ridicare a bunăstării materiale 
și spirituale a întregii națiuni.

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

In anul 1988 au avut loc importante evenimente in 
viața politică, economică și socială, precum și im
portante schimbări în raportul general de forțe pe 
plan mondial.

Se poate aprecia că s-a menținut și se menține 
echilibrul relativ de forțe între cele două tendințe 
fundamentale din viața internațională.

Pe ansamblu, se poate spune că situația interna
țională continuă, și la sfirșitul acestui an, să rămînă 
complexă, contradictorie și gravă.

După semnarea Tratatului dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii, din 1987, cu privire la 
eliminarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune, și in acest an au continuat tratativele in ve
derea unor noi acorduri privind armele nucleare și 
începerea negocierilor pentru reducerea armelor con
venționale și eliminarea celor chimice, dar anul se 
incheie fără rezultate concrete, fără nici un rezultat 
real.

S-au realizat unii pași importanți in direcția în
cetării unor conflicte militare și încheierea unor acor
duri privind soluționarea unor conflicte, fără a se 
ajunge insă la soluționarea deplină a acestora.

lată de ce se poate afirma că speranțele popoa
relor ca, în anul 1988, să se obțină noi pași impor
tanți pe calea dezarmării nucleare și convenționale, 
pe calea destinderii și colaborării nu au fost îm
plinite.

Se poate afirma cu deplin temei că se menține pe
ricolul unui nou război mondial, care s-ar transforma 
inevitabil intr-un război nuclear, ar duce la distru
gerea insăși a vieții pe planeta noastră.

Au continuat și continuă experiențele nucleare. 
S-au produs noi arme nucleare. N.A.T.O. a discutat 
și adoptat hotâriri cu privire la modernizarea unor 
serii întregi de arme nucleare. Continuă militari
zarea Cosmosului.

In aceste condiții, este greu de afirmat că s-a 
produs o schimbare radicală in viața internațională. 
Dimpotrivă, subliniez încă o dată, și trebuie să spu
nem cu toată claritatea — in spiritul înaltei răspun
deri in fața poporului nostru, a tuturor popoarelor — 
că situația mondială continuă să fie gravă. Este ne
cesar ca acum, la începutul noului an 1989, să afir
măm cu deplină claritate că se impune intensificarea 
luptei și acțiunilor hotările ale tuturor forțelor rea
liste, progresiste, antiimperialiste, ale tuturor popoa
relor pentru a determina o schimbare fundamentală 
în viața politică internațională.

Să facem astfel incit în anul 1989 să se reali
zeze noi acorduri și înțelegeri în problemele dezar
mării ; să acționăm cu toată hotărirea pentru înche
ierea Tratatului dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, ale Americii privind reducerea cu 50 la sută a 
armelor nucleare strategice.

Să acționăm, cu toată fermitatea, pentru oprirea 
oricăror experiențe nucleare și a modernizării ar
melor nucleare care mai rămîn, pentru încetarea ori
căror acțiuni de militarizare a Cosmosului.

Să acționăm pentru folosirea Cosmosului numai și 
numai în scopuri pașnice I

Să acționăm pentru realizarea unor acorduri gene
rale cu privire la eliminarea totală, in mai multe 
etape, a armelor nucleare, să facem totul pentru în
ceperea, in anul 1989, a tratativelor privind reduce
rea substanțială a armelor convenționale, pentru 
realizarea unor acorduri privind eliminarea armelor 
chimice, pentru reducerea radicală a cheltuielilor 
militare.

România consideră că este necesar să se încheie, 
cu rezultate cit mai bune, in prima parte a anului, 
Conferința pentru colaborare, securitate și dezarmare 
de la Viena, prin adoptarea unor asemenea hotâriri 
care să deschidă calea unei largi colaborări eco
nomice, tehnico-științifice și culturale între toate po
poarele continentului nostru.

Hotărîrile și documentele ce vor fi adoptate să 
pornească de la realitățile epocii noastre, de la noile 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, 
în general.

Ne pronunțăm pentru o Europă a colaborării egale 
intre toate națiunile, pentru o Europă a științei, cul
turii și progresului economic și social, a bunăstării și 
fericirii fiecărei națiuni, o Europă unită in diversita

tea orînduirilor sociale, a națiunilor libere și inde
pendente.

România se pronunță pentru realizarea, în anul 
viitor, a unor noi pași importanți pentru colaborarea 
în Balcani și realizarea unei zone fără arme nucleara 
și chimice, fără baze militare străine.

Să facem astfel ca, in anul 1989, să se realizeze 
acordurile și înțelegerile existente privind soluționa
rea unor conflicte pe cale pașnică și să se treacă 
la lichidarea tuturor conflictelor pe calea tratative
lor, să inceapă conferința internațională pentru 
Orientul Mijlociu, să se asigure realizarea năzuințe
lor poporului palestinian de a trăi în statul său pro
priu, în strinsă colaborare și pace cu toți vecinii săi.

Ținind seama de agravarea și in anul 1988 a si
tuației țărilor în curs de dezvoltare, de creștere a 
datoriei lor externe, România se pronunță pentru o 
soluționare globală — in cadrul unei conferințe in
ternaționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite 
— a problemelor subdezvoltării, a realizării noii ordini 
economice mondiale.

Este necesar să facem totul pentru participarea ac
tivă la soluționarea problemelor internaționale a tu
turor statelor, și in primul rind a țărilor mici și mij
locii, a țârilor nealiniate, a țărilor in curs de dez
voltare. ' ’

Considerăm că este necesar să se acționeze cu 
toată hotărirea pentru creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în 
soluționarea democratică a problemelor complexe 
și grave ale vieții internaționale.

România socialistă este hotărită să acționeze eu 
toate forțele sale pentru dezvoltarea largă a co
laborării cu țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele și popoarele lumii, pe baza principiilor de
plinei egalități in drepturi, ale independenței, suve- 
ranității, neamestecului în treburile interne și respec
tării dreptului fiecărui popor de a-și alege calea 
dezvoltării in mod liber, fără nici un amestec din 
afară.

Să facem astfel incit anul viitor să ducă la reali
zarea unor noi gîndiri și concepții politice, a unor 
noi acțiuni și unei politici noi in viața internațională.

Acum, la inceputul noului an 1989, in numele po
porului român, adresăm tuturor statelor și popoare
lor lumii chemarea pentru întărirea colaborării în 
vederea realizării dezarmării și asigurării păcii, pen
tru încheierea secolului al XX-lea cu înlăturarea de
finitivă a multor probleme grave și complexe care 
preocupă omenirea, pentru a intra în mileniul al 
3-lea cu o perspectivă mai bună, fără teama dezas
trului nuclear, din care să fie lichidată împărțirea 
lumii in bogați și săraci și care să asigure o de
plină egalitate și conlucrare între toate popoarele, 
în scopul progresului lor economico-social, al făuririi 
unei vieți demne, civilizate pentru toate națiunile.

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

Intrăm in noul an cu încrederea deplină In forțele 
poporului nostru, în capacitatea sa creatoare.

Pe baza realizărilor de pină acum, privim cu în
credere deplină în realizarea programelor de dez
voltare economico-socială, în victoria socialismului și 
comunismului în patria noastră.

Să ne angajăm că vom acționa, fiecare, în spi
ritul concepției științifice despre lume și viață, al prin
cipiilor socialismului științific, ca adevărați revoluțio
nari, pentru creșterea răspunderii în muncă, întă
rirea ordinii și disciplinei, a respectării hotâririlor de 
partid și a legilor țării, că vom face totul pentru 
înfăptuirea neabătută a planurilor pe anul 1989 și 
perfecționarea activității din toate domeniile vieții 
economico-sociale.

Fie ca Anul Nou pe care il începem să aducă 
poporului nostru noi și mărețe împliniri in toate do
meniile de activitate, să asigure ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres și civilizație, de 
bunăstare și fericire a poporului, pe cele mai înalte 
culmi ale civilizației socialiste și comuniste, să ducă 
la întărirea și mai puternică a forței materiale și 
spirituale, a independenței și suveranității României I

Fie ca anul 1989 să aducă popoarelor noi cuceriri 
pe calea dezarmării, pe calea păcii, a colaborării, 
a realizării unei lumi mai drepte și mai bune pentru 
toate națiunile lumii I

Cu prilejul Noului An, vă adresez, dragi corn- 
patrioți, cele mai calde urări revoluționare de noi și 
importante realizări pe calea infloririi continue a 
României socialiste, a colaborării și prieteniei cu 
toate națiunile lumii I

Vă doresc, dragi tovarăși, din toată inima împli
nirea tuturor năzuințelor de mai bine, satisfacții de
pline in muncă și viață, multă sănătate și fericire I

LA MULȚI ANII

In 1989 - succese și mai mari în viața
și munca țării, a oamenilor ei

Evocindu-și succesele și bucuriile anului care s-a 
încheiat, închinind, după tradiție, pentru împlinirile 
viitoare, pentru realizarea cutezătoarelor proiecte ale 
anului 1989 — penultimul an al cincinalului — poporul 
nostru a sărbătorit noaptea hotarului dintre ani, așa 
cum ii este firea, cu optimism și voie bună. Iar în mo
mentul solemn din miezul celei mai lungi dintre nopți, 
din vîrf de munte pină in adincul cimpiilor, in inti
mitatea căminelor, în sălile revelioanelor colective din 
întreprinderi și unități agricole, a fost urmărit cu in
teresul dintotdeauna Mesajul de Anul Nou al pre
ședintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Mesajul 
care, concis, vibrant, a înfățișat substanțialele pro
grese realizate de țara noastră in anul 1988, anul Te
zelor din aprilie, anul plenarei din noiembrie care a 
dat partidului și poporului nostru programul unei noi 
perspective în edificarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și în inaintarea spre comunism, anul 
care a adăugat, in dezvoltarea economică și socială 
a țării, noi și importante valori. Și. totodată, Mesajul 
care a pătruns în conștiințe ca vibrantă chemare pen
tru a face din anul 1989 - anul celei de-a 45-a ani
versări a revoluției de eliberare socială și națională, 

antifascistă și antiimperialistă, anul Congresului al 
XlV-lea a| partidului - un an care să însemne un 
viguros pas înainte pe drumul ridicării întregii noastre 
activități la noi cote de calitate și eficiență.

Reporteri și corespondenți oi „Scinteii" prezenți la 
sărbătoarea Revelionului in mai multe locuri din țară 
au consemnat ginduri, sentimente, proiecte și urări 
ale oamenilor muncii de toate vîrstele și profesiile 
pentru un an și mai spornic, pentru progresul patriei.

ADRESÎND. CU ACEST PRILEJ, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘEI ELENA 
CEAUȘESCU STRĂMOȘEASCA URARE „LA 
MULTI ANI !“ CU SĂNĂTATE, FERICIRE ȘI PU
TERE DE MUNCA, EXPRIMÎND CALDE SENTI
MENTE DE RECUNOȘTINȚĂ, DE ALEASA STIMA 
ȘI ÎNALTA PREȚUIRE, MILIOANELE DE OAMENI 
AFLAȚI ÎN JURUL BRADULUI ÎMPODOBIT AU 
DAT GLAS VOINȚEI CA ÎN NOUL AN MUNCA 
TUTUROR SA FIE MAI SPORNICA, SPRE BINELE 
PATRIEI. AL ÎNTREGULUI POPOR.

în pagina a Il-a — relatări de la sărbătoarea 
Revelionului.
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In 1989-succese și mai mari în viața și munca țarii, a oamenilor ei

Tinerețe, bucurie și 
răspundere pentru 
progresul pațriei

Simplificînd, am putea spune că 
acestea au fost cuvintele de ordine 
ale imensului carnaval de-o noapte 
desfășurat sub cupola marelui pa
vilion expozițional din Piața Scîn- 
teii. Peste 5 000 de tineri bucu- 
reșteni au imprimat acestei nopți 
de cumpănă între ani nota spe
cifică vîrstei lor : optimismul. Or
ganizarea Revelionului Tinereții 1989 
s-a bazat în primul rînd pe opțiu
nile exprimate în sondajele făcute 
în rîndul tinerilor Capitalei, muzica 
și dansul fiind, drept urmare, domi
nantele întregii nopți. Cu mai bine 
de trei ore înainte de miezul nopții, 
cei prezenți au avut o primă surpri
ză : din difuzoarele instalate pretu
tindeni au început să se audă melo
diile cele mai îndrăgite ale anului — 
șlagărele Costineștiului ! Dansul se 
dezlănțuie,! Mihaela Apostol, venită 
aici împreună cu colegele ei de la 
întreprinderea „Flamura roșie", ar 
putea, vă asigurăm, să cîștige orlcînd 
cu ușurință un concurs de dans, chiar 
și cu participare internațională.

Urmează parada modei ! Victoria 
Iuliana Georgescu, confecționeră la 
întreprinderea „Tînăra gardă", 
atrage atenția că vom putea admira, 
printre altele, și modelele noii 
colecții a întreprinderii. O sclipitoare 
defilare de frumusețe îți taie răsu
flarea. Cum va fi anul care vine ? 
..Categoric mai bun — ne spune ea. 
Noua noastră colecție are 130 de mo
dele inedite, mult solicitate de parte
nerii noștri, ceea ce ne face să pri
vim cu optimism către 1989". Dar 
cine nu este optimist în această 
noapte ? Dorul Vasile, rectificator. la 
„Mecanică fină", nici nu se gîn- 
dește ca noul an să nu le adu
că, lui și soției, ...o fetiță ! 
Valentina și Adrian Prodan, electri
cieni la „Electrotehnica", manifestă 
un optimism asemănător : „Toți prie
tenii noștri au copil, doar noi sîntem 
mai... săraci. De aceea nici nu avem 
preferințe. Fetiță sau băiețel, va fi 
la fel de bine primit". Aproape pe 
negîndite ne-am apropiat de miezul 
nopții. Ora 23,25 : moment special — 
„Tineri sîntem cum tînără e țara".

Urmează apoî momentul de emo
ționantă solemnitate pentru întreaga 
Românie, momentul in care, la pos
turile de radio și la televiziune, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secre
tarul general al partidului și pre
ședintele Republicii, a rostit Mesajul 
de Anul Nou, adresîndu-se poporu
lui nostru cu fierbinți îndemnuri 
spre noi șl noi succese, insuflind 
optimism și încredere în capacitatea 
noastră de a realiza mobilizatoarele 
pbicctive ale anului X989 si ale în
tregului cincinal. Cei 5 000 de sub 
marea cupolă a Revelionului tinere
ții, ca și milioanele de tineri ai țării 
au urmărit cu solemnitate Mesajul, 
in care au recunoscut și caldul în
demn adresat lor, tinerelor generații, 
de a se pregăti și a munci cu stă
ruință pentru viitorul strălucit al 
patriei și al lor. a! fiecăruia.

Uriașa cupolă a sălii pare a 
se destrăma sub Impactul urale- 
lor. Ce vă doriți pentrji 1989—

Secundele, minutele, orele zboară 
topite în iureșul carnavalului. Cînd 
în acordurile tradiționalei „Perini- 
țe" toți cei prezenți se prind de 
mină, peste București tocmai se 
ivesc zorii. O nouă explozie de bucu
rie salută prima zi a anului.

ne

de asemeni, 
sănătate și 

stimatei to-

Clipele de bilanț 
și îndrăznețe proiecte 

ale unui mare 
colectiv muncitoresc

București, Calea Griviței... La 
cantina-restaurant „Grivița Roșie" 
petrec revelionul oameni ai mun
cii din cele două mari unități 
vecine și fruntașe în producție — 
Întreprinderea de utilaj chimic și 
întreprinderea mecanică de material 
rulant. Pășim în marea sală împo
dobită sărbătorește. Pe fundalul 
încăperii, pe o mare eșarfă multi
coloră este înscris : „La mulți ani 
1989 !“. De policandre luminoase 
atîrnă ghirlande de brad și zeci de 
panglici multicolore. In stingă, in
tr-un brad impozant sclipesc zeci și 
sute de beculețe. Peste tot, la mese, 
oameni voioși. între aceștia multe 
figuri cunoscute. Sînt muncitori și 
specialiști, eroii reportajelor scrise 
în anul ce se va încheia peste 
puține clipe. între ei șeful de 
echipă de la cazangerie, Derviș, cu 
familia, maistrul inventator, „as al 
sudurii". Gheorghe Fiț, cu soția, 
Elena, care lucrează tot la „Grivița", 
și mulți, mulți alții. Veselia irumpe 
de la fiecare masă. Și, deodată, 
liniște. In frumoase costume naționa
le, reprezentind diverse zone etno
grafice ale țării, își fac apariția 
urătorii. Majoritatea sint tineri. 
Glasurile lor viguroase acoperă sala. 
Notăm cîteva frînturi din Plugușorul 
grivițean : „Să-ntoarcem lată brazdă 
/ Că ni-s grivițenii gazdă, / Că-s 
fruntași cutezători / Mulți din ei 
inventatori / Oameni ce muncesc cu 
spor / Pentru al țării viitor / Și prin 
muncă au făurit / Utilaje minunate 
pentru mîndre combinate".

— Intr-adevăr, produsele cu marca 
„Griro" se bucură de prestigiu atît 
în țară, cît și în întreaga lume. 
Utilajele chimice și pentru rafinării 
executate de noi — produse de mare 
complexitate tehnică și de mari ga
barite — sînt competitive pe plan 
mondial — ne spunea tovarășul 
Tudor Răducan, președintele comi
tetului sindical. De altfel, și acum, 
aici. în aceste momente de sărbătoare, 
la cumpăna dintre ani trebuie să 
spunem cu mîndrie că noi, grivițenii, 
răspunzînd îndemnurilor adresate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușeseu, de la 
înaltul forum al democrației ne-am 
îndeplinit planul pe anul 1988 la toți 
indicatorii cantitativi și calitativi. 
Mai mult, am introdus în fabricație, 
în avans, utilaje pentru combinatele 
de la Midia-Năvodari, Dej, Drobeta- 
Turnu Severin. Slobozia și pentru 
export — instalații care au termen 
de livrare primul trimestru al anu
lui 1989. Gîndurile noastre și în 
aceste momente sărbătorești se în
dreaptă spre ce vom face în anul 
viitor. Avem de realizat sarcini deo
sebite. Trebuie să executăm o gamă 
largă' de utilaje pentru centrala nu- 
clearoelectrică de la Cernavodă. Și 

i • le vom executa. Este o certitudine.
Da. o certitudine, pentru că, în

totdeauna, grivițenii și-au respectat 
cuvîntul dat.

Ne adresăm apoi celei mai tinere 
urătoare — Sanda Odeta Lupu :

1 — Cum ți se pare acest revelion ?
— Nespus de frumos. Particip 

pentru a doua oară. De fapt, de cînd 
am venit în uzină. Mă simt legată 
de acest colectiv care pentru mine 
a fost și rămîne o adevărată școală. 
Aici am învățat o meserie, aceea de 
electrician. Aici, în întreprindere 
particip la numeroase activități 
obștești. Aici am învățat ce înseamnă 
autodepășirea. Aici am învățat că 
pentru a fi un bun tehnician trebuie 
să te perfecționezi continuu. De aici 
am plecat la facultate la seral. Cum 
puteam, cînd sînt legată de acest 
colectiv prin atîtea fibre, să lipsesc 
tocmai în momentele de sărbătoare ? 
Pentru toate aceste bucurii și împli- 

. nirl ale vieții mele
nerației mele 
re tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășei Elena Ceaușeseu și le spun, 
acum, din inimă, „La mulți ani !“.

...Ora 24. Clinchet de cupe cu șam- 
! panic.

mulți
I cor 

Cîntă 
laje 
oprim la o masă. Este rezervată 
familii. Trei perechi. De fapt 
familii. Familiile Dinu. Adică

1 Dinu-tatăl, sudor la I.M.M.R., cu so
ția și cei doi feciori Constantin și 

îi întrebăm pe cei, fo>n-. 1WV1
nostru. Mihaela Apostol ; . „Vreau 
să-mi intemeifa! un cămin, sâ ffe' 
pace pe Pămîrit. să ne putem fgălfza ’ 
proiectele și năzuințele !“. Vasile 
Dolhan, muncitor la întreprinderea 
„Vulcan" : „Vreau acum. în clipa 
solemnă, să adresez, alături de toți 
cei care sîntem aici, fierbinte și tine
rească urare de „La mulți ani 1“ cu 
sănătate și putere de muncă tovară
șului Nicolae Ceaușeseu. pentru a ne 
conduce spre încă și mai strălucite 
împliniri ! Adresez, 
fierbinți urări de 
viată lungă mult 
varășe Elena Ceaușeseu. „La mulți 
anii". Eu, personal, vreau să mă per
fecționez în profesia mea. să reali
zez mai mult, vreau ca „Steaua" să 
cîștige toate cupele posibile, vreau să 
fim toți sănătoși și să răminem me
reu tineri!". Adina și Cristian Gavri- 
lescu de la I.M.G.B.: „Este atît de greu 
să numim în puține cuvinte ceea ce 
așteptăm de la noul an... In primul 
rînd vrem să clădim, după puterile 
noastre, o viață mai bună, vrem ca 
prin tot ceea ce facem să răspundem 
și noi imensei investiții de căldură 
și încredere acordate generației noas
tre". Și cite nu-și doresc acești oa
meni tineri 1 Dacă ar aduna cineva 
toate gîndurile lor. acum la început 
de an nou, ar putea alcătui probabil 
cel mai fabulos manifest pentru să
nătatea omenirii.

Ora 1,00 : muzica pune din nou stă- 
pînire pe sală. Bună dispoziție, pi
ruete amețitoare. Anul care s-a 
născut pășește vioi, în ritm.

și ale ge- 
sînt recunoscătoa-

Urări tradiționale de „La 
ani !“, îmbrățișări. Se cîntă în 
„La mulți ani, cu sănătate*', 
împreună constructorii de uti- 
chimice și „vagonarii".. Ne 

unei 
trei 
Ion

Cornel, muncitori la U.M.M.R. Triaj 
București.

— In cuvinte nu pot cuprinde 
bucuria pe care o încerc în aceste 
momente — ne mărturisește Ion 
Dinu. Sînt cu ai mei. Cu cei dragi. 
Soția, copiii, nurorile și colegii. Casa 
pentru mine-i casă, dar și fabrica 
tot casă este. Așa că de ani de zile, 
la cumpăna dintre ani, sărbătorim 
revelionul împreună cu marea fa
milie grivițeană. Vă rugăm acum să 
consemnați, din partea familiei mele 
și a întregii familii muncitorești a 
uzinei, o urare din inimă adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, urare 
de sănătate și viață lungă, de pu
tere de muncă pentru a conduce 
partidul și poporul spre împlinirea 
cutezătoarelor noastre năzuințe. 
Urăm, de asemenea, mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușeseu „La mulți 
ani !“. multă sănătate, putere de 
muncă și creație.

Grivița este o familie. O mare fa
milie muncitorească. Și așa cum îi 
stă bine unei familii, ea este mereu 
unită.

„...Pentru brazda 
de sub plug!"

„Semne bune anul are, / Semne 
bune de belșug / Pentru brazda de 
sub plug..."

Urarea flăcăilor veniți cu plugul, 
Însoțită de zurgălăi, harapnice, de 
mugetul buhaiului ce parcă imită vi
forul din Bărăgan, a găsit familiile 
de mecanizatori și specialiști de la 
I.A.S. Ograda, venite să petreacă Re
velionul ’89 împreună, în jurul me
selor rînduite după datină. Sala 
cantinei, ornată cu ramuri de brad, 
ghirlande și globuri, este animată, 
voia bună, cîntecul și dansul, glu
mele sînt la ele acasă. Cînd spre 
miezul nopții mai sînt puține minute 
din 1988, toți urmăresc pe ecranele 
televizoarelor Mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, cu prilejul Anului Nou. Ascul
tă cu viu interes, cu mîndrie pentru 
împliniri, cu voința de a face din 
anul ce vine unul dintre cei mai rod
nici. Pentru colectivul de mun
citori și specialiști de la I.A.S. 
Ograda, 1988 a fost anul depă
șirii propriilor limite — un an in 
care la porumb s-a obținut o pro
ducție medie de 26 700 kg știuleți la 
hectar. De reținut că suprafața cul
tivată cu porumb la I.A.S. Ograda 
în 1988 a fost de 3 183 hectare.

Pragul în noul an 1989 a fost 
trecut. Se fac urările tradiționale, se 
ciocnesc pahare pentru putere de 
muncă și sănătate, pentru liniștea 
griului și pacea lumii. La una din 
mese sînt familiile inginerelor Eli- 
sabeta Sava, Viorica Nicolae șl Ioana 
Ivan. Sînt șefele de fermă care, prin 
producțiile obținute la porumb, dar 
nu numai la această cultură, sînt în 
atenția tuturor. De ce ? Ele ocupă 
toate cele trei locuri de pe podium. 
Au fost aproape de o producție de 
trei vagoane de știuleți la hectar.

— Dacă în 1988, de la I.A.S. Ogra
da au intrat în hambarele țării 75 996 
tone porumb știuleți, în anul care 
a venit trebuie să ne apropiem de 
100 000 tone. Pentru 100 000 tone de 
porumb in 1989 toastează directorul 
unității, inginerul Petre Dumitru. 
Imediat adaugă : „Dar șl 8 000 kg 
grîu și orz la hectar, 3 500 kg floa- 
rea-soarelui și 3 200 kg soia !“

Pe firul de aur 
al certitudinilor

...Se află în partea de răsărit a ora
șului. Diminețile anului încep mai 
întîi aici, aduse de zîmbetul și lu
minoasele chipuri ale celor 6 000 de 
muncitoare de la cele trei mari în
treprinderi de industrie ușoară ale 
municipiului Miercurea-Ciuc : fila
tură, tricotaje și confecții. Străba
tem platforma industrială de est a 
orașului, la ora cînd începe să ră
sară cea mai frumoasă noapte a anu
lui, irepetabila noapte a cumpenei 
dintre ani. Noaptea-zi cînd se aleg 
împlinirile și se pune piatră de te
melie realizărilor viitoare. Dintre 
numeroasele locuri in care colecti
vele de oameni ai muncii își petrec 
revelionul, am ales cantina între
prinderii de tricotaje. Animația, ve
selia specifică sînt în toi. Acorduri or
chestrale, sclipiri multicolore ale 
tradiționalului pom de iarnă. O ză
rim pe tovarășa Maria Antal, secre

tara comitetului de partid al între
prinderii. Ne întîmplnă zimbind :

— Știu ce mă veți întreba și am 
și ce să vă răspund. Pentru comu
niști, pentru întregul colectiv de 
muncă, anul care se încheie a fost 
cel al unui eveniment deosebit, de 
mare semnificație : vizita secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușeseu în unitatea 
noastră. Ne-am bucurat de bune a- 
precieri. dar ne-am unit și mai mult 
forțele pentru a răspunde îndemnu
rilor de a da produse de cea mai 
bună calitate.

Acum, cînd trecem cu mare încre
dere într-un an nou, vreau ca, în nu
mele colectivului nostru, să adresez 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, to
varășei Elena Ceaușeseu mulțumiri 
și calda urare de sănătate și putere 
de muncă ; să ne trăiți, întru mulți 
ani !

Muncitoarea Laszlo Elisabeta de 
la creație ne furnizează în mo
dul cel mal firesc un amănunt 
căruia noi îi atribuim însă o sem
nificație aparte, deoarece face tri
mitere la marca fabricii, la ridicatul 
grad al competitivității tricotajelor 
realizate aici, la preocuparea colec
tivului de a crea produse mai fru
moase, mai căutate : „In atelierul 
nostru au fost create peste 1 200 de 
noi modele, din care o mare parte 
au fost contractate de beneficiari, 
au fost lansate în producție. Un an 
plin de belșug, nu ?“

In mod sigur ! La o altă masă fa
cem cunoștință cu muncitoarea Eli
sabeta Vrîncean de la care, iarăși, 
ne e dat să aflăm ceva nou :

— Zilele acestea am primit stimu
lentele bănești, acordate prin lege, 
pentru îndeplinirea exportului. Eu 
lună de lună mi-am îndeplinit nor
ma cu o depășire de peste 10 la sută. 
Ce să-mi doresc altceva decît sănă
tate și putere de muncă. Și la toată 
lumea Ia fel !

Mare parte din cei prezenți sînt 
tineri. între ei și tinere perechi, cum 
sînt Dumitrița și Anton Ciceu.

— Ce vă doriți în noul an ?
— Le dorim noi casă' de piatră ! 

— se răspunde de la masa înveci
nată.
— Vă mulțumim foarte mult ! In

tr-adevăr, în anul care vine ni s-a 
spus că vom primi apartament. Ne 
dorim fericire și succese în muncă, 
ne răspunde Dumitrița.

Nu vom putea reproduce aici toate 
gindurile însorite și toate bunele 
urări pe care și le-au adresat în 
această noapte textilistele din 
Miercurea-Ciuc. Ne mulțumim să le 
adresăm și noi un călduros „La 
mulți ani !“

În atmosfera 
de familie...

Oradea. în noaptea nopților, miile 
și miile de ferestre ale orașului au 
strălucit pînă către ziuă, cu reflexe 
și culori de sărbătoare. Pentru rela
tarea sa, reporterul și-a ales doar... 
ferestrele, apoi interiorul unui sin
gur apartament din noile cartiere ale 
municipiului.

Un brad frumos împodobit te In- 
tîmpină de cum intri în apartamen
tul nr. 6 din blocul F-2, strada Șe- 
limbărului. împrejurul unei mese 
pline de bucate tradiționale — mais
trul turbinist Petre Coandă, împreu
nă cu soția și cei patru feciori ai lor. 
Veselie și bună dispoziție familială. 
Am sosit tocmai cînd maistrul Coan
dă, „presat" de cel mai mic dintre 
feciori, Andrei, școlar in clasa a 
IlI-a, depăna „amintiri de șantier". 
L-am rugat să nu se întrerupă. Și 
astfel, rememorînd, meșterul a con
statat și el cu îneîntare că a ajuns 
să monteze 25 de turbine de termo
centrale pe tot cuprinsul țării. între 
tată și fiu s-a înfiripat un dialog 
stîrnit de curiozitatea puștiului. Dar 
și spre profitul reporterului care a 
aflat astfel cum se asigură precizia 
la montaj... „La pornire se obișnu
iește între meșteri să se așeze pe 
cant o monedă pe carcasa turbinei. 
Dacă rămîne în picioare, poți fi con
vins că ai lucrat cum trebuie, că 
vibrațiile sînt cu mult sub cota ad
misă. Aceasta certifică montajul 
făcut cu pricepere și răspundere, re
glajul de finețe. Este clipa de decont 
a meseriei de montator turbinist...

— 25 de turbine e ceva ! — spune 
meșterul. Hai să închinăm pentru 
ele, pentru cine le-a construit șl 
pentru... următoarele 25...

Se ciocnesc cupe cu șampanie, se 
rostesc urări de sănătate și de noi 
succese în anul 1989. Reporterul no
tează aidoma cuvintele maistrului 
Coandă : „Â fost un an rodnic 1988. 
împreună cu oamenii mei am satis
facția de a fi scurtat cu trei luni, 
adică cu o treime, montajul la tur
bina nr. 3 de Ia centrala electrică de 
termoficare Oradea II. 1989 va fi și 
mai și ! Asta e sigur !

Fiecare din familie are de făcut 
bilanțul său și de vorbit despre pro
priile proiecte și speranțe. E timp, 
noaptea e lungă și frumoasă, bradul 
clipește colorat îndemnînd la petre
cere și voie bună...

Dorințele mari se 
împlinesc prin fapte 

pe măsura lor
Mulți dintre forestierii ce pun în 

valoare caratele „aurului verde" din 
munții județului Neamț au ținut să 
fie și în noaptea de Anul Nou ală
turi de pădure, perimetru de muncă 
devenit acum cadru sărbătoresc pen
tru petrecerea revelionului. In pro
priile cabane — la Bicaz, Tazlău, 
Durău, în zona Tîrgu Neamț — co
lectivele de la întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport au 
marcat noaptea de cumpănă dintre 
1988 și 1989 intr-o atmosferă de sa
tisfacție pentru împlinirile muncii, 
de optimism.

Se apropie miezul nopții. Cantina 
Sectorului de industrializare a lem
nului Bistrița, frumos împodobită, 
cunoaște animația generată de sosi
rea unui nou an. Oameni al muncii 
din această unitate, dar și din altele 
aparținînd IFET-ului s-au adunat 
aici ca într-o adevărată mare fami
lie.

Prezent la revelionul forestierilor, 
ing. Emil Marcoci, directorul acestei 
întreprinderi, a ținut să ne preci
zeze : „Am încheiat un an ce 
ne-a adus importante satisfacții 
pe toate planurile, și îndeosebi 
in ceea ce privește gradul de valo
rificare a lemnului. Deși masa lem
noasă dată pentru exploatare a scă
zut în 1988 cu 100 000 nșc am fost în 
măsură să ne îndeplinim toți indi
catorii de plan, încheind anul cu un 
spor al producției-marfă de peste 
90 milioane lei. îmbucurător este și 
faptul că am reușit să diversificăm 
și să îmbunătățim calitatea produc
ției, înregistrînd o depășire a preve
derilor stabilite cu 20 la sută, că pro
ductivitatea muncii a cunoscut o 
creștere de 12 la sută față de anul 
precedent".

Gînduri la început de an ? „Mul
te și frumoase, adaugă ing. Mar
coci. Și pe care le dorim ma
terializate în fapte. Avînd în ve
dere experiența acumulată și sar
cinile ce le avem de îndeplinit am 
întocmit un studiu detaliat pe uni
tăți și locuri de muncă privind creș
terea în continuare a gradului ’de ' 
valorificare a materiei prime, adică 
a lemnului. Aș vrea să se rețină,’că:,r 
am creat toate condițiile pentru a 
atinge cu un an mal devreme sar
cina prevăzută in programul de or
ganizare și modernizare a produc
ției — pe care am avut șansa 
să-1 prezentăm personal tovară
șului Nicolae Ceaușeseu, secretarul 
general al partidului. — de a realiza 
în 1989 un indice de valorificare a 
masei lemnoase de peste 96 la sută. 
Acum, in prag de An Nou, cei peste 
12 000 de forestieri din județul 
Neamț, alăturîndu-se tuturor locui
torilor de pe aceste meleaguri, 
adresează din toată inima tovară
șului Nicolae Ceaușeseu, tovarășei 
Elena Ceaușeseu cele mai alese 
urări de sănătate, putere de mun
că, tradiționalul „La mulți ani !“ și 
își, exprimă hotărirea fermă de a 
transpune neabătut în viață indica
țiile și orientările formulate și in 
Mesajul adresat nouă, tuturor, cu 
prilejul Anului Nou.

Tare ca piatra, 
iute ca săgeata!

...Așa să fie performerii noștri 
fruntași în arenele anului 1989 — au 
urat peste tot rudele, prietenii, ad
miratorii celor ce reprezintă culorile 
sportive ale patriei, și tot așa urăm 
șl noi, la rîndul nostru.

Fiindcă anul pe care l-am încheiat 
a fost an olimpic, vă închipuiți cu 
cită bucurie au serbat revelionul 
cei șase campioni olimpici — Da
niela Silivaș, Paula Ivan. Rodica 
Arba, Olga Homeghi, Vasile Pușca- 
șu, Sorin Babii. Ne-am dus, și ne-a 
făcut plăcere, să vedem cum petrec 
și cu ce gînduri intră în noul an 
două mari campioane.

...Evident, mai întîi, la cea mal 
bună gimnastă a lumii, cea mai bună 
sportivă din țările balcanice, sportiva 
nr. 1 a României (toate — titluri 
atribuite spre sfirșitul anului de a- 
gențiile de presă), adică la Daniela 
Silivaș. Care n-a trecut dintr-un an 
în celălalt la ea acasă, la Deva (ca 
altădată), ci sus, sus la munte, la 
peste 2 500 metri înălțime. Am gă
sit-o acolo, la cabană, pe Paring, cu 
toate colegele ei de lot național (mi
nus Aurelia Dobre — rămasă la 
București pentru încheierea unui 
tratament la picior).

— Ești mulțumită de anul 1988, 
Daniela ?

— Mulțumită, cum să nu I După 
ce la europene cîștigasem tot ce se 
poate cîștiga, în urma eșecului de 
la mondiale am avut o perioadă de 
amărăciune, îndulcită numai de vic
toria celei mai bune prietene. Aure
lia Dobre. Dar la Olimpiadă m-am 
revanșat și sint iarăși eu — veselă, 
zvăpăiată, optimistă.

— Cum e pe Paring ?
— Minunat. Tot ce facem, facem 

într-o joacă pe zăpadă. Iar acum, în 
jurul acestui uriaș brad împodobit 
strălucitor, parcă sîntem piticii din 
basme.

— Cît rămîneți aici 7
— Pină la 10 ianuarie. în conti

nuare avem alt program, de pregă
tire intensă și specifică. în 1989 ne 
așteaptă și europenele (în Belgia), 
mondialele (la Stuttgart), iar pe 
unele dintre noi și Universiada de 
vară din Brazilia. Și „ștacheta" tre
buie ținută acolo sus, sus de tot. 
Avem toate condițiile să ne pre
gătim la cel mai înalt nivel și avem 
datoria să luptăm pentru ca țara 
noastră, cu toate realizările ei, să se 
afle cît mai sus, în toate. De aceea 
vă rog să notați că acum, de Anul 
Nou, le adresăm, conducătorului 
iubit al partidului și al țării, to
varășului Nicolae Ceaușeseu. și 
dragei :n doaștiv--” tovarășe Elena 
Ceaușeseu, urarea sinceră și fierbin
te de. ,.La miilțl-..ani, cu sănătate, 
succese și multe bucurii !“

...Pe Paula Ivan, devenită în 1988 
cea mai bună atletă a țării, am gă- 
sit-o la București, în familie. Sărbă
torea revelionul cu soțul și cițiva 
prieteni.

La mulți ani !
— Mulțumim și poftiți lîngă noi.
— Mai degrabă am prefera un 

microinterviu. De exemplu : cum a 
fost pentru tine anul 1988 ?

— Ca nici unul dinaintea lui. Plin 
cu toate bucuriile vieții de om și 
de sportiv.

— Ce-ți dorești de la 1989 ?
— Să am aceeași putere de mun

că și aceleași condiții de pregătire. 
Așa de va fi, succesele vor veni, n-am 
nici o îndoială — și în tur
neele „Marelui premiu", și la eu
ropenele de sală (februarie, Olan
da), și în „Cupa Europei" (august — 
Anglia), și la Universiadă (unde fe
derația mi-a fixat un obiectiv per
fect realizabil : una-două medalii 
de aur).

Danielei Silivaș, Paulei Ivan, tu
turor marilor noștri performeri le 
dorim din inimă comportări presti
gioase și succese răsunătoare — spre 
satisfacția lor șl a noastră, a tuturor, 
spre gloria sportivă a patriei — la 
anul și la multi ani !

Reporterii și corespondenții 
„Scinteii"

Foto : E. Dichiseanu

Primele realizări de prestigiu 
ale noului an

Extracția cărbunelui 
și petrolului, 

la cote superioare
ROVINARI. HoUrîte să rl- 

dice pe un plan superior reali
zările din cel de-al treilea an al 
cincinalului, colectivele de muncă 
din cadrul Întreprinderii miniere 
Rovinari — unitate care asigură 
peste 25 la sută din producția de 
lignit energetic a țării — au pă
șit in noul an sub semnul anga
jării responsabile pentru folosirea 
mai judicioasă a complexelor de 
excavare și transport, a întregu
lui potențial tehnic și uman, în 
vederea sporirii continue a canti
tăților de cărbune livrate econo
miei naționale. Este de remarcat 
faptul că. încă din primele 
schimburi- de lucru ale anului 1989 
minerii din marile cariere de la 
Girla, Tismana I, Tismana II și 
Rovinari-Est și-au făcut in mod 
exemplar datoria, asigurind func
ționarea optimă a utilajelor din 
fronturile de lucru și fluxul neîn
trerupt al producției de cărbune. 
Ca urmare, in bilanțul zilelor de 
1 și 2 ianuarie s-a înscris o pro
ducție de peste 50 000 tone lignit 

de bună calitate, din care mai bine 
de 10 la sută peste sarcinile de 
plan. (Dumitru Prună).

CÂPENI . Unitate ce și-a în
scris pe parcursul anului trecut 
numele in fruntea celor ce au 
dat, lună de lună, economiei na
ționale cantități suplimentare de 
cărbune — întreprinderea minie
ră Căpeni din Baraolt a început 
noul an cu un promițător debut. 
„La îndeplinirea cu 16 zile mai 
devreme a producției-marfă pe 3 
ani ai cincinalului în județul Co- 
vasna, minerii au avut o contri
buție deosebită, ei au livrat su
plimentar 70 000 tone de lignit, fapt 
ce i-a situat. în anul trecut, în 
fruntea întrecerii socialiste, arăta 
Ștefan Marian Ambrozie, pre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii. Pe baza trainică a rezul
tatelor din 1988, minerii covăsneni, 
încă din prima zi a anului, au ex
tras 200 tone de cărbune peste pre
vederile planului zilnic. Această 
producție se datorează activi
tății neobosite a sutelor de mi
neri, printre care amintim pe 
Constantin Papuc, Szocs Francisc, 
Gheorghe Gherlan, Ion Hălăciugă, 
Cozma Istvan și mulți alții, care își 
manifestă dorința ca anul 1989 să 
fie mai rodnic. (Constantin Timaru).

SCĂENI. Ultimul „raport" 
din anul 1988 a fost încheiat de 
directorul Schelei de foraj Scăeni, 
ing. Traian Blebea. cu urarea a- 
dresată tuturor : „în 1989 să ne 
menținem acolo, sus, adică între 
primii in întrecerea socialistă. Am 
dovedit că se poate". Apoi către 
reporter : „Am încheiat anul trecut 
cu rezultate bune la toți indicatorii. 
Am predat producției 45 sonde 
noi, planul la țiței extras din son
de noi fiind îndeplinit, timpul ne
productiv s-a micșorat cu aproape 
7 la sută, beneficiile planificate au 
fost depășite. Sîntem hotărîți ca 
încă din prima zi a acestui an să 
ne sporim eforturile pentru a înăl
ța ștacheta succeselor. Vă puteți 
convinge la una din sondele a- 
flate în foraj". Ne decidem să 
mergem la sonda 611 Scăeni. care 
are termen de predare 15 ia
nuarie 1989. împreună cu geologul- 
șef al schelei, Virgil Stan, ne în
dreptăm spre locul unde, din a- 
dîncul pămîntulul, „harnici petro
liști zoresc drumul spre lumină al 
aurului negru", cum frumos ne 
spunea primul nostru interlocutor, ‘ 
subinginerul Vasile Mareș, șeful 
formației de lucru.

Se forează cu o Instalație mo
dernă — F 125 EC — produsă la 
bine cunoscuta întreprindere „1 

Mai" din Ploiești. La lumina pro
iectoarelor. fiecare sondor execu
tă cu siguranță operațiile de înain
tare a sapei în roca dură a pă- 
mintului. „Sîntem la 1 807 metri 
adincime, ne spunea subinginerul 
Mareș. Pînă acum, totul a decurs 
normal. Am realizat zilnic viteza 
de înaintare planificată. împreună 
cu băieții mei vrem ca in aceas
tă noapte să străpungem 30 de 
metri. Ar fi cea mai mare viteză 
înregistrată la această sondă". Tî- 
nărul sondor-șef Ionel Tudor în
tărește afirmația șefului de briga
dă : „La raportul de dimineață, cu 
siguranță această cifră va fi în
registrată".

De sus. de la înălțimea instala
ției privim orașul Boldești-Scă- 
eni. La toate ferestrele, lumină, 
beculețe multicolore sclipesc pe 
brazii frumos împodobiți. Miile de 
locuitori ai orașului petrec fru
moasele clipe ale trecerii in noul 
an. Sondorul Gheorghe Popa se a- 
dresează subinginerului Mareș : 
„Se pare că avem o defecțiune la 
multipulsator". Acesta rostește 
parcă fără să vrea : „Asta ne lip
sea". Coborîm la gura sondei. In
tr-adevăr, multipulsatorul care ar 
sigură comanda electronică a con- 
vertizorului cu tiristori pe moto
rul de la troliu se defectase. „Luați 
legătura cu grupa de intervenție", 
se aude comanda șefului de for
mație. Pînă la sosirea mașinii de 
intervenție, toți sondorii trec să e- 
xecute alte operații. Nu dună mult 
timp auzim zgomot de mașină. Doi 
bărbați coboară. Se aduc scule și 
aparatură. Se lucrează în liniște. 
Privim ceasul. Eram în prima oră 
a acestui an. După 30 de minute 
se aud comenzile pentru probe și 
reglaje. Electricianul Vasile Mihai 

se adresează șefului de formație : 
„Totul este în regulă !“. Se aude 
din nou uruitul greu al motoare
lor. Drumul spre punga de țiței 
continuă. Puțin înainte de ora 5. 
Primul raport al formațiilor de lu
cru din schelă. Se aude apelul că
tre sonda 611. Subinginerul Mareș 
răspunde : „Am avut un necaz. 
L-am remediat. Am forat 30 de 
metri. Și vă rog să mai notați că 
vom preda sonda cu cel puțin 
două zile mal devreme". (Ioan Ma
rinescu).

Din cetățile luminii, 
cît mai multă energie!

PORȚILE DE FIER : disci
plină și ordine desăvirșite. Cele 
14 hidroagregate din cele două cen
trale electrice au funcționat ire
proșabil, la întreaga capacitate. Ni
mic deosebit. Un frumos raport 
muncitoresc pe care și l-au trans
mis schimburile de muncă ce s-au 
succedat. Pentru a 4-a oară con
secutiv primind înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste", colecti
vul întreprinderii electrocentrale 
Porțile de Fier a încheiat cel de-al 
3-lea an, al cincinalului cu un bilanț 
de remarcabile realizări. Eroii 
muncii au înțeles în mod comunist 
răspunderea încredințată. Ce a în
semnat 1988 ? Pe primul plan s-a 
pus exploatarea în deplină sigu
ranță a capacităților de producție 
prin reducerea cu 98 de zile a pe
rioadelor de revizii și reparații pla
nificate, puterea medie efectiv uti
lizată in cele două centrale a 
sporit cu 326 MW, Ca urmare a 
folosirii integrale a potențialului 
hidroenergetic al Dunării, cele două 
hidrocentrale au produs suplimen

tar peste prevederile de plan 1.7 
miliarde kWh energie electrică. în 
același timp, la consumul propriu 
s-a totalizat o economie de 3,5 mi
lioane kWh.

Primele ore din noul an l-a găsit 
pe energeticieni la datorie. Hotă- 
rîți — se înțelege — să înscrie în 
cronica cetăților luminii de pe Du
năre noi și demne fapte de muncă, 
în sălile turbinelor, la pupitrele de 
comandă, în locurile de unde se 
dirijează navigația prin cele două 
mari ecluze și atîtea puncte „fier
binți" ale muncii și dăruirii comu
niste a fost un singur și frumos 
răspuns : „Prezenți la datorie".

în zilele de 1 și 2 ianuarie, cele 
două hidrocentrale au produs 30 
milioane kWh energie electrică. 
Adică exact atît' cît permit actua
lele debite ale Dunării. Sînt pri
mele fapte și realizări la care, pu
ternic angajați în întrecerea socia
listă, energeticienii de la Porțile de 
F^or I și II sînt hotărîți să adauge 
altele și mai semnificative. Angaja
mentul lor este mobilizator : să înr 
tîmpine cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului șl cea de-a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare 
socială și națională cu realizări pe 
măsura răspunderii si dăruirii cu 
care muncesc. (Virgiliu Tătaru).

MUREȘ : Și energeticienii 
mureșeni de pe cele trei platforme 
ale întreprinderii electrocentrale 
Mureș — Iernut, Fîntînele și Tîr- 
năveni — s-au aflat, în primele 
zile ale acestui an, în haine de lu
cru. Hotărîți să continue și în al 
patrulea an al actualului cincinal 
seria succeselor din 1988 — cînd au 
pulsat suplimentar în sistemul e- 
nergetic național peste 280 mili
oane kWh energie electrică — ei au 

asigurat, încă din primele ore ale 
anului, funcționarea Ireproșabilă a 
agregatelor energetice. Acest debut 
productiv a făcut ca în zilele de 
1 și 2 ianuarie 1989 să realizeze 
și să pulseze în magistralele ener
getice ale țării, în condiții de înal
tă eficiență, primele 44 milioane 
kWh energie electrică. De remarcat 
că la obținerea acestui succes o 
contribuție de seamă și-au adus-o, 
și de această dată, formațiile de lu
cru conduse de maiștrii principali 
Flaviu Crișan. Nicolae Scridon. 
loan Lazăr, Candid Man, Siksoi 
loan. Aurel Giurgiu, Vasile Oros, 
Gheorghe Deteșan și alții, a căror 
participare și abnegație muncito
rească au făcut ca in toate cele 
trei centrale termoelectrice com
plexele instalații din dotare să 
funcționeze economicos și in de
plină siguranță. (Gheorghe Giur
giu).

ORADEA . Noul an i-a găsit 
la datorie și pe oamenii muncii de 
la întreprinderea electrocentrale 
Oradea, unitate care în 1988 a rea
lizat, în condiții de eficientă spori
tă, planul anual în avans cu o lună 
și jumătate, pulsînd suplimentar, în 
sistemul energetic național, 240 mi
lioane kWh energie electrică. De 
Ia inginerul Sorin Ungur, direc
torul întreprinderii, aflăm cea din
ții ve’te de bun aucur din 1989 : 
„Spiritul de răspundere cu care s-a 
muncit, nr'ceperea si hărnicia e- 
nerneficienilor noștri se reflectă 
In asigurarea unui coeficient de 
disnon'b’litate a agregatelor de a- 
pronne 90 la sută. Pe această bază, 
în primele două zile, programul 
stabilit a fost depășit cu un mi
lion kWh." (loan Laza).
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ZIUA REVOLUȚIEI PALESTINIENE ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SUDAN

Tovarășului YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

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

KHARTUM

SĂRBĂTOAREA NAȚiONAI A A CDBEI SOCIALISTE

Cea de-a XXIV-a aniversare a „Zilei revoluției palestiniene", ziua na
țională a poporului palestinian, imi oferă plăcutul prilej ca. in numele 
poporului român și al meu personal, să adresez poporului palestinian, con
ducerii Organizației pentru Eliberarea Palestinei, dumneavoastră personal 
un cordial salut și cele mai bune urări.

Partidul Comunist Român. Republica Socialistă România s-au pronunțat 
întotdeauna pentru solutionarea pe cale politică a situației din Orientul 
Mijlociu, pentru o pace trainică șl justă in această regiune, care să asigure 
dreptul la autodeterminare al poporului palestiman — inclusiv la crearea 
unui stat palestinian independent —, securitatea și integritatea tuturor state
lor dih regiune.

în acest cadru, tara noastră a salutat și a recunoscut noul stat palesti
nian, considerînd hotărirea Consiliului Național Palestinian privind procla
marea Statului Palestinian Independent ca un act de o deosebită însemnă
tate. care deschide calea soluționării juste a problemelor din regiune, in 
spiritul și pe baza rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate al 
O.N.U.

Doresc să reafirm, șî cu această ocazie, hotărîrea României de a ac
ționa și in viitor pentru a se ajunge, in noile condiții, cit mal curind. la 
convocarea sub egida O.N.U. a unei conferințe internaționale în proble
mele Orientului Mijlociu, care să asigure reglementarea pe cale politică 
a situației din această zonă, instaurarea unei păci trainice, dreptul la auto
determinare al poporului palestinian, securitatea și integritatea tuturor sta
telor din regiune, inclusiv a Israelului, edificarea unui climat de colaborare 
și bună vecinătate în această parte a globului.

îmi exprim convingerea că. in spiritul intilnirilor și convorbirilor avute 
Ia București, relațiile de prietenie si solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român. Republica Socialistă România și Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei. dintre popoarele român și palestinian se vor dezvolta pe mai de
parte, în interesul reciproc, al cauzei păcii și securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

La 1 ianuarie, opinia publică 
progresistă de pretutindeni a 
marcat „Ziua revoluției palesti
niene". Instituită cu sconul de a 
evoca declanșarea primelor acțiuni 
a-mata alo Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (1965), aceas
tă zi constituie una din numeroa
sele forme prin care comunitatea 
internațională își exprimă solida
ritatea cu cauza dreaptă a ponoru
lui Dalestinian șt cu aspirațiile 
sale legitime ' 
pașnic intr-un 
pendent

Anul acesta, 
fost aniversată 
te. De anroape 13 luni continuă 
revolta populației palestiniene din 
Cisiordania și Gaza. Pe de altă 
parte, în Orientul Mijlociu au in
tervenit o serie de evoluții noi, de 
o deosebită însemnătate. Este vor
ba do declararea Statului Palesti
nian Independent — Palestina, ur
mată de recunoașterea sa de către 

, circa 90 de țări ale lumii, precum 
și de începerea unul dialog poli
tic intre S.U.A. și O.E.P. Toate 
aceste evoluții confirmă o dată 
în plus creșterea continuă a rolu
lui și prestigiului O.E.P,. faptul că, 
după o lungă perioadă de tensiu
ne șl Imobilism, se conturează, în 
sfirșlt, perspectiva unei soluționări 
globala a situației din Orientul 
Mijlociu, care să dea posibilitate 
tuturor popoarelor din zonă de a 
se dezvolta liber, în condiții de 
pace șl deplină securitate.

în spiritul pofillcfi Sale“<^ri«feșȘ^.. 
vente de solidaritate militantă cu 
popoarele arabe.scu toate popoarele-, 
care luptă pentru a fi stăpine pe 
propriile destine. România socialis
tă s-a situat in permanență de 
partea cauzei drepte a poporului ' 
palestinian, căruia i-a acordat un 
sprijin multilateral — politic, di
plomatic și material. Așa cum se 
știe, țara noastră s-a aflat printre 
primele state care au recunoscut 
O.E.P., la București funcționînd de 
mulți ani o reprezentanță a aces
tei organizații. Cu aceeași consec
vență, România militează pentru 
realizarea unei reglementări globa
le. juste și durabile, în Orientul 
Mijlociu. Ca o expresie a acestei 
poziții principiale, țara noastră a 
salutat cu vie satisfacție ultimele 
evoluții pozitive ale situației din 
zonă și a recunoscut, totodată, 
noul stat palestinian. „Ne-am pro
nunțat întotdeauna — declara to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
pentru soluționarea pe cale politi-

de a trăi liber și 
stat propriu, lnde-

ziua revoluției a 
în condiții deosebi-

că a situației din Orientul Mijlo
ciu, pentru o pace trainică și jus
tă in această regiune, care să asi
gure dreptul la autodeterminare al 
poporului palestinian — inclusiv 
la crearea unui stat palestinian in
dependent — securitatea și integri
tatea tuturor statelor din regiune, 
inclusiv a Israelului. Țara noastră 
a salutat și recunoscut noul stat 
palestinian, considerînd hotă-îren 
Consiliului Național Palestinian 
privind proclamarea noului Stat 
Palestinian Independent ca o hotă- 
rire do o însemnătate deosebită, 
care deschide calea unei soluțio
nări juste a problemelor".

Consecvența cu care partidul și 
statul nost'-u se pronunță pentru o 
soluție politică în Orientul Mijlo
ciu, în cadrul căreia să-și găseas
că rezolvarea șl problema poporu
lui palestinian, se bucură de Sti
ma și prețuirea acestui popor, a 
tuturor țărilor arabe, în acest 
sens, au o profundă semnificație 
aprecierile calde exprimate după 
recenta întîlnire cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de către pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., YASSER ARAFAT : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a fost 
primul Om de stat care s-a refe
rit la necesitatea constituirii sta
tului palestinian, chiar intr-un 
context istoric in care multi oameni 
și lideri politici se opuneau unei 
asemenea idei". De asemenea, 
a declarat Yasser Arafat, „do
resc să subliniez că președin
tele Nicolae Ceaușescu arfosț pri- 
«tul om. de, stat „oațe ,a eyidențiaț, 
— peqțo’u ’ptimafloa'nă,.in..him.e,~rȚ 
"necesitatea convocării uriâi confe
rințe internaționale de pace pentru 
soluționarea situației din Orientul 
Mijlociu și a problemelor acestuia, 
inclusiv problema palestiniană. în 
numele meu personal, în numele 
conducerii palestiniene, ai între
gului popor palestinian, adresez 
cele mai sincere mulțumiri. în
treaga mea gratitudine tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru tot 
sprijinul pe care ni-1 acordă, pen
tru tot ce face în folosul poporu
lui palestinian".

Cu prilejul „Zilei revoluției pa
lestiniene", România socialistă, 
poporul român își reafirmă senti
mentele de, caldă prietenie față de 
poporul palestinian, exprimîndu-șl 
hotărirea de a-i acorda in conti
nuare întregul sprijin in lupta 
pentru afirmarea drepturilor sale 
naționale legitime.

NicoJae N. LUPU

c i n a
• Chlrița in lași s CULTURAL
(83 53 13) — 11; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, SCALA (H 03 72) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
e Miracolul: ARTA (213186) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, COTROCENI (81 68 88)
— 15; 17; 19
• MoromețU : LIRA (31 71 71) — 9; 
12; 15; 18
• Evadarea: DRUMUL SĂRII (31 2813)
— ÎS; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : TIM
PURI NOI (ÎS6110) — 0; 11; 13; 15; 
17; 19
• Hanul dintre dealuri : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 18; 17; 19
• Ce se Intlmplâ, doctore?: STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30
• Neînfricatul Mlo și Kato cel rău : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11'; 13
• Sora 13 : LUCEAFĂRUL (15 87 IH)

*........... — 12,45; 15; 17,15; 19,15,
  , '::— o; 11.30; 14; 
19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
* "___ 17,15; 19,15, PATRIA

11; 11; 15; 17; 19
_ _______ suprem : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 1$; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Patrula de noapte : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Transport secret : DACIA (S0 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

— 8,30; 10.30: 12,40;
BUCUREȘTI (13 01 54) 
16,30. - ----------------
11; 13; 15;
(11 86 25) — 9
• Sacrificiul

Cu prilejul celei de-a XXXIII-a aniversări 
Republicii Sudan, vă adresez calde felicitări 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului sudanez 
prieten.

Exprim convingerea că, pe baza acordurilor și înțelegerilor pe care 
le-am convenit împreună, raporturile de prietenie și cooperare statornicite 
între România și Sudan vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică. în 
interesul popoarelor român și sudanez, al cauzei păcii, înțelegerii și colabo
rării internaționale.

a proclamării independentei 
și cele mai bune urări de

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

Im 1 ianuarie, po
porul sudanez a mar
cat împlinirea a 33 de 
ani de la proclamarea 
independenței țării 
sale.

Străbătut de apele 
fluviului Nil. pe ale 
cărui maluri au înflo
rit strălucite 
ții, Sudanul 
mal întins 
continentului 
avind o suprafață de 
peste 2 500 000 kmp și 
o populație de aproxi
mativ 18 milioane de 
locuitori. Principala 
bogăție a țării, bum
bacul. „aurul alb“, asi
gură o producție anu
ală de peste 100 000 
tone, plasînd Sudanul 
pe locul 
lume în 
portului 
dus.

Pentru . .
danez ultimele treî de
cenii au constituit o 
perioadă de eforturi 
intense în vederea li
chidării subdezvoltări 
și a făuririi unei vieți

civiliza- 
este cel 
stat al 
african.

al doilea în 
privința 
acestui

ex- 
pro-

poporul su-

x 
noi, eforturi marcate 
de o serie de realizări. 
De-a lungul Nilului și 
in localitățile do pe 
țărmul Mării Roșii 
și-au făcut apariția 
sute de întreprinderi 
industriale, exploatări 
agricole, baraje. Ora
șul Khartum, capitala 
țării, a devenit un 
centru politico-econo
mic în plină dezvol
tare. O atestă nume
roasele școli, instituții 
de cultură, edificii ad
ministrative înălțate în 
ultimele decenii, din 
rlndul cărora se deta
șează noul sediu al 
Parlamentului, realizat 
pe baza unui proiect 
românesc și cu asis
tenta tehnică a specia
liștilor români.

Animat de senti
mente de solidaritate 
fată de popoarele 
Africii, fată de toate 
țările care au pășit pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul 
român urmărește cu 
Interes și simpatie rea-

lizărîle poporului su
danez pe calea conso
lidării independentei 
și a dezvoltării econo
mice. Intre Republica 
Socialistă România și 
Republica Sudan s-au 
statornicit relații de 
prietenie și colaborare, 
întemeiate pe deplina 
egalitate în drepturi și 
avantaj reciproc. Un 
moment important în 
evoluția relațiilor ro- 
mâno-sudaneze l-a 
constituit vizita între
prinsă în țara noastră, 
în octombrie 1987, la 
invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu. de 
către președintele 
Consiliului Suprem al 
Republicii Sudan. El 
Sayed Ahmed El Mir- 
ghani, vizită încheiată 
cu înțelegeri menite 
să dea un nou impuls 
conlucrării româno- 
sudaneze pe cele mai 
diverse planuri, în in
teresul reciproc, al 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

LA ÎNTREPRINDEREA electrocentrale suceava

A fost conectat la sistemul energetic național 
al doilea grup energetic de 50 de megawați
într-o telegramă adresată tovară

șului NICOLAE CEAUSESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, p"e :ed;nte’e Republicii 
Socialiste România, de Comitetul ju
dețean Suceava al P.C.R.. se rapor
tează că în ziua de 30 decembrie 
1988 s-a realizat conectarea la siste
mul energetic național a celui de-al 
doilea grup energetic cu o capaci
tate de 50 de megawați, de la între
prinderea electrocentrale Suceava. 
Acest succes a fost obtinut prin e-

forturile conjugate ale constructori
lor și energeticienilor.

De asemenea. în telegramă se 
menționează că. actionînd cu răspun
dere muncitorească, colectivul uni
tății sucevene a înregistrat. în cursul 
anului trecut, prin utilizarea optimă 
a agregatelor si asigurarea funcțio
nării corespunzătoare și în condiții 
de siguranță a instalațiilor, o pro
ducție suplimentară de energie elec
trică de peste 22 000 MWh.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă 

și ciștiguri ieșite ciștigătoare 
la tragerea la sorți pentru trimestrul 

IV. 1988

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 31 decembrie 1988

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a victoriei revo
luției în Cuba, vă adresăm, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român șl' al nostru personal, un cald salut tovărășesc și 
cele mai cordiale felicitări dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cuba, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, precum 
și poporului cubanez prieten.

Poporul român urmărește cu viu interes și se bucură 
sincer de realizările pe care poporul cubanez le-a obținut, 
sub conducerea partidului său comunist, în dezvoltarea 
economică și socială a țării, in ridicarea nivelului de trai

Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări 
a Zilei naționale a Republicii Cuba, 
președintele Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România și 
ministrul afacerilor externe au adre
sat telegrame de felicitare președin-

In prima zi a noului an, poporul 
cubanez a sărbătorit împlinirea a 
30 de ani de la memorabilul eve
niment petrecut la 1 ianuarie 1959, 
cind detașamentele armate revolu
ționare, conduse de Fidel Castro, 
au intrat victorioase in Havana, 
inlăturind de la putere regimul 
antipopular al generalului Batista, 
încununare a luptei indelungate 
purtate de poporul cubanez pentru 
eliberare națională și socială, izbîn- 
da revoluției și cucerirea puterii 
de către forțele populare au des
chis largi perspective pentru în
făptuirea unor profunde prefaceri 
politice, economice și sociale in 
viața întregii țări, marcind. tot
odată, apariția primului stat socia
list pe pimintul Americii.

In cele trei decenii care au tre
cut de la victoria revoluției, po
porul cubanez, sub conducerea 
partidului comunist, a repurtat 
succese marcante in dezvoltarea 
economiei, științei și tehnicii, invă- 
țămintului și culturii, in ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Intr-un răstimp istoricește 
scurt s-au pus bazele industriali
zării, creindu-se, paralel cu dez
voltarea pe baze moderne a tradi
ționalei industrii a zahărului, o 
serie de ramuri noi, legate de ne

© Unde rturile curg repede : CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11: 13; 15: 17: 19 
• Te iubesc, anrilie : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

A Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Harap Alb — 18; (sala Amfi
teatru) ; Campionul — 18
• Opera Română (13 18 57) : Recital 
de operă șl balet — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48) : Con
tesa Maritza — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 46) : 
Secretul familiei Posket 13
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ano
nimul venețian — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18 ; 
(sala Studio) : Dansul morțil — 18.30
• Teatrul Gluleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară — 18; (sala Gluleștl, 18 04 85) : 
Visul unei nopți de Iarnă — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Tempo, 
tempo — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Varietăți pe portativ — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Dacă e marți, e 
Spectacol — 18
• Circul București (10 41 95): Stelele 
circului — 18,30

11 766 ciștiguri în valoare totală 
de lei 32 210 000
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1 5417931 50 000
1 3865469 40 000
1 7130724 40 000
1 532350 30 000
1 3033236 25 000
1 5497211 25 000

Terminația 
numărului 
libretului 
cistigător

80 27690 20 000
80 97855 20 000
80 24732 20 000
80 29726 15 000
80 69300 15 000
80 11359 15 000
80 68059 10 000
80 51590 10 000
80 43271 10 000
80 94089 10 000
80 72058 10 009
80 83231 5 000
80 62035 5 000
80 98520 5 000
80 40192 5 000
80 39885 5 000
80 00184 5 000

800 6703 3 000
800 5240 3 000
800 7732 3 009
800 1973 2 000
800 9936 2 000
800 7629 2 009
800 6969 2 000
800 2849 1 000
800 5376 1 000
800 5426 1000
800 1417 500
800 4143 500
800 6231 500

Cîștigurile se acordă integral libre
telor de economii care au un sold 
mediu trimestrial egal cu cel puțin 
10 la sută din valoarea ciștigului ; 
dacă soldul mediu trimestrial este 
mai mic de 10 la sută din valoarea 
ciștigului, se acordă un cîștig de 10 
ori mai mare decît soldul mediu tri
mestrial al libretului. Libretul cu 
sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de cîștig.
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1 71826 178 50 000
1 94967 130 50 000
1 51560 133 50 000
1 54777 203 50 000
1 55724 158 40 000
1 55977 159 40 000
1 00100 120 40 000
1 28948 166 40 000
1 44723 17 40 000
1 31532 78 30 000
1 58424 114 30 000
1 78500 18 30 000
1 52198 26 30 000
1 46731 211 30 000
1 79527 153 30 000
I 3848 9 213 20 000
1 20316 210 20 000
1 18587 168 20 000
1 06204 22 20 000
1 82873. 103 20 000
1 00890 116 20 000
I 65752 150 20 000
1 42116 17 10 000
1 21203 163 10 000
1 86068 155 10 000
1 18198 221 10 000
1 29497 158 10 000
1 34767 102 10 000
1 48226 113 10 000
1 01536 34 10 000
1 79122 125 5 000
1 93366 08 5 000
1 32846 63 5 900
1 92417 209 5 000
1 61183 77 5 000
1 46911 103 5 000
1 96447 209 5 000
1 30550 72 5 000
1
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05 70 5 000

100 835 33 3 000
100 784 157 2 000
100 684 124 2 000

1 000 83 29 1 000
1 ooo 38 108 800
1 000 66 57 800
1 000 52 67 800
1 000 20 199 800
1 000 66 50 800
1 000 13 100 «00

7 339 TOTAL 7 345 000

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

A REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 1989
FAZA I

EXTRAGEREA 1 : 26 34 90 74 «9 66 23 52 36 58. 
EXTRAGEREA A II-A : 5 53 40 24 27 49 32 31 47 33.

FAZA A II-A
EXTRAGEREA A III-A : 48 69 20 47 14 23 65 58 17 90, 
EXTRAGEREA A IV-A : 7 38 86 64 80 13 85 21 53 27. 
EXTRAGEREA A V-A : 24 10 77 61 39 50 84 65 13 18. 
EXTRAGEREA A VI-A : 73 54 79 2 62 21 7 25 4 8. 
EXTRAGEREA A VII-A ; 53 24 8 50 33 59 2 31 28 23.
EXTRACEREA A VIII-A : 9 10 20 57 15 60 58 11 86 83. 
EXTRAGEREA A IX-A : 37 12 21 44 24 53 4 89 17 16.
EXTRAGEREA A X-A : 48 8 2 54 87 22 60 31 41 39.

FAZA A III-A
EXTRAGEREA A XI-A : 24 78 82 25 3 59 33 86 9 29. 
EXTRAGEREA A XII-A : 2 31 53 36 18 44 1 45 11 55.

LISTA OFICIALĂ 
a libretelor de economii eu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorti 

pentru trimestrul IV. 1988

u
2

Terminația 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

1 595 200 %
2 642 100 %
3 985 50 %
4 431 25 %
5 442 25 %
6 496 25 %
7 780 25 %
8 274 25 %
9 e 261 25 %

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ieșite cîștigă- 
toare.

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

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

tv

FOND TOTAL DE CÎȘUlGURI • 15 370 505 lei.

Calcularea ți înscrierea ciștigurilor 
In librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

19,00 Telejurnal
19,20 Ctitorii ale Epocii de Aur (color). 

Mărturii ale forței șl capacității 
creatoare ale poporului nostru

19,40 Patriotismul revoluționar — di
mensiune a culturii noastre socia- 
■iste (color). Documentar

19,55 rndustrla — programe prioritare
20,15 Film serial (color). „Pădureanca". 

Premieră TV. După nuvele de Ioan 
Slavici. Producție a Casei de fll-

HAVANA 
material și spiritual, în construirea noii societăți în Cuba. 

Ne exprimăm și cu acest prilej satisfacția pentru evo
luția ascendentă a raporturilor tradiționale de prietenie 
și colaborare dintre partidele și țările noastre și sintem 
convinși că, acționind împreună, acestea vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, în interesul și spre binele celor două 
popoare, al cauzei socialismului, independentei, păcii și 
cooperării internaționale.

De ziua sărbătorii naționale, vă dorim dumneavoastră, 
tuturor comuniștilor și intregului popor cubanez noi 
succese în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al III-lea 
al Partidului Comunist din Cuba, în construcția societății 
socialiste in patria dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar generat 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
telui Adunării Naționale a Puterii 
Populare a Republicii Cuba și, res
pectiv, ministrului relațiilor externe.

Au mai transmis, de asemenea, te
legrame de felicitare Consiliul Na
țional al Frontului Democrației și

Unității Socialiste, organizații de 
masă și obștești, unele instituții cen
trale din țara noastră organizațiilor 
și instituțiilor similare din Cuba.

(Agerpres)

j Decemtci» e«te și pentru cuba- 
nezilunăde iarnă. Evident, cu un ' - 
înțeles diferit de cel european. E 
vremea cind soarele devine ceva 
mal blind, cind nopțile sint uneori 
răcoroase, iar plajele rămin pustii, 
cu toate că ziua temperatura poate 
ajunge la 30 de grade. își spun aici 
cuvîntul sensibilitatea tropicală și, 
pesemne, o anumită particularitate 
psihologică.

Răcoroasă sau nu, ultima lună a 
anului coincide cu declanșarea ma
rii și mereu actualei bătălii a zahă
rului, vestita „Zafra", care, pe par
cursul a 4—5 luni, concentrează cu 
precădere energiile naționale. în
deletnicire străveche, cultura tres
tiei de zahăr rămine o coordonată 
majoră în concertul muncii, al 
eforturilor de mai bine, al nevoii 
de a obține resurse materiale apte 
de schimb valoric pentru acoperi
rea necesităților industrializării și 
in genere pentru progresul tării.

Șoselele Cubei sînt străbătute 
neîntrerupt în acest sezon de ca
mioane adaptate la încărcătură de 
mare volum, care, preluînd trestia 
recoltată de combine, o transportă 
spre fabricile de prelucrare. Privi
tă de la distantă, recoltarea meca
nizată a trestiei de zahăr seamănă 
cu recoltarea porumbului verde 
pentru furaj de la noi. doar că 
trestia e ceva mai înaltă.

în acest an, clmpurile cultivate 
cu trestie, întîlnite la fiece pas, au 
rodit bine, așa că, dună esti
mări. ar urma să se recolteze în 
jur de ont milioane de tone, cu un 
milion de tone mai mult decît anul 
trecut, cind într-o mare parte a 
tării s-a instalat seceta. Surnlusul 
prevăzut la actuala recoltă în
seamnă mult, avînd în vedere că 
zahărul continuă să fie principala 
sursă de venituri a tării.

în orășelul Jatibonico, din pro
vincia Sancti Spiritus, am prilejul 
să simt febra zafrei la cea mai mare 
întreprindere de zahăr din țară. 
Aici, la fabrica de prelucrare 
„Uruguay", sosesc neîntrerupt ca
mioane încărcate cu trestie din di
ferite puncte de recoltare. Printre 
ele își manevrează dibaci „jeep“-ul 
veteran directorul fabricii, Manuel 
Zerquera Ortlz. expliclnd în răs
timpuri că întreprinderea are o ca
pacitate de prelucrare de 14 000 
tone pe zi, că această capacitate nu 
e încă folosită chiar în întregime, 
că speră să se petreacă acest lucru 
curind, cind se va pune la punct 
problema pieselor de schimb pen
tru anumite instalați) și mașini.

— Sintem preocupați de sporirea 
eficientei și, ca atare, nu de mult 
am introdus acest element nou în 
procesul de producție — spune di
rectorul arătînd spre 
„puncte de pregătire", 
basculată este curățită 
substanțele străine și

cele două 
unde trestia 
mai intîi de 
de frunzele

me patru. Scenariul : Augustin 
Buzura. Regia : Nicolae Mărginea- 
nu. Ultimul episod

SlfiS Roade bogate pe păminturi recu
perate (color). Documentar. Pro
ducție a Studioului „Sahla". Sce
nariul : Paul Mateescu. Regia : 
Mircea Popescu

21,20 Muzică ușoară românească (color)
21,35 Din frumusețile patriei (color). 

Ochiuri de mare tn inima munte
lui. Documentar. Producție a stu
dioului de film TV

21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

cesitățile progresului economic al 
țării, cum sint industriile energe
tică. chimică, constructoare de 
mașini și de nave maritime, s-au 
făcut pași însemnați in crearea 
unei industrii electrotehnice și 
electronice. Reforma agrară a fost 
urmată de dezvoltarea agriculturii 
pe baze socialiste. S-a asigurat in 
fapt accesul la învățătură pentru 
întreaga populație.

Așa cum se știe, activitatea con
structivi s-a desfășurat In condi
țiile blocadei economice, poporul 
cubanez avind de dus o luptă hotă- 
rită contra acțiunilor externe osti
le, pentru apărarea și consolidarea 
cuceririlor revoluționare.

tn acest an. oamenii muncii din 
Cuba întîmpină sărbătoarea eli
berării prin noi și însemnate fapte 
de muncă pe linia îndeplinirii- ho
tărîrilor ultimului Congres al Parti
dului Comunist din Cuba.

Poporul român, care și-a mani
festat de la început solidaritatea 
militantă cu lupta poporului cuba
nez pentru eliberare națională și 
socială, urmărește cu interes și 
simpatie eforturile și succesele 
oamenilor- muncii cubanezi in con
struirea socialismului. Intre Româ
nia și Cuba, intre popoarele noas
tre s-au statornicit și se dezvoltă

legături de prietenie și conlucrare 
in diferite domenii — politic, eco
nomic, științific, cultural. La ulti
ma sesiune a Comisiei mixte in- 
terguverngmentale româno-cuba- 
neze de colaborare economică șl 
tehnlco-științifică au fost stabilite 
noi măsuri și acțiuni pentru pro
movarea in continuare a acestei 
colaborări reciproc avantajoase, in 
domenii de interes comun.

Factorul determinant al evoluției 
favorabile a leaăturllor rec-proce 
îl constituie relațiile dintre forțele 
politice care conduc cele rouă țări 
— Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cuba — și, 
in acest cadru, intilnirile de la 
București și Havana între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, 
sub al căror impuls col~borar"a 
româno-cubaneză s-a extins șt di
versificat.

In sptritul înțelegerilor la nivel 
înalt, ambele părți tși manifestă 
hotărirea de a acționa in conti
nuare in vederea intensificării con
tactelor in diverse sfere, a dez
voltării raporturilor de prietenie și 
colaborare, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

/ albi ai Zafrei
«,-uscate, prin vîhturare, micșorțri-puțin fii cazul acestei întreprinderi, 
„„dii-sc astfel nrnrentni Ho «terfi’t unde grosul reziduurilor este con

dus pe benzi rulante spre fabrica 
de hirtie din vecinătate, căreia îi 
asigură astfel 85 la sută din ma
teria primă. Este unul din nume
roasele aspecte ale preocupărilor 
actuale din Cuba in ce privește re
ducerea 
bili tradiționali 
scumpi — ’ 
energetice 
lorificare 
vegetale.

După rafinarea primară, zahărul 
se îndreaptă în cea mai mare par
te spre terminalele portuare, de 
unde este dus peste mări și țări. 
Există șapte asemenea terminale, 
veritabile dispecerate, care măsoară 
zi de zi, oră de oră intensitatea 
eforturilor desfășurate pe „frontul 
zahărului". Ele sugerează poate cel 
mai bine dimensiunile zafrei. Așa 
mi s-a părut în timp ce vizitam cel 
mai mare dintre terminale, con
struit după revoluție și situat în 
provincia Cienfuegos, in apropiere 
de șantierul primei uzine atomo- 
electrice din Cuba. Ajunge aici za
hărul produs în 51 de fabrici (cu 
mari, cu mici) aflate în patru pro
vincii. Zahăr proaspăt, adus pe ca
lea ferată. Cele mai multe vagoane 
sînt românești, în funcțiune de 20 
de ani și, spun beneficiarii, cu per
spective de a servi cu același suc
ces încă destul timp. De altfel, 
acesta este doar unul din multi
plele aspecte ale schimburilor și 
colaborării româno-cubaneze afla
te pe o traiectorie ascendentă.

Descărcate prin forța gravitației, 
vagoanele revarsă pe benzile trans
portoare cantități imense — circa 
24 000 tone pe zi, atît cit permite 
capacitatea instalațiilor — conduse 
spre calele navelor. Directorul în
treprinderii, Tomas Castro Cortez, 
se arată foarte satisfăcut de debu
tul zafrei : „Am depășit deja pla
nul cu 8 la sută și îl vom supli
menta încă binișor. Lucrăm în trei 
schimburi și de-abia facem față. 
Lucrurile merg cum trebuie, fiind
că avem șl zahăr, și spațiu de în
cărcare. adică vapoare. Dar aces
tea se întimplă să 
atunci acumulăm, 
silozul existent, de 
peste un timp va fi 
de alături, cu capacitate egală". în 
silozul vechi a fost ridicat un im
presionant munte de zahăr, pentru 
orice eventualitate... Acest munte 
alb, ca și cele similare din alte si
lozuri ale tării, reprezintă mate
rializarea muncii pline de dăruire 
a cubanezilor angajați in bătălia 
zafrei cu convingerea mereu reîn
noită că eforturile lor constituie un 
factor major de propulsare a pa
triei pe coordonatele progresului.

—  .........--.... .v UiKWTVy,

du-se astfel procentul de „steril", 
întreprinderea înseamnă nu hu

ma! fabrica, ci și 13 „districte" de 
cultivare, cu o suprafață de peste 
48 000 hectare, unde recoltarea se 
face cu ajutorul â 110 combine, 
realizîndurse un indice de mecani
zare de 77 la sută raportat Ia su
prafață și de 85 la sută față de vo
lumul total al producției. Acest 
indice este cu ceva superior celui 
înregistrat pe plan național. Res
tul producției cade in seama a 926 
de „macheteros", adică a lucrători
lor manuali, care taie trestia cu un 
cuțit lung numit „machete". Este o 
muncă grea, mai ales in condițiile 
climei tropicale, dar și cîștigurile 
sînt proporțional mai mari la 
această categorie de lucrători. Ca 
peste tot în Cuba, la această între
prindere procentul de mecanizare 
a recoltării trestiei de zahăr a spo
rit mult în ultimii ani și continuă 
să se facă eforturi in acest sens, 
dar, spun gazdele, o mecanizare 
totală nu va fi posibilă pretutin
deni fiindcă există și terenuri cul
tivate cu trestie în zone premonta- 
ne. ce-i drept cu pondere mult mai 
redusă.

Dar nu numai oamenii plantații
lor participă la acest efort com
plex. Zafra cere multă mină de lu
cru și, la fel ca în toți anii de după 
revoluție, spre cimpurile cultivate 
cu trestie se îndreaptă mii și mii 
de voluntari din toate categoriile 
sociale. Deși în număr considerabil, 
ei au acum un rol complementar in 
ansamblul Zafrei, în cadrul căreia, 
cum spuneam, predomină mașinile, 
în lipsa mijloacelor mecanice, în
treprinderea în care ne aflăm, de 
exemplu, ar fi avut nevoie de încă 
6 000 „macheteros". După încheie
rea campaniei, toți lucrătorii între
prinderii trec la alte munci : o 
parte sînt folosiți la lucrările de 
întreținere a fabricii, alții primesc 
repartizări la unități agricole sau 
industriale din zonă.

în incinta fabricii de zahăr for
fota este in toi. De la tulpinile de 
trestie mărunțite de cuțite rota
tive pină la zahărul „miere" și apoi 
la cel cristalizat e o cale aparent 
simplă, dar pe parcursul ei există 
destui parametri care trebuie su- 
pravegheați permanent pentru ca 
produsul final să fie obținut cu 
maximă eficiență și cu indicatorii 
calitativi adecvați.

Trestia prelucrată înseamnă însă 
nu numai zahăr. O parte din rezi
duuri servește drept combustibil 
pentru termocentrala întreprinde
rii, care produce căldura necesară 
proceselor tehnologice și curent 
electric în cantități ce depășesc 
nevoile întreprinderii, surplusul 
fiind furnizat rețelei urbane. O 
altă parte a acestor reziduuri este 
destinată unui amestec de furaj 
pentru vite, fiecare unitate dispu- 
nînd de o fermă zootehnică. Măi

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo- 

ele comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 ianuarie, ora 20 — 6 ianua
rie, ora 20. în țară : vremea va fi rece, 
îndeosebi în prima parte a Intervalu
lui. Cerul va fi variabil, mai mult no- 
ros in nordul și nord-estul țării, unde 
pe alocuri vor cădea ninsori slabe. în 
restul teritoriului, ninsorile vor fi cu 
totul izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat cu unele Intensificări la în

Xx^x.
on

consumului de combusti- 
deficitari și 

de utilizare a unor surse 
noi și, totodată, de va- 
superioară a resurselor

și lipsească, și 
deocamdată in 
90 000 tone, iar 
gata șl cel nou,

Vasile ORO5

ceputul intervalului în nord-estul țării, 
nredominînd din sectorul nord-vestic. 
Temperaturile minime se vor situa, in 
general, între minus 12 și minus 2 gra
de, iar maximele între minus 4 și 6 
grade, mai ridicate în zonele deluroase. 
Dimineața se va semnala ceață, aso
ciată si cu depunere de chiciură, mai 
ales în nordul și centrul țării. în 
București : vremea va fi rece, îndeo
sebi in prima parte a Intervalului. Ce
rul va fi variabil. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuorinse între minus 5 și 
minus 1 grad, iar maximele între minus 
1 și 3 grade. Dimineața se va semnala 
ceață, asociată și cu depunere de 
chiciură.

I



MESAJE DE ANUL NOU
MOSCOVA. — Cu prilejul Anului 

Nou, Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.,. a adresat poporului sovie
tic un mesaj în care a pus în evi
dență rezultatele cu care s-a înche
iat anul 1988 în Uniunea Sovietică. 
Anul care a trecut va rămîne în me
moria omenirii ca un an în care s-au 
înregistrat unele schimbări spre mai 
bine în viața internațională, deși 
umbrele trecutului s-au resimțit în 
politica mondială. împreună cu țări
le socialiste — a precizat Mihail 
Gorbaciov —, nu celelalte popoare 
ale lumii, vom acționa pentru ca 
omenirea să nu mai fie marcată de 
„război rece", să pășească într-o nouă 
perioadă, perioadă in care resursele 
materiale și intelectuale să fie ca
nalizate în întregime în folosul păcii, 
colaborării și propășirii omenirii.

BERLIN. — Realizările obținute In 
1988 in înfăptuirea strategiei econo
mice a R.D. Germane și prioritățile 
anului 1989 sint relevate in mesajul 
de Anul Nou al tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, informează 
agenția A.D.N. In legătură cu situa
ția internațională, in mesaj se sub
liniază că lupta pentru dezarmare 
trebuie continuată, printre obiective
le care trebuie atinse aflîndu-se rea
lizarea unui acord cu privire la re
ducerea armelor strategice ofensive, 
încetarea experiențelor nucleare, in
terzicerea armelor chimice și o redu
cere semnificativă a forțelor conven
ționale, a armamentelor de la Atlan
tic la Ural.

PHENIAN — în mesajul de Anul 
Nou, Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
relevă că în 1988 clasa muncitoare 
din R.P.D. Coreeană a obținut im
portante succese în toate sferele 
construcției socialiste, in întărirea 
potențialului economic al țării, in
formează agenția A.C.T.C. Cu acest 
prilej, președintele Kim Ir Sen ai 
propus realizarea ța Phenian, în 
viitorul apropiat, a unei reuniuni 
consultative a conducătorilor politici 
din Nord și Sud pentru a discuta 
problema reunificării țării în cadrul 
unei confederații și a invitat liderii 
diferitelor partide din Coreea de 
Sud să ia parte la acest forum.

ATENA. — Primul-ministru al Gre
ciei, Andreas Papandreu, a declarat, 
în mesajul de Anul Nou adresat na
țiunii, că un nou acord privitor la 
bazele militare americane va putea 
fi încheiat numai dacă el va servi 
intereselor naționale superioare ele
ne și nu va știrbi suveranitatea țării, 
informează agenția T.A.S.S. De ase
menea, a spus el. acordul va trebui 
să fie aprobat de poporul elen.

MAPUTO. — Un rezultat major 
obținut in Mozambic in anul 1988 
il constituie întărirea considerabilă 
a unității naționale — a subliniat 
președintele Joaquim Alberto Chis- 
sano. Subliniind că anul viitor, 
cînd va avea loc Congresul al V-lea 
al Partidului FRELIMO, trebuie să 
fie marcat de schimbări pozitive în 
toate domeniile, președintele Chissa? 
no a cerut tuturor cetățenilor să 
contribuie la dezvoltarea wilt- >-

ROMA. — Președintele Italiei, 
Francesco Cossiga, a apreciat că in 
1988 negocierile au prevalat asupra 
conflictelor intr-o serie de domenii. 
El și-a exprimat speranța că în noul 
an omenirea va continua colaborarea 
pe plan internațional, subliniind in 
același timp răspunderea ce revine 
Italiei în această direcție.

STOCKHOLM. — în mesajul de 
Anul Nou, regele Suediei, Carl-Gus- 
tav al XVI-lea, s-a referit lă evolu
țiile ce au loc în lume. El a subli
niat rolul crescînd al O.N.U. în so
luționarea conflictelor regionale și a 
cerut intensificarea eforturilor in
ternaționale in vederea protejării 
mediului înconjurător.

LUANDA. — în mesajul de Anul 
Nou, președintele Angolei, Jose 
Eduardo dos Santos, a cerut popu
lației să contribuie la activitatea 
de reconstrucție națională. După 
semnarea acordurilor de instau
rare a păcii și stabilității în Afri
ca australă, a spus președintele an
golez, acum principala sarcină con
stă in reconstrucția economiei grav 
afectate de cei peste 10 ani derăzboi.

TUNIS. — într-un mesaj al 
secretarului general al Ligii Arabe, 
Chedli Klibi, sînt evidențiate evolu
țiile din 1988, cînd între altele s-a 
pus capăt conflictului dintre Iran și 
Irak. Evidențiind apoi însemnăta
tea rezoluțiilor adoptate la sesiunea 
extraordinară de la Alger a Con
siliului Național Palestinian, cu pri
vire Ia crearea Statului Palestinian 
Independent — Palestina și la alte 
aspecte ale problemei palestiniene, 
Klibi a salutat eforturile îndreptate 
spre soluționarea pașnică a con
flictului din Orientul Mijlociu. ,

BEIJING. — R.P. Chineză dorește 
ca prin programul de dezvoltare pus 
în aplicare să demonstreze încă o 
dată superioritatea inerentă și vi
goarea socialismului, a declarat Zhao 
Ziyang, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, într-un mesaj de Anul 
Nou. în mesaj sînt puse în evidență 
rezultatele ce se obțin prin aplica
rea măsurilor adoptate de P.C. Chi
nez și de guvern în domeniul econo
mic, demonstrînd că ele corespund 
orientării generale a programului de 
dezvoltare a țării.

VARȘOVIA. — în mesajul adre
sat poporului polonez cu prilejul 
Anului Nou, Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, a făcut o anali
ză a activității desfășurate în 1988 
de poporul polonez in direcția dez
voltării economico-sociale a țării. 
Pe plan extern, fiecare pas care 
apropie Europa de o pace trainică 
este un pas pe calea ce o susținem 
și noi, polonezii. Demilitarizarea 
relațiilor internaționale este și va fi 
o orientare fundamentală a politicii 
externe a Poloniei — a subliniat 
W. Jaruzelski.

HANOI. — în mesajul președinte
lui Consiliului de Stat al R.S. Viet
nam, Vo Chi Cong, au fost puse în 
lumină rezultatele obținute în 1983 
în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
VI-lea Congres al P.C. din Vietnam 
și este lansat un apel pentru spriji
nirea eforturilor ce se depun în eco
nomia vietnameză.

BONN — Cancelarul federal al 
R.F.G., Helmuti Kohl, a subliniat în 
mesajul de Anul Nou intenția gu
vernului țării sale de a amplifica 
dialogul cu alte țări, indiferent’ de 
sistemul lor social-politic, în vederea 
dezvoltării încrederii și bunei veci
nătăți.

TOKIO. — într-un mesaj de Anul 
Nou, primul-ministru al Japoniei, 
Noboru Takeshita. a relevat că în 
1989 Japonia va continua activitatea 
de încurajare a eforturilor de pace, 
va acționa pentru intensificarea 
schimburilor internaționale.

MANAGUA. — în mesajul de 
Anul Nou, președintele Republi
cii Nicaragua, Daniel Ortega, a 
lansat Un apel către celelalte state 
din America Centrală să acționeze 
în comun pentru soluționarea pe ca
lea dialogului a stării conflictuale și 
crizei din regiune. El a subliniat că 
țările Americii Centrale trebuie să 
lupte împotriva prezenței militare 
străine, pentru apărarea drepturilor 
umane și pentru a evita ca terito
riile lor să fie utilizate pentru agre
siuni împotriva altor state.

HARARE. — Președintele Repu
blicii Zimbabwe. Robert Mugabe, 
președinte în exercițiu al mișcării de 
nealiniere, a adresat, cu prilejul Anu
lui Nou, chemarea de a se acționa cu 
și mai multă hotărire in vederea 
eliminării politicii de apartheid din 
Africa de Sud. El a arătat că se im
pun legalizarea Congresului Națio
nal African (A.N.C.), recunoașterea 
lui ca partener de negocieri in dia
logul politic, precum și eliberarea de- 
ținuților politici, în frunte cu Nelson 
Mănidela. ’■ •-«< ..«C.'iOu

HELSINKI. — Președintele Fin
landei, Mauno Koivisto, a chemat 
Ia amplificarea eforturilor desti
nate soluționării problemelor cu 
care se confruntă în prezent țările 
in curs de dezvoltare, subliniind, 
totodată, necesitatea adoptării de 
măsuri de ocrotire a mediului încon
jurător. Referindu-se la situația in
ternă, . el a arătat că Finlanda va 
trebui, în noul an, să-și concentreze 
atenția asupra problemelor șomaju
lui, construcției de locuințe, a ame
liorării dezechilibrului în balanța de 
plăți a țării.

ADDIS ABEBA. — în mesa
jul de Anul Nou, secretarul ge
neral al Organizației Unității Afri
cane, Ide Oumarou, și-a exprimat 
Convingerea că anul 1989 va marca 
noi victorii în lupta popoarelor con
tinentului pentru dobindirea și con
solidarea independenței, împotriva 
sistemului de apartheid. Salutind 
pașii intreprinși în anul ce s-a în
cheiat în direcția aplanării situațiilor 
conflictuale din diferite regiuni ale 
Africii, a promovării relațiilor și 
cooperării dintre statele africane. Ide 
Oumarou a relevat necesitatea ca a- 
ceste tendințe pozitive să fie conso
lidate.

LUANDA. — în mesajul de Anul 
Nou, președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a lansat 
tutUror namibienilor apelul de a 
face ca 1989 să devină anul inde
pendenței Namibiei — informează 
agenția Nampa. EI a arătat că sem
narea acordurilor de la Brazzaville 
și New York a marcat intrarea în 
faza finală a luptei poporului, na- 
mibian pentru eliberarea Namibiei.

SOFIA — în mesajul adresat cu 
prilejul Anului Nou, Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetuluii 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, s-a referit la re
zultatele obținute de poporul bulgar 
în anul 1988. Tovarășul Todor Jivkov 
a subliniat importantele obiective 
prevăzute pentrti anul 1989 in toate 
domeniile — material, social și spi
ritual, în democratizarea vieții, în 
mobilizarea forțelor și capacităților 
creatoare ale poporului.

ULAN BATOR. — în mesajul de 
Anul Nou, adresat poporului mongol 
de către Jambin Batmunh, secretar 
general al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al R.P. Mongole, s-a evidențiat că 
anul 1988 a fost o perioadă de reali
zări în dezvoltarea economiei mongo
le. Vorbitorul a reliefat necesitatea 
intensificării eforturilor pe calea per
fecționării conducerii și planificării 
economiei și adîncirii democrației so
cialiste. Referindu-se la unele pro
bleme ale vieții internaționale, 
J. BatmUnh a subliniat importanța 
intensificării eforturilor pentru con
solidarea tendințelor pozitive,

TIRANA. — în cursul anului 1988, 
poporul albanez a făcut noi pași pe 
calea dezvoltării în domeniul econo
mic și cultural, în alte sectoare de. 
activitate, a relevat Ramiz Alia, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania.-președintele Pre
zidiului Adunării Populare a R.P.S. 
Albania. în continuare, în mesajul 
transmis de agenția A.T.A. sînt evo
cate sarcinile prevăzute pentru 1989, 
cînd se împlinesc 45 de ani de la 
eliberarea țării.

BANGKOK. — Primul-ministru al 
Thailandei, Chatichai Choonhavan, a 
subliniat, in mesajul de Anul Nou. 
importanța realizării de economii 
pentru procesul de dezvoltare a ță
rii. El a chemat poporul să acțio
neze pentru înfăptuirea politicii de 
dezvoltare economică a țării.

PARIS. — în mesajul de Anul 
Nou. președintele Franței, Francois 
Mitterrand, a exprimat speranța că in 
1989 vor fi întreprinse noi măsuri în 
direcția păcii. Referindu-se Ia unele 
aspecte ale situației interne, șeful 
statului francez a subliniat că se 
impun măsuri în vederea ajutorării 
celor aflați la marginea societății, 
între care cei în căutarea unui loc 
de muncă.

CARACAS. — în mesajul de Anul 
Nou, președintele Venezuelei, Jaime 
Lusinchi, a anunțat că guvernul a 
luat hotărirea să întrerupă, începînd 
cu 17 ianuarie, plățile in contul da
toriei externe. El a subliniat că si
tuația creată în urma majorării da
toriei externe a țării a devenit ,.de 
nesuportat". Nu este posibil, a pre
cizat președintele Lusinchi, ca da
toria Venezuelei, ca, de altfel, și a 
celorlalte state latino-americane, „să 
fie stinsă" cu prețul majorării ei su
plimentare.

NICOSIA — Cea mai bună cale 
în vederea asigurării liniștii și 
securității tuturor ciprioților o re
prezintă unificarea Ciprului, a de
clarat președintele țării.. Ghiprghios 
Vassiliou, intr-o cuvintare rtfdiat'fiș 
ievizată. Divizarea țării, a spus pre
ședintele Ciprului, a adus poporului 
cipriot numai durere. Subliniind ne
cesitatea cooperării intre cele două 
comunități cipriote, președintele 
Vassiliou a arătat că „a sosit vre
mea cind trebuie depuse toate efor
turile pentru obținerea păcii și rea
lizarea unității întregii țări".

CIUDAD DE MEXICO. — Preșe
dintele Mexicului, Carlos Salinas de 
Gortari, a lansat apelul la unitatea 
întregii națiuni in vederea depășirii 
dificultăților generate de datoria ex
ternă, pentru a se avansa pe calea 
dezvoltării economice și sociale a 
țării. în mesajul de Anul Nou, el 
s-a pronunțat, totodată, pentru con
solidarea procesului de transformări 
democratice.

BAMAKO. — Politica externă 
a Republicii Mali se va baza in 
continuare pe principiile coexisten
tei pașnice, neamestecului în tre
burile interne ale altor state, re
glementarea tuturor stărilor con
flictuale la masa tratativelor — a 
relevat, in mesajul său, președintele 
Republicii Mali, Moussa Traore, 
secretarul general al Partidului 
Uniunea Democratică a Poporului 
Malian. El a chemat, totodată, po
poarele Africii la* intensificarea 
luptei împotriva apartheidului, 
pentru lichidarea sistemului inuman 
de segregație rasială din R.S.A.

MANILA. — Președintele Filipine- 
lor, Corazon Aquino, și-a exprimat 
speranța că eforturile pentru progre
sul și prosperitatea țării vor fi încu
nunate cît mai curind de succes. în 
mesajul dat publicității cu ocazia 
Anului Nou, șeful statului filipinez 
a apreciat că pe baza coonerării și 
unității poporului se vor putea realiza 
stabilitatea și o deplină redresare 
economică a țării în 1989 — trans
mite agenția China Nouă.

santiago de cuba , Miting consacrat celei 
de-a XXX-a aniversări a victoriei revoluției

HAVANA 2 (Agerpres). — La San
tiago de Cuba a avut loc un miting 
consacrat celei de-a XXX-a aniver
sări a victoriei revoluției — sărbă
toarea națională a Republicii Cuba. în 
discursul rostit cu acest prilej, Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al C.C.

Adunarea 
de la Beijing 

cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la „Mesajul 

către compatrioții din Taiwan"
BEIJING. — Comitetul Perma

nent al Adunării Naționale Popu
lare a R. P. Chineze a organi
zat, la Beijing, o adunare — la care 
au fost prezenți conducători de partid 
și de stat — în legătură cu împli
nirea a 10 ani de la „Mesajul către 
compatrioții din Taiwan" transmis de 
Comitetul Permanent al A.N.P. și 
care conținea principiile generale ale 
guvernului chinez privind reunifi- 
carea pașnică a țării — relatează 
agenția China Nouă.

Luind cuvântul, Wu Xueqian. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, a arătat că P.C. Chi
nez și guvernul chinez doresc cu sin
ceritate să aibă contacte și consultări 
cu toate partidele politice, organi
zațiile de masă, precum și cu per
soane ; reprezentînd diferite pături 
din Taiwan, adăugind : Convorbirile 
se pot referi la reunificarea țării ori 
la probleme concrete ale relațiilor 
dintre cele două părți.

De „Ziua revoluției palestiniene"

Manifestații în teritoriile ocupate de Israel
în teritoriile ocupate de Israel au 

avut loc ample manifestații ale 
populației palestiniene care au 
marcat cea de-a 24-a aniversare a 
„Zilei revoluției palestiniene", la 
aceste acțiuni participind, potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, peste 
800 000 de persoane. în prima zi a 
anului, mai ales în zona Gaza, mă
surile luate de autoritățile de ocu
pație au fost mai severe, instituin- 
du-se, între altele, restricții de cir
culație și fiind suspendate pe o pe

„Mișcarea de nealiniere poate juca un rol 
tot mai important"

Declarația președintelui Republicii Zimbabwe
HARARE. — Președintele Repu

blicii Zimbabwe, Robert' Mugabe, a 
afirmat că „mișcarea de nealiniere 
este capabilă să joace un rol impor
tant, în condițiile in care reprezintă 
glasul a 101 țări". El a arătat că reu
niunile și consultările dintre repre
zentanții țărilor nealiniate au deve
nit mai eficiente, în special la nive
lul miniștrilor de externe. Mugabe 
— care este președinte in exercițiu

Escaladarea cheltuielilor militare -
principala piedică

încheierea reuniunii la nivel
ISLAMABAD — La Islamabad, 

s-au încheiat lucrările reuniunii la 
nivel înalt a Asociației Asiei de Sud 
pentru Cooperare Regională (SAARC), 
la care au participat șefii de stat 
sau de guvern din țările membre 
ale organizației — Bangladesh, Bhu
tan. India. Maldive, Nepal, Pakistan 
și Sri Lanka.

Au fost examinate probleme pri
vind extinderea și adincirea co
laborării in regiune, programele 
pentru perioada imediat următoare 
și în perspectivă, pînă în anul 2000.

In documentul final al întîlnirii 
este reafirmată importanța coope-

America Centrală să fie transformată
într-o zonă fără forte militare străine 

O propunere a președintelui Republicii Nicaragua
MANAGUA — Președintele Re

publicii Nicaragua, Daniel Ortega 
Saavedra, a propus șefilor de stat 
centro-americani, care se vor reuni 

al P.C. din Cuba, președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, a tre
cut in revistă rezultatele obținute 
în dezvoltarea țării în anii de după 
revoluție.

0 declarație a 
Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.
MOSCOVA. — Ministerul Afaceri

lor Externe al U.R.S.S. a dat publi
cității o declarație în care se subli
niază că U.R.S.S. sprijină hotărirea 
autorităților afgane ca. de la 1 ianua
rie 1989, să înceteze focul pe întreg 
teritoriul țării, precum și apelul adre
sat de președintele Najibullah opozi
ției armate de a urma acest exemplu.

La rîndul său, U.R.S.S. declară că, 
de la aceeași dată, toate unitățile 
sovietice care se mai află in Afganis
tan vor înceta focul. Hotărirea res
pectivă rămîne în vigoare pe întreaga 
perioadă a încetării focului din Af
ganistan, se subliniază în declarație.

LA 9 IANUARIE

0 nouă rundă de convorbiri 
intercomunitare cipriote
NICOSIA 2 (Agerpres). — Viitoa

rea rundă de convorbiri intercomu
nitare cipriote a fost anunțată pen
tru 9 ianuarie. Președintele Cipru
lui, Ghiorghios Vassiliou, a subliniat 
— într-o declarație — că este ho- 
tărit să depună toate eforturile în 
cadrul dialogului intercomunitar pen
tru găsirea unei soluții viabile și 
permanente problemei cipriote.

rioadă nedeterminată cursurile In 
școli, notează agențiile de presă.

(Agerpres)
RIAD 2 (Agerpres). — Organizația 

Conferinței Islamice a dat publicită
ții, la Jeddah, cu prilejul ..Zilei re
voluției palestiniene", o declarație 
prin care se lansează un apel la ac
țiuni pentru restabilirea păcii . și 
securității în Orientul Mijlociu- și 
pentru a permite poporului pales
tinian să-și asigure drepturile - sale 
legitime. ■ 

al mișcării de nealiniere — a anun
țat că va propune la cea de-a IX-a 
Conferință la nivel înalt a mișcării, 
programată să aibă loc în luna sep
tembrie 1989 la Belgrad, „o serie 
de recomandări generale privind 
structura mișcării, astfel incit aceas
ta să-și poată îndeplini obiectivele 
de bază". El a evidențiat necesitatea 
modernizării activităților mișcării in 
condițiile internaționale actuale.

în calea dezvoltării 
înalt a țărilor din Asia de sud 

rării interregionale pentru elimi
narea sărăciei, foametei, a bolilor, 
neștiinței de carte și șomajului. 
Totodată, se subliniază importanța 
cooperării economice dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de dez-, 
voltare.

Documentul relevă, de asemenea, 
că escaladarea cheltuielilor mili
tare constituie piedica principală în 
calea dezvoltării mondiale și că 
fondurile care se irosesc pentru 
înarmări trebuie dirijate spre reali
zarea și stimularea progresului eco
nomic al statelor. îndeosebi al celor 
in curs de dezvoltare.

la jumătatea lunii în curs, la San 
Salvador, să analizeze problema 
transformării Americii Centrale 
intr-o zonă fără forțe militare 
străine.

Domnului JEAN-PASCAL DELAMURAZ
Președintele Confederației Elvețiene

BERNA
Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Confederației Elve

țiene îmi oferă prilejul de a vă transmite felicitări cordiale, precum și cele 
măi bune urări de fericire personală și de succes în îndeplinirea înaltei 
misiuni încredințate.

NICOLAE CEAUSESCU
, Președintele

Republicii Socialiste România

încheierea lucrărilor Congresului 
P.C. din India (Marxist)

Sankaran Namboodiripad reales în funcția de secretar general
NEW DELHI. - In localitatea in

diană Trivandrum s-au încheiat 
lucrările celui de-al XIII-Iea Con
gres al Partidului Comunist din 
India (Marxist), la care au participat 
700 de delegați din țară și delegații ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
de peste hotare. în funcția de secretar 
general al C.C. al partidului a fost 
reales • E. M. Sankaran Namboodiri
pad. De asemenea/, a fost ales un

început de an nou în țările capitaliste

Situația forței de muncă 
continuă să se agraveze

PARIS '2 (Agerpres). — Ziarul 
francez „Le Monde" avertizează că 
situația forței de muncă a Franței 
se va agrava în continuare. între 
factorii ce vor contribui la creșterea 
ratei șomajului, ziarul enumeră fap
tul că noi contingente de absolvenți, 
aproximativ 200 000 de tineri, își 
vor face apariția în 1989 pe piața 
forței de muncă. De asemenea, va 
crește numărul femeilor în căutarea 
unui loc de muncă. în plus, lista șo
majului real va continua să sporească 
datorită faptului că numărul șome
rilor care și-au pierdut speranța 
să-și găsească o slujbă și nu se mai 
înscriu pe listele forțelor de muncă 
este în creștere.

Pe de altă parte, potrivit unui son
daj de opinie realizat de Institutul 
național de statistică al Franței, 83 
la sută dintre cei chestionați consi
deră că în următoarele luni rata a- 
cestui flagel ar urma să crească. în 
prezent, șomajul afectează peste 2,5 
milioane de francezi.

LONDRA — Numărul șomerilor a

Creșteri substanțiale ale prețurilor
BONN 2 (Agerpres). — începînd 

cu prima zi a anului, cetățenii vest- 
germani asistă neputincioși la un 
nou val de creșteri ale prețurilor. 
Astfel, de la 1 ianuarie, în R.F. Ger
mania au crescut chiriile. costul 
călătoriilor cu trenul și autobuzul, 
tarifele poștale, «ale consumului de 
gaze și prețul benzinei.

Tot Ja 1 ianuarie a intrat în vi
goare legea privind reforma sis
temului de ocrotire a sănătății, 
care prevede reducerea alocațiilor 
bugetare in acest domeniu. Potrivit 
experților, urmarea imediată a 
aplicării acestei legi o constituie 
creșterea costului serviciilor medi- 
cale. Cu alte cuvinte, apreciază pre
sa vest-germană, reforma este des
tinată ’ șă servească intereselor ma
relui capital.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Anul acesta,. prețurile bunurilor de

Serviciul datoriei externe a țărilor latino-americane 
s-a ridicat anul trecut la 33 miliarde dolari

MONTEVIDEO — Potrivit datelor 
difuzate la Montevideo de Comisia 
Economică a O.N.U. pentru America 
patină și Caraibi (CEPAL), ser
viciul datoriei externe a statelor din 
zonă a "ajuns în 1988 ‘ Ia 33 miliarde 
dolari. în schimb, asistența finan
ciară a fost de numai 4.3 miliarde 
dolari. Diferență de 28,9 miliarde 
dolari reprezintă cel mai ridicat 
deficit al țărrlor din regiune față de 
creditorii străini din ultimii 15 ani.

Raportul CEPAL precizează că, 
deși statele din. regiune .. au făcut 
eforturi deosebite pentru sporirea 
exporturilor, care au ajuns la 27,8 
miliarde dolari, suma nu a fost su
ficientă pentru a compensa ieșirile 
de capital determinate de rambur
sarea uriașei lor datorii externe.

în raport se arată, pe de altă 
parte, că inflația a căpătat, în 1988, 
proporțiile unui adevărat flagel eco
nomic în. țări din America Latină și 
Caraibi. 

nou comitet central al cărui birou 
politic a fost lărgit de la 10 la 12 
membri. în cadrul cuvintării finale, 
Sankaran Namboodiripad a subliniat 
că principalul obiectiv al partidului 
rămîne întărirea unității forțelor de? 
stingă și democratice din India, pre
cum și depunerea de eforturi susținu
te pentru sporirea dezvoltării social- 
economice naționale.

atins în Marea Britanie la finele 
anului cifra de 2 066 944 de per
soane. Analizind datele, presa bri
tanică arată că, dacă se au in ve
dere și schimbările sezoniere, nu
mărul este de peste 2 100 000. După 
părerea unor reprezentanți ai parti
delor de opoziție, care resping me
todologia guvernului de calculare a 
numărului' șomerilor, de acest feno
men sînt afectați 2,9 milioane de 
oameni.

BONN. — Conform datelor oficiale 
prezentate la Bonn, numărul șomeri
lor a crescut în luna noiembrie în 
R.F.G. cu circa 17 000 de persoane. 
Astfel, în momentul de față, in 
această țară, în căutarea unui loc de 
muncă se află mai mult de 2 mi
lioane de persoane. In același timp, 
menționează sursele guvernamentale 
vest-germane, a crescut numărul an- 
gajaților cu „program redus", de 
fapt al celor ce sînt nevoiți să lucre
ze numai cîteva zile pe săptămînă, 
primind, în mod corespunzător, un 
salariu drastic diminuat.

consum vor crește, în Statele. Unite, 
în medie, cu 4,5—5 la sută, afirmă 
o importantă firmă specializată in 
cercetarea pieței — „Standard and 
Poor’s Corporation", din New York. 
Principalele creșteri de prețuri se 
anticipează la îmbrăcăminte — apro
ximativ 10 la sută — și la alimen
te. Va crește, da asemenea, costul 
benzinei.

LISABONA. — La 1 Ianuarie,_ în 
Portugalia au intrat în vigoare noi 
scumpiri ale costului aprovizionării 
cu apă potabilă, curentului electric, 
gazelor și au crescut tarifele pentru 
transportul în comun. S-a mărit cos
tul abonamentelor pentru radio și 
televiziune — cu 15,9 la sută, pentru 
posturile telefonice și serviciile poș
tale. S-au scumpit, de asemenea, pii- 
nea și produsele de panificație — cu 
3,6 la sută.

CAIRO — într-un interviu acordat 
cotidianului „Al Ahram", președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a 
relevat că problema datoriei externe 
a căpătat dimensiuni îngrijorătoare 
pentru toate statele lumii — sărace 
și bogate — deopotrivă, informează 
agenția Q.N.A. Procesul de dezvol
tare în țările in curs de dezvoltare, 
a relevat Hosni Mubarak, a avui 
mult de suferit in ultimii ani din 
cauza dobînzilor percepute la dato
riile lor externe. Aceasta este re
flectată de creșterea rapidă a tota
lului datoriei țărilor „lumii a treia" 
de la 900 de miliarde la peste 1 100 
de miliarde dolari.

Hosni Mubarak a arătat, în con
text, că țările creditoare nu trebuie 
să impună condiții prealabile care 
ar putea afecta stabilitatea eco
nomică și socială a țărilor in curs 
de dezvoltare, evidențiind necesita
tea reducerii serviciului datoriei 
externe.

r

ÎNTÎLNIRE. La 2 ianuarie, la 
Viena a avut loc o nouă intilnire 
intre reprezentanții statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
și statele N.A.T.O., in cadrul con
sultărilor vizind elaborarea man
datului viitoarelor negocieri cu pri
vire la reducerea trupelor și arme
lor convenționale in Europa, de la 
Atlantic la UraL . 1

INTERVIU. Ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, Geoffrey 
Howe, a declarat că Israelul af tre
bui să răspundă inițiativei palesti
niene de pace pentșu a nu se irosi 
șansele ivite pe acest plan. într-un 
interviu acordat presei, reluat de 
agenția QNA, el a spus că o re
glementare a conflictului din regiu
ne, trebuie să țină seama , de drep
tul poporului palestinian la .auto
determinare si do dreptul tuturor 
rărț’lor din zonă, inclusiv Israelul, 
de a trăi în interiorul unor fron
tiere sigure, reounoscute.

CONDAMNARE. Consiliul de 
Securitate a condamnat energic 
amplasarea unei încărcături explo
zive ța bordul avionului companiei 
„Panam" prăbușit recent in Scoția. 
Consiliul de Securitate a lansat, 
totodată, un apel către toate sta
tele lumii in,care le cere să acorde 
asistență pentru prinderea și pe
depsirea celor răspunzători de ac
tul criminal. Organizația Interna
țională a Aviației Civile este che
mată să-și continue eforturile pen
tru protejarea aparatelor și pasa
gerilor împotriva actelor teroriste.

CEREMONIE. în cadrul ceremo
niei desfășurate la Colombo, 
Ranasinghe Premadasa a depus 
luni jurămintul în calitatea de pre
ședinte al Republicii Democratice 
Socialiste Sri Lanka, pentru un 
mandat de șase ani — informează 
agenția China Nouă. El a obținut 
victoria in alegerile ce au avut loc 
la 19 decembrie.

SEMINAR. La New Delhi s-au 
desfășurat lucrările unui seminar 
național cu tema „India după do
bindirea independenței". în cadrul 
reuniunii s-a subliniat că in pe
rioada care a trecut de la dobin
direa independenței India și-a 
creat o puternică bază industrială 
și a acționat pentru dezvoltarea 
agriculturii, Astfel, se arată între 
altele că recolta de cereale a 
crescut de peste trei ori, iar pro
ducția de energie electrică de peste 
o sută de ori.

ÎN SALVADOR, ca urmare a ac
telor de violență politică, și-au 
pierdut viața, în 1988, 1 369 de per
soane, în majoritate civili — trans
mite agenția Efe.

BALANȚA COMERCIALA a Ita
liei s-a încheiat în perioada ianua- 
rie-noiembrie cu un deficit de 
11 856 miliarde lire, față de 10 208 
miliarde lire în aceeași perioadă a 
anului trecut, informează agenția 
ANSA, citind un raport oficial dat 
publicității la Roma.

VIZITA. Ministrul de externe al 
Mauritaniei, Mohamad Sidina Ould 
Sidiya, și-a încheiat vizita efec

tuată la Alger. El a transmis pre
ședintelui Algeriei, Chadli Bend- 
jedid, un mesaj din partea șefului 
statului mauritanian, Maaouya Ould 
Sid’Ahmed Taya. Mesajul se re
feră la relațiile bilaterale și la 
ultimele evoluții pe plan arab și 
african.

EXPULZĂRI. Autoritățile mili
tare israeliene au expulzat 13 pa
lestinieni din teritoriile ocupate, 
sub acuzația că au participat Ia 
acțiunile de protest din ultima pe
rioadă, transmit agențiile de pre
să. Cei expulzați au. fost trimiși cu 
elicoptere militare in așa-numita 
„zonă de securitate", instituită ar
bitrar de Israel, in sudul Libanului.

APROBARE. Consiliul de Secu
ritate a aprobat componenta Mi
siunii de verificare a O.N.U. în 
Angola (UNAVEM). în confor
mitate cu propunerea prezentată 
de secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar. Membrii 
misiunii vor supraveghea procesul 
de retragere a unităților militare 
cubaneze din Angola, care va în
cepe la 1 aprilie și va fi eșalo
nată pe o perioadă de 27 de luni.

DECLARAȚIE. Vicepreședintele 
Boliviei, Julio Garret, a anunțat că 
luna aceasta va avea loc o reuniune

a reprezentanților parlamentelor la
tino-americane și din unele țări 
europene in vederea dezbaterii unor 
probleme de interes comun. între 
care problema datoriei externe. 
Garret a opinat că acesta va fi pri
mul pas spre inițierea de negocieri 
Nord-Sud, propuse la cea de-a 
Vl-a conferință a președinților 
parlamentelor latino-americane, 
desfășurată la Sucre, in luna no
iembrie. ..................

ALEGERI. Președintele Nigeru
lui, Aii Seibou. a anunțat că ale
gerile prezidențiale și parlamenta
re vor avea loc la 10 decembrie 
1989 — s-a făcut cunoscut, oficial, 
în capitala țării, Niamey.

MANIFESTĂRI. La Paris, pre
cum și in alte orașe ale Franței 
au avut loc manifestări prin care 
este marcată începerea festivități
lor organizate cu ocazia aniversă
rii bicentenarului revoluției fran
ceze.

CELEBRUL TURN DIN PISA s-a 
mai înclinat in- 1988 cu 1.-27 mm, 
a anunțat Giuseppe Tognolo, șeful 
grupului de experți care suprave
ghează starea acestui monument 
istoric. El a precizat că, pentru 
moment, nu există nici un pericol 
de prăbușire, structura construcției 

rezistînd încă aproximativ 100—150 
de ani. Potrivit specialiștilor, peri
colul ar deveni mai mare numai 
dacă s-ar înregistra o deviație de 
pește 2 mm anual.

TRAVERSARE. O japoneză în 
vîrstă de 23 de ani a revenit în 
portul Kagoshima, după o dublă 
traversare reușită, pe o ambarca
țiune cu pinze, a Pacificului. 
Kyoko Imakiira este prima femeie 
care a realizat singură o aseme
nea performanță. în drumul său, 
de la Kagoshima la San Francisco 
și înapoi, tinăra japoneză a par
curs, pe apă, 14 000 mile nautice.

POPULAȚIA FILIPINELOR se 
ridică in prezent la 58,7 milioane 
de locuitori.

O TEMPERATURA neobișnuit 
de scăzută s-a instalat într-o serie 
de regiuni din Kuweit. După cum 
au anunțat autoritățile, pe alocuri 
mercurul termometrelor a coborit 
la minus două grade Celsius. S-au 
înregistrat, de asemenea, căderi de 
zăpadă, chiar și in zonele de- 
șertice. Meteorologii afirmă că a- 
semenea fenomene meteorologice 
nu au mai avut loc în Kuweit de 
cel puțin 25 de ani.

BILANȚ. în Austria,, în ce pri
vește accidentele rutiere, anul care . 
a trecut s-a încheiat cu un bilanț I 
tragic. Dacă în 1987 și-au pierdut < 
viața în accidentele de circulație 
1312 persoane, anul trecut numă- I 
rul acestora a fost de 1 425. Po- ’■ I 
trivit unei statistici a Ministerului 
austriac de Interne, peste 50 la I
sută din accidente s-au datorat 
vitezei excesive, iar 14 la sută 1
consumului de băuturi alcoolice. .

NIGERUL a înregistrat în anul I
1988 o recoltă de cereale și alte 
produse agricole de aproape 3 mi
lioane tone, cu 209 000 tone mai I 
mare decît în anul precedent. Mi
nistrul agriculturii și mediului in- I 
conjurător. Brigi Rafini, care a 
anunțat aceste rezultate, a decla
rat că Nigerul, ește în măsură să 
satisfacă necesarul de produse I 
agricole al populației, după ce în 
anii trecuți această țară a fost 
confruntată cu efectele nefavora- I 
bile ale unei secete prelungite. Re
colta bună de anul acesta, a spus 
el, se datorează și ploilor abun- I 
dente, dar, in mare măsură, pre- 
ocupărilor manifestate de autori
tăți pentru dezvoltarea agriculturii I 
ca „prioritate a priorităților".
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