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Felicitările adresate președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Hue Ceaușescu, 

de șefii misiunilor diplomatice
Tevarâsahii Nicolae Ceausescu, tovarășei Elena Ceausescu, conducerii 
de partid si de stat, din inima tinerei generalii, tradiționala urare
LA MULTI ANI, PENTRU PROSPERITATEA 
PAlklEI, PENTRU FERICIREA POPORULUI I

Președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, 30 
decembrie, pe șefii misiunilor diplomatice, pe repre
zentanții unor organizații acreditați în țara noastră, 
care au prezentat felicitări cu prilejul Anului nou și 
al celei de-a XXXIV-a aniversări a proclamării 
Republicii.

La primire au participat tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii lise Verdeț, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Voitec, Petru Enache, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Ion Dincă, Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Nicolae 
Giosan, Aurel Duma, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, Silviu Curticeanu, secre
tar prezidențial și al Consiliului de Stat.

Pentru a prezenta felicitări 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
au venit ambasadorii : U.R.S.S. 
— V. I. Drozdenko. Republicii 
Cuba — Humberto Castello; Re
publicii Turcia — Nahit Ozgiir, 
R. D. Germane — Siegfried Bocii, 
R. P. D. Coreene — Sin In Ha, 
R. P. Bangladesh — A. W. 
Sams-ul Alam. R. P. Benin' — 
Guy Boukary-Mory. Republicii 
Irak — Dhiab M. Al-Algawi, 
Israelului — Aba Gel'en. Maro
cului — Boubker Boumahdk R.F. 
a Braziliei — Carlos dos Santos

Veras. Uruguayului — Juan 
Ansa. R. P. Chineze — Chen 
Shuliang. Norvegiei — Per Bor- 
gen. .Republicii Elene — Michel. 
Cottakis. R. P. Congo — Lau
rent Mann. Japoniei — Yuzuru 
Murakami. Republicii Portughe
ze — Sergio Sacadura Cabrai. 
Marii Britanii — Paul Cecil Hol- 
mer. Canadei — Peter McLaren 
Roberts. Suediei — Hans E. 
Skbld. Republicii Arabe Egipt — 
Mohamed Wafik Hosny, Rega
tului Hasemit al Iordaniei — 
Hani Tabbara. Republicii Popu

lare Socialiste Albania — Jordan 
Pani. Finlandei — Olli Berg
man. Belgiei — Vves Vercaute- 
ren. Republicii Islamice Mauri
tania — Mohameden Ould Ah- 
medou Salem. Republicii Bu
rundi — Clement Sambira. 
Franței — Marcel Beaux. Rega
tului Thailandei — Seth Hera- 
bat. Republicii Ghana — George 
Vise Mahama. Republicii Popu
lare Polone -- Boleslaw Koper- 
ski. Republicii Populare Revo
luționare Guineea — Mamourou 
Toură, Republicii Socialiste 
Vietnam — Tan Phona. Olan
dei — Adrien Mansvelt. Indiei
— K. Gajendra Singh. Republi
cii Liberia — Joseph Zubah, 
Republicii Arabe Siriene — 
Hayssam Barakat. Republicii 
Democratice Sudan — Sayed 
Isam El Din Hassan. Spaniei — 
Jose Maria Alverez de Sotoma
yor v, Castro. Danemarcei — 
Lor&jz Petersen. Italiei — Be
nedetto Santarelii. Republicii 
Islamice Pakistan — Iqbal Ho- 
sain. Republicii Columbia — 
Gilberto Cruz Villegas Elveției
— Francis Pianca. Republicii 
Federale Nigeria — Abdulkadir 
D. Gadau. S.U.A. — David B. 
Funderburk. Statelor Unite Me
xicane — Luis Wybo Alfaro. 
Republicii Populare Mongole —

Namsrain Luvsanravdan. Repu
blicii Socialiste Cehoslovace — 
Josef Simon. Republicii Popu
lare Bulgaria — Todor Stoicev 
Todorov ; insărcinatii cu afaceri 
ad-interim ai Republicii Costa 
Rica — Luis Alberto Bolanos 
Gutierrez. Republicii Ecuadoi- — 

VLucindo Almeida Teran. Repu
blicii Ciad — Ahmat Abderaman 
Haggar. Republicii Chile — Jose 
Miguel Menchacha Pinochet, 
Zairului — Edebidi Atale. Re
publicii Peru — Julio Florian 
Alegre. Republicii Venezuela — 
Alberto Augustin Belzares V'ais- 
man. R. F, Germania — Peter 
Bensch, Argentinei — Jorge 
Marcelo Faurie. Indoneziei — 
Abdulah Basri Aspoor. R. S. F.

, Iugoslavia — Milan Marinkovici. 
Austriei — Marius Calligaris, 
Republicii Gaboneze — Francois- 
Lambert Kombe. R. P. Ungare 
— Gydrgy Kalmar Republicii 
Tunisiene — Ridha RegaVa. Re
publicii Filipine — Marcellana 
G. Desales. precum si Mustafa 
Fituri Sweah. secretar ad-inte
rim al Biroului popular a! Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste. Khaled El- 
Shpikh. reprezentantul perma
nent al O.E.P.
(Continuare în pag. a Il-a)
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NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi uteciști, pionieri, șoimi ai 
patriei,

Dragi tineri și copii,
Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru 

urările ce ni le-ați adresat, pentru urări
le adresate partidului comunist, poporu
lui nostru, constructor minunat al so
cialismului, care asigură ridicarea con
tinuă a patriei pe noi culmi de progres 
și civilizație, bunăstarea și fericirea co
piilor, a tineretului, a întregului popor. 
(Aplauze șl urale îndelungate ; se scan
dează : „Ceaușescu — tinerii!“).

Din moși-strămoși, de Anul Nou. po
porul nostru și-a urat întotdeauna lui și 
prietenilor săi cele mai bune ginduri și 
cele mai mărețe realizări. Dintotdeauna 
poporul nostru a dorit ca anul care vine 

să fie mai frumos, mai îmbelșugat, să 
asigure condiții de progres, dă dezvol
tare, să asigure pacea, bunul cel mai de 
preț al tuturor popoarelor. (Aplauze pu
ternice. îndelungate; se scandează: 
„Ceaușescu pace !“).

Nu întîmplător, în urările voastre din 
acest an cuvîntul PACE răsunat ca o 
chemare adresată tuturor acelora care 
cheltuiesc încă mulți, mulți bani, multă 
energie, , multă inteligență pentru înar
mare, în timp ce milioane și zeci de mi
lioane de oameni trăiesc încă în condi
ții de înapoiere. în timp ce mulți copii 
de pe toate meleagurile planetei noastre 
nu au acum, în pragul Noului An. asi
gurată ziua de mîine. Perspectiva între
văzută pentru 1982 de mulți economiști 
este sporirea numărului șomerilor, în 
timp ce unii sporesc numărul armamen

telor. Iată de ce, într-adevă*r, ‘ .trebuie ca 
acum, în pragul Noului Ad&f82, gîndu- 
rile și voința noastră să se {fieîrepte spre 
toate popoarele lumii cu chemarea de a 
ne uni eforturile pentru 'aj opri cursa 
înarmărilor, pentru a opri amplasarea 
rachetelor nucleare în Europa, pentru o 
Europă fără rachete, făr^Vuțnament nu
clear, pentru o lume g^^ăcii și cd- 
laborării egale între ■toște națiunile 
lumii. (Aplauze puternice.; se “scandează: 
„Ceaușescu — pace !“).

Să fie îndreptate miliardele • de dolari 
cheltuite în scopul înarmărilor pentru a 
asigura'locuri de muncă, pentru a asi
gura sănătatea oamenilor, pentru cultură, 
pentru condiții de învățămint pentru 
copii și tineret, pentru bunăstarea și fe- 
(Continuare in pag. a III-a)

Stimate tovarășe decan al corpu
lui diplomatic,

Stimați tovarăși și domnilor am
basadori și șefi ai misiunilor diplo
matice din România,

Dragi tovarăși,
Aș dori, în primul rînd, să vă mulțu

mesc pentru urările pe care mi le-ați 
adresat, pentru urările adresate ■ poporu
lui român, cu' prilejul Zilei Republicii, și 
al Noului An.

încheiem un an care a prilejuit eforturi 
susținute pentru toate popoarele — și mă 
rdfer și la poporul ronțân — pentru a-si 
asigura dezvoltarea ec6nomico-socîală. Au 
trebuit învinse multe greutăți determina
te de criza economică, de faptul că în eco
nomia mondială, în relațiile economice 
internaționale continuă să se manifeste 

puternic criza, relațiile inechitabile — 
ceea ce are repercusiuni puternice asupra 
dezvoltării economico-sociale in toate sta
tele.

Ați trăit în acest an în România și cu
noașteți atît munca și realizările, cît și 
greutățile pe care poporul român le-a in- 
timpinat în dezvoltarea sa economico-so- 
cială. Am realizat pași însemnați — chiar 
în aceșt an greu — pe calea dezvoltării 
economico-sociale, in realizarea Progra
mului partidului nostru, a hptărîrilor 
Congresului al XII-lea de dezvoltare a 
tării, de ridicare a bunăstării generale a 
poporului.

încheiem un an cu multe probleme 
complicate în viața internațională. Din 
păcate, așteptării^ și dorințele formulate, 
practic, de toate popoarele — și pe care 
le-am formulat și noi și poporul nostru 
chiar cu un an în urmă, și in acest ca

dru — nu au fost pe deplin îndeplinite. 
Poporul nostru — ca și toate popoarele — 
sperau ca anul 1981 să ducă la o diminua
re a încordării, la o reducere a înarmă
rilor, la promovarea unei politici de 
destindere, bazată pe respectul indepen
denței și suveranității naționale a po
poarelor, pe neamestecul. în treburile in
terne. Am asistat, intr-o anumită parte 
a anului, la unii pași pozitivi în această 
direcție. Din păcate,, in ultima parte a 
anului am asistat și asistăm la măsuri 
care duc Ia accentuarea încordării. Au 
fost adoptate o serie de măsuri care au 
accentuat încordarea în Orientul Mijlo
ciu .și în alte zone ale lumii, deși toți 
așteptam și așteptăm măsuri care să 
creeze condiții pentru soluționarea poli
tică a tuturor conflictelor, pentru renun
țarea la forță și la amenințarea cu forța.
(Continuare in pag. a H-a)

„în lumini să strălucească 
Vatra noastră strămoșească"

Ca în fiecare an
In mers drept, contemporan 
Pe pămîntul unde stăm 
Venim iarăși să urâm :

Pace-naltă, drum ne-nfrînt, 
Veșnicie pe pâmint,
Visuri, zboruri omenești
Și tradiții românești.

Pentru clasa muncitoare 
Urâm numai căi de soare 
Și-n lumini să strălucească 
Vatra noastră strămoșească.

Pentru rădăcina țării, 
Țărănimea, bolta zării, 
Urzind cimpu-n scris de plug 
Holde pline de belșug.

Patriei ce ne e stea, 
Cît mai multă pace-n ea,

Bucurii și sănătate, 
Viață dusă-n libertate !

Viață bună, drag popor, 
Și de aur viitor, 
împliniri, mărețe fapte 
Pentru gindurile toate.

Fericire pentru-acele 
Mame care ne sînt stele 
Și aceea ce-i întîia 
In măicuța România.

Partidului ce ni-i scut, 
Ce lumină ne-a făcut, 
li urăm, cu gînd fierbinte, 
Veac de veacuri înainte.

Iar lui Ceaușescu, drum 
pentru patria de-acum, 
li urâm în zări cu soare 
Glorie nepieritoare !

Virgil CARIANOPOL

T Primește urarea, harnica țara!
La fereastra tării, iată, se 

adună iarăși, dună datină, 
cetele de colindători. Petrec 
ultimele ore ale anului 
1981. Vestesc sosirea Anu
lui Nou, 1982. Tara întreagă 
se află, la ora cină avar a- 
ceste rinduri. in așteptarea 
rostirii cuvintului de laudă, 
de îndemn, de sănătate și 
fericire, de pace.-Mesajului 
de Anul Nou al președinte
lui Nicolae Ceaușescu. că
ruia tara i-a adresat — la 
pridvorul celei mai alese 
case a tării, sediul Comite
tului Central al partidului 
— urarea sărbătorească, de 
ani multi cu sănătate. O 
urare in care s-a cuprins 
inima întregii țări. România 
socialistă a îmbrăcat' strai 
sărbătoresc, de bucurie, de 
mindrie. de Încredere.

De tonic' '’nrie. pentru
că așa a ( noi dintot-
*-yna : . după arat.

r/.-X sș lupă cules
/ toc' Unite prin
'ca/ , și în liniște

. ne otit firesc cu
~-tc- locul, cu straiul

/e *e.
T4 a mindrie. pen- 

tr -ădaniile noastre

au rodit din plin. Istoria, 
se știe, n-a judecat nicio
dată doar intențiile, ci, mai 
ales, faptele. Si fapt este 
că și in acest, an. munca 
unită și eroică a între
gului popor a fost forța 
propulsoare de progres și 
civilizație în toate dome
niile creației materiale și 
spirituale, așa cum s-a sta
bilit programatic la cel 
de-al. Nll-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân.

De tonică încredere in 
viitor, pentru că avem un 
drum limpede, croit de Pro
gramul partidului, de gin- 
direa cutezătoare, revolu
ționară a secretarului său 
general, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul .Nicolae Ceaușescu 
— omul a cărui preocupare 
constantă pentru pacea că
minelor noastre, pentru pa
cea tuturor căminelor lumii 
s-a bucurat în anul: pe ca- 
re-l încheiem astăzi de 
unanimă prețuire si apre
ciere.

...La fereastra tării, iată, 
se adună iarăși. după dati
nă, cetele de colindători.

Primește-le urarea, cinsti
tă tară !

E fapta ta in rostirea ei.
E năzuința fierbinte a în

tregii țări spre faptele eare 
să deschidă largi pirtii vii
torului. spre ani plini de 
muncă si de pace.

E cuprinsă in urarea de 
An Nou certitudinea opti
mismului nostru care trece 
ca o superbă ștafetă, din- 
tr-un an în altul. Certitudi
ne care izvorăște din voca
ția noastră de a ctitori, din 
voința noastră de pace, de 
mai bine. $i ajungem ast
fel. din nou. la izvorul 
muncii care le naște ne 
toate.

Munca pentru tară — 
deqi pentru noi —'singurul 
zăcământ din care bună
starea si fericirea fiecăruia 
iși trage sevele.

Munca pentru o*  Românie 
puternică, liberă, demnă si 
stăpînă. independentă si 
suverană, al cărei glas 
vibrant de pace si concor
die intre ponoare să se facă 
tot mai auzit in lume.

...La fereastra tării, iată, 
se adună iarăși, .după da
tină, cetele de colindători.

Petrec ultimele ore ale a- 
nului 1981. Vestesc sosirea 
Anului Nou, 1982.

Prlmește^le urarea, har
nică țară '

Primește-le urarea pen
tru că in rostirea ei se 
află cuprinse faptele țării, 
de AZI si, mai ales, de 
MÎINE.

Primește-le urarea, har
nică tară, pentru că intre 
marginile ei se află cuprins 
nu numai belșugul ivit din 
munca anilor trecuti. nu 
numai vrerea noastră neo
bosită de mai bine, nu nu
mai. opțiunea noastră fier
binte pentru pace. ci. mai 
presus de toate, se află ho- 
tărîrea neclintită a întregii 
suflări românești de a con
verti în realitate, la seara 
unu pe unu, luminosul Pro
gram al devenirii comunis
te a scumpei noastre 
Românii, Programul parti
dului nostru comunist, pro
gramul nostru, al tuturor.

„LA MULTI ANT- !
(Citiți'în pag. a IV-a an

cheta social-politică: ANUL 
ÎN CARE PĂȘIM — UN 
NOU AN DE MUNCA SI 
PACE).

■ X
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la intîlnirea cu corpul diplomatic
(Urmare din pag. I)

în Europa au intervenit și unele 
momente pozitive. în acest sens 
m-aș referi la progresele înregis
trate în cadrul reuniunii pentru 
securitate și cooperare de la Ma
drid, la poziția adoptată de multe 
guverne europene față de politica 
de înarmare. De asemenea, în 
acest cadru, aș dori să menționez 
marile manifestări și mișcări ale 
popoarelor pentru a opri ampla
sarea în Europa a rachetelor cu 
rază medie de acțiune, pentru a 
determina retragerea celor exis
tente și realizarea pe continentul 
european a unor relații noi, prin 
eliminarea definitivă a armamen
telor nucleare și în general prin 
reducerea treptată a armamente
lor. De asemenea, aș menționa în
ceperea pînă la urmă — și cred 
că opinia publică a avut un rol 
important în această privință — a 
negocierilor de la Geneva dintre 
Uniunea Sovietică șl Statele Unite 
cu privire la rachetele cu rază me
die de acțiune. Toate acestea au 
constituit acțiuni pozitive care 
dădeau o anumită speranță pentru 
sfîrșitul acestui an și începutul 
anului 1982. Din păcate șl în Eu
ropa au intervenit complicații, iar 
în ultimul timp s-au adoptat o se
rie de poziții care vin direct în 
contradicție cu principiile destin
derii, cu principiile adoptate în co
mun de țările semnatare ale docu
mentelor de la Helsinki. Se recurge 
din nou la sancțiuni economice, la 
tot felul de măsuri care nu pot 
decît să agraveze relațiile din Eu
ropa și din întreaga iunie, să ri
dice obstacole noi în calea destin
derii. să creeze o asemenea situa
ție care să împingă la extinderea 
cheltuielilor militare — și aceasta 
în detrimentul bunăstării popoare
lor, al politicii de destindere și 
pace. Iată de ce e greu să facem 
acum un bilanț al acestui an, care 
este foarte contradictoriu și care, 
din păcate, se încheie într-o at
mosferă de tensiune și încordare 
foarte mare.
. Intrăm într-un an nou, anul 
1982, cu speranțe, dar trebuie să 
«punem că și cu multe incertitu
dini.

în ce ne privește, în 
■m adoptat programul
voltare economico-socială pe 1982 
«i sîntem hotărîți să facem 
totul pentru a asigura realizarea 
acestuia. Știu că și popoarele pe 
care dumneavoastră le reprezen
tau — ca dealtfel toate popoarele 

. lumii — doresc ca anul viitor să 
le aduci o ameliorare a situației 
economice, ,să contribuie la re
luarea activității economice, la 
dezvoltarea unei colaborări bazate 
pe echitate și egalitate în toate 
domeniile. Sînt și previziuni în 
această privință, unele 
bune, altele care prevăd
totuși posibilitatea unei reluări a 
activității economice și a dezvoltă
rii colaborării internaționale. Noi 
facem parte dintre acele state care 
consideră că sînt condiții — dacă 
ne vom concentra eforturile pentru 
învingerea greutăților economice 
— să realizăm in 1982 depășirea 
multor greutăți și să. punem ba
zele unei dezvoltări a colaborării 
economice, inclusiv în ce privește 
soluționarea problemelor subdez
voltării și realizarea unei noi or
dini economice internaționale, 
însă, cum știți foarte bine, aceste 
perspective sînt nemijlocit legate 
de politica generală și, în primul 
rind, de cele două tendințe ce se 
manifestă în viața internațională : 
o tendință spre o politică de des
tindere, de reducere a înarmări
lor și de pace, — o altă tendință 
spre o politică de încordare și, im
plicit, de accentuare a înarmări-

România, 
de dez-

nu prea 
că există

lor. de creștere a pericolului de 
război. Acum, la începutul noului 
an, se pune întrebarea — și trebuie 
să se pună cu 
litică urmează

Cred că nu 
subliniez că 
român se pronunță pentru politica 
de destindere, de pace, de soluțio
nare a problemelor numai pe calea 
tratativelor.

Considerăm că este necesar să 
facem totul pentru ca în cursul 
anului 1982 să se facă pași impor
tanți în direcția soluționării pro
blemelor din Orientul Mijlociu pe 
calea tratativelor, să se obțină 
progrese în direcția soluționării și 
poate chiar a rezolvării conflictu
lui dintre Iran și Irak, precum și 
altor conflicte și probleme litigioa
se din viața internațională. O ase
menea orientare răspunde pe de
plin atît' intereselor popoarelor 
respective, cit și intereselor tuturor 
națiunilor, dorinței lor de a-și con
centra forțele spre dezvoltarea 
economico-socială, de a trăi în 
pace. România va acționa ferm 
în această direcție!

Dai sînt și alte manifestări care 
au dus la accentuarea încordării 
din ultimul timp. Există un peri
col real — șl nu trebuie să ascun
dem acest lucru — ca Să se ajungă 
ia o accentuare a acestei încordări.

De aceea, noi considerăm că este 
necesar Ca toate statele să dea do
vadă de cea mal mare reținere, să 
acționeze cu înalta responsabilitate 
ce se cere fiecărei țări, și cu atît 
mai mult țărilor mari, care au, 
fără îndoială, un rol Important în 
viața internațională, deși nu numai 
ele pot soluționa problemele inter
naționale și nici nu trebuie să aș
teptăm sau să lăsăm ca problemele 
să fie soluționate numai de țările 
mari. Cunoașteți bine că România 
a considerat întotdeauna, și cu atît 
mai mult acum, că este necesar să 
acționăm pentru ca toate statele — 
mă refer aici la statele pe care le 
reprezentați dumneavoastră—să-și 
asume răspunderea, să fie mai ac
tive pentru a contribui la soluțio
narea problemelor în interesul 
păcii, al destinderii, al independen
ței naționale.

Cred că am putea spune că, în 
actualele împrejurări, și celelalte 
state pot avea — și trebuie să aibă 
— un rol important în oprirea ac
centuării încordării, în a face și 
pe cei mari să înțeleagă că nu tre
buie să pună accentul numai pe 
forță, că nu este necesar ca fiecare 
să demonstreze că dispune de su
ficientă forță — ci. trebuie să țină 
seama de voința popoarelor și să 
pună accentul pe Căile de înțele
gere și soluționare a problemelor 
prin tratative.

Dacă m-aș
Europa, — nu mă refer ia popoa
re, pentru că ele în unanimitate 
doresc să 
înarmărilor 
vernele europene, nu cred că există 
vreunul din ele care să împărtă
șească, într-o formă sau alta, — și 
nici nu pot împărtăși — măsurile 
de accentuare a încordării. Cred 
Că se va ține seama — și trebuie 
să facem să se țină seama de acest 
lucru 1

Vreau să fiu bine înțeles. Am 
spus nu o dată, vorbind de solu
ționarea problemelor, că realizarea 
unei Europe fără rachete nucleare 
de nici un fel, reducerea, pînă la 
urmă, a armamentului și, în gene
ral, crearea,unei lumi fără arma
ment nuclear, presupune realizarea 
unei încrederi, a unui echilibru 
real al forțelor, astfel ca nimeni 
să nu se mai teamă că poate fi 
victima unei agresiuni căreia să 
nu-i poată face față. Dar trebuie 
să realizăm aceasta nu ridicînd 
nivelul înarmărilor, ci trecînd la 
reducerea acestora. Așteptăm ca

toată tăria : ce po- 
un stat sau altul ? 
mai este nevoie să 
România, poporul

referi la țările din

se pună capăt cursei
— ci mă refer la gu

marile puteri — cum li se spune 
de regulă, deși știu că Uniunii 
Sovietice nu-i place să fie pusă în 
Categoria aceasta, dap este totuși 
o mare putere — să acționeze în 
această dirdeție 1 Așteptăm ca Sta
tele Unite — care sînt o mare pu
tere și afirmă zilnic acest lucru — 
să înțeleagă că trebuie să țină 
seama de ceea ce doresc celelalte 
popoare și să 
aceasta. Este 
se așeze la
De asemenea, se Impune ca la a- 
ceste tratative să participe toate 
țările europene, iar pentru proble
mele ce privesc alte zone, țările 
din zona respectivă; pentru întrea
ga lume trebuie să participe state
le și popoarele din întreaga lume. 
Problemele complexe ale păcii, ale 
dezarmării, ale independenței na
ționale. ale progresului economico- 
social nu se pot soluționa decît cu 
participarea noastră, a tuturor sta
telor și popoarelor. Vrem ca urarea 
noastră pentru Noul An s-o adre
săm tuturor acelora care doresc să 
se ajungă la o restabilire a încre
derii și la reluarea destinderii, să 
se acționeze și să se facă totul pen
tru realizarea acestui obiectiv.

Noi, în Europa, trebuie să facem 
totul pentru încheierea cu rezulta
te cît mai bune a conferinței de Ia 
Madrid, pentru a se convoca o con
ferință pentru dezarmare și încre
dere, pentru a se asigura continui
tatea acestor reuniuni. Chiar ulti
mii doi ani au demonstrat cît de 
necesare sînt aceste reuniuni, că 
ele constituie o bază de contacte, 
de discuții, de a se putea găsi so
luții comune problemelor care ne 
interesează pe toți. Și aceasta este 
valabil pentru toate zonele lumii.

Am dori ca la Geneva să se a- 
jungă la rezultate privind rachete
le cu rază medie de acțiune, neam- 
plasarea și trecerea la reducerea 
celor existente. în general, dorim 
să se adopte măsuri hotărîte pen
tru dezarmarea generală și dezar
marea nucleară. Cred că, într-o 
măsură sau alta, nu există popor 
care să nu dorească să se renunțe 
la tot felul de măsuri care nu duc 
decît la încordare, să se pornească 
de la necesitatea respectării neabă
tute a dreptului fiecărui popor de 
a hotărî singur în problemele sale 
interne, fără amestec din afară.

Fiecare are problemele sale — în 
unele țări, mai complicate, în al
tele,- mai puțin complicate. Dar am 
reveni la perioada războiului rece 
dacă fiecare și-ar 
aprecieze cum să 
bine să facă o 
am grăbi războiul 
distrugerea civilizației noastre.

Este evident că trăim într-o 
lume cu orînduiri sociale diferite. 
Nu este vorba numai de ,orîndui- 
rea capitalistă și socialistă; aceasta 
este o simplificare, care hu mai e 
actuală. Sînt multe opțiuni — și u- 
nele foarte bune — în ce privește 
dezvoltarea economico-socială, care 
nu sînt nici socialiste, nici capita
liste. Trebuie să pornim de la res
pectul dreptului fiecărui popor de 
a-și alege liber calea dezvoltării, și 
să se renunțe de a se judeca dacă 
este bine sau rău cum soluționea
ză problemele un popor sau altul. 
Dacă se poate face, ceva, atunci ar 
trebui ajutate un popor sau altul 
— mai cu seamă mă refer la po
poarele din țările în curs de dez
voltare -— să-și soluționeze proble
mele complexe privind dezvoltarea 
lor economico-socială. Dar. a 
pretinde că un alt popor trebuie 
neapărat să țină seama de dorin
ța unuia mai mare sau mai pu
ternic, acesta este in contradicție 
totală cu principiile coexistenței 
pașnice, cu principiile egalității, 
ale respectului independenței și

acționeze în direcția 
necesar ca ele să 
masa tratativelor.

lua dreptul să 
facă și ce este 
țară sau alta ; 

care ar duce la

(Urmare din pag. I)
Luind cuvintul, decanul corpului 

diplomatic, ambasadorul Uniunii So
vietice. VASILI IVANOVICI DROZ
DENKO. a spus :

Stimate tovarășe președinte, 
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimați tovarăși, domnilor.
Ne-am întrunit aid. în această am

bianță solemnă, cu prilejul a două 
evenimente de seamă. în această zi. 
acum 34 de ani. a fost proclamată Re
publica Populară Română. Ne aflăm 
in praaul Anului nou.

îngăduiți-mi ca, în numele șefilor 
misiunilor diplomatice din București 
și al meu personal, să v/i adresez 
dumneavoastră, stimate tovarășe pre
ședinte, întregului popor român fe
licitări cordiale și calde urări de bine 
cu ocazia aniversării proclamării Re
publicii. Vă felicităm din toată inima 

•si cu prilejul Anului nou !
Aflîndu-ne in tara dumneavoastră, 

noi sîntem martori directi ai dezvol
tării ei dinamice pe calea progresului. 
Ne face plăcere să constatăm că 
România a repurtat succese impor
tante in dezvoltarea social-ecpnomică. 
Industria socialistă cunoaște ritmuri 
înalte de creștere. Pe harta republi
cii au apărut sute de noi uzine și 

■ fabrici, centre industriale și orașe. 
Agricultura se dezvoltă intr-un ritm 
accelerat. Urcă spre noi culmi știința, 
cultura, învătămîntul public, crește 
nivelul de trai al poporului.

Poporul român soluționează cu mul
tă energie și perseverență sarcinile 
majore ale edificării societății noi 
trasate de Congresul al Xll-lea al 
Partidului Comunist Român. Vă urăm 
din toată Inima să îndepliniți cu 
succes planurile de dezvoltare social- 
economică. să atingeți cotele prospe
rității materiale și înfloririi spirituale 
* tării, telurile pe care vi lc-ati 
propus 1

Republica ’Socialistă România mili
tează activ pentru asigurarea păcii și 
securității popoarelor, consolidarea 
destinderii, pentru dezvoltarea cola
borării pe bază de egalitate între 
state. Aportul dumneavoastră perso
nal, stimate tovarășe președinte, la 
lupta pentru pace și destindere, pen
tru preintimpinarea unei catastrofe 
militare. împotriva cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, este cunoscut în 
lume. Aceasta găsește înțelegere pro
fundă și o înaltă apreciere in toată 
omenirea progresistă, la toti luptătorii 
pentru pace și progres social.

Stimate tovarășe președinte.
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 

. Stimați tovarăși, domnilor.
Succedarea anilor prilejuiește de 

fiecare dală reflecții și cugetări asu
pra viitorului. Sîntem. de bună seamă, 
unanimi in aprecierea ce se cuvine 
anului 1981, care va intra în istorie. 
A fost anul unei conjuncturi inter
naționale complexe. Destinderea a 
fost supusă unor grave încercări. A 
sporit pericolul de război. într-o serie 
de regiuni ale planetei s-au ivit noi 

' conflicte. Pacea este grav amenințată 
de cursa înarmărilor, de sporirea 
senatelor militare, și îndeosebi a 
lor nucleare.

Nutrim, totuși, convingerea că
cea poate șl trebuie să fie menținută. 
Consolidarea destinderii, asigurarea 
securității constituie o cauză reală și 
posibilă. Cred că sînt în asentimentul 
tuturor colegilor mei spunind că pen
tru aceasta este necesară, în 
rind. continuarea dialogului 
dintre state.

S-au acumulat numeroase
me concrete care trebuie discutate la 
masa tratativelor. Popoarele lumii nu 
au nevoie de război. De aceea, ele 
spun un „nu" hotărit cursei înarmă
rilor, un „nu" hotărit conflictelor mi
litare. Glasul lor în apărarea păcii și 
destinderii, în favoarea colaborării pe -

ar
ce-.

pa-

primul 
politic

proble*

bâză de egalitate se aude tot mai stă
ruitor. Evident, pentru menținerea și 
consolidarea păcii urmează să fie so
luționate probleme complexe. Aș dori 
să exprim convingerea că realismul 
in politica și voința de pace, de des
tindere si de progres va precumpăni 
și omenirea va putea trăi in condițiile 
unei păci trainice și juste.

îngăduiți-mi, stimate tovarășe pre
ședinte. să vă exprim mulțumirea 
pentru primirea călduroasă, să vă fe
licit incâ o dată din toată inima pe 
dumneavoastră, pe tovarășii dumnea
voastră din conducere. întregul po
nor român cu prilejul Anului nou, 
să vă urez noi succese in îndepli
nirea înaltelor dumneavoastră răs
punderi. . sănătate si fericire dum
neavoastră si familiei- dumneavoastră.

La mulți ani 1 (Aplauze).
Mulțumind pentru felicitările Si 

urările adresate a luat cuvintul to
varășul Nico|ae Ceaușescu.

Cuvintarea rostită de președintele 
Republicii Socialiste România a fost 
urmărită cu deosebită atenție și vtu 
aplaudată.

Șeful statului român s-a întreținut 
in continuare cordial cu șefii misiu
nilor diplomatice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ciocnit o cupă de șampanie cu diplo
mații prezenți, care i-au transmis cu 
prilejul Anului nou. din partea Șe
filor statelor și guvernelor pe care le 
reprezintă, călduroase felicitări, urări 
de sănătate și fericire, de noi succe
se în rodnica activitate ce o desfă
șoară’ în fruntea statului ror 
pentru fericirea si prosperitatea 
norului, pentru prietenie, inteler 
si colaborare între națiuni, pen 
pace în lume.

La încheierea primirii, tovarășu. 
Nicolae Ceaușescu a urat. încă o 
dată, șefilor misiunilor diplomatice 
multă fericire, sănătate, succes în 
activitatea lor, precum și tradiționa
lul „La multi ani 1“

La mulți ani, pentru prosperitatea 
patriei, pentru fericirea poporului!

suveranității naționale, ale nea
mestecului in treburile interne. 
Dacă ne apucăm să judecăm orîn- 
duirea dintr-un stat sau altul, a- 
tunci nici vorbă nu mai poate fi 
de coexistență, de destindere și de 
o politică de pace. Sînt probleme 
arhicunoscute, dar le repet acum, 
ținînd seama tocmai de încorda
rea deosebită Ia care s-a ajuns în 
momentul de față și care trebuie 
să ne preocupe în mod deosebit 
pentru a elimina, în cursul anului 
1982, asemenea stări negative de 
lucruri.

Să ne concentrăm atenția — și 
âș dori acum să mă refer la noi, 
țările europene — pentru soluțio
narea în comun a unor probleme 
energetice, de transporturi, ale 
mediului înconjurător. Să nu uităm 
totuși că Europa a avut și are o 
istorie comună, o dezvoltare eco
nomico-socială comună, că, peste 

socială, ea 
geografică, 
că trebuie

Ca de fiecare dată, acum în preaj
ma Anului nou, peste o mie de copii 
și tineri — șoimi ai patriei, pionieri 
și uteciști, muncitori și țărani, elevi 
și studenți — reprezentanți ai tinerei 
noastre generații au venit miercuri 
dimineața in fața sediului Comitetu-

lui Central al partidului pentru a ura 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea de partid și de 
stat multă sănătate și fericire, multi 
ani de viată și putere de muncă pen
tru prosperitatea patriei și a poporu
lui. pentru viitorul nostru comunist.

deosebirile de orînduire 
reprezintă o unitate 
economică și socială și 
să ne preocupăm de a întări șl dez
volta această unitate a continentu
lui european, bazată pe respectul 
fiecărui popor, al independenței 
naționale, al orînduirii din fiecare 
țară. Trebuie să ne preocupăm de 
a întări întrajutorarea dintre po
poarele europene, astfel ca fiecare 
să-și asigure progresul, dezvolta
rea economico-socială într-o for
mă care să țină seama și de speci
ficul național, și de tradițiile și is
toria fiecărui popor. Aceasta este 
valabil, desigur, pentru toate con
tinentele. . Șl unitatea Africii con
stituie o necesitate pentru dezvol
tarea Africii. \și unitatea țărilor 
arabe, și unitatea țărilor din alte 
zone ale lumii, 
America Latină, 
tori deosebit de importanți pen
tru progresul general, pentru 
a se asigura o colaborare in
ternațională între toate statele, 
bazată pe principiile pe care cu 
toții le afirmăm și pe oare trebuie 
să le și aplicăm cu toată fermita
tea în viață.-

într-adevăr, trebuie să avem în 
vedere ca tot ceea ce facem să răs
pundă voinței și dorințelor po
poarelor de mai bine, de libertate, 

■ de independență, de pace, de dez
voltare democratică, de creare a 
condițiilor pentru ca. într-adevăr, 
popoarele, masele populare să aibă 
un rol tot mai important .în întrea
ga viață economico-socială.

Cu aceste gînduri ne pregătim 
noi să trecem in anul viitor.

Aș dori să exprim speranța că 
țările pe care le reprezentați dum
neavoastră, toate statele și popoa
rele lumii vor acționa în așa fel 
incit anul 1982 să poată Să înscrie 
o îmbunătățire a climatului inter
național, o diminuare a încordării, 
să se realizeze unii pași concreți în. 
direcțiile ele, care am vorbit. Să pu
tem spune, la sfîrșitul anului vii
tor, că într-adevăr au triumfat ra
țiunea, spiritul de răspundere, că 
șefii de state, de guverne au ținut 
seama de voința popoarelor, că a 
triumfat spiritul de dreptate, de 
echitate, a triumfat voința por 
poarelor de libertate, de indepen
dență, de pace și colaborare.

Cu aceste gînduri, aș dori să 
urez popoarelor dumneavoastră 
succese in dezvoltarea lor econo
mică și sociala. Doresc să adresez 
șefilor de. state și guverne din ță
rile dumneavoastră cele mai bune 
urări și să exprim dorința și spe
ranța că vom întări conlucrarea și 
colaborarea în direcția păcii, a pro- . 
greșului și destinderii.

Vă urez dumneavoastră succese 
în activitatea viitoare, multă 
tate și fericire 1 La mulți 
dumneavoastră și familiilor 
neavoastră, (Vii aplauze).

și a celor din 
constituie fac-

sănă- 
ani 1, 
dum-

împreună cu tovarășul 
Elena Ceaușescu, în fața 
partidului se aflau tovarășii llie Verdeț, 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Coman, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, 
Aneta Spornic, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Emilian Do- 
brescu, Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ion loniță, Ana Mureșan, Elena Nae, Constantin 
Olteanu, Cornel Onescu, Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard 
Winter, Marin Enache.

Erau de față membri ai Secretariatului C.C. al U.T.C., 
cadre de conducere ale U.A.S.C.R. și Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor.

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
sediului Comitetului Central al 

losif Banc, Emil 
Lina Ciobanu, Ion

Am venit în fapt de zi, 
Din orașe, din cimpii, 
Aducând ca primăvara, 
Mindre flori din toată țara. 
Recunoștință fierbinte 
Dragului nostru părinte 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
încercat conducător 
De partid și de popor. 
Celor ce-nfloresc deplin 
Al țării mîndru destin.

Pe londul muzical asigurat de ves- 
tiții fluierași din comuna vilceană 
Vaideeni. sint prezentate de dansa
tori și recitatori Cele mai cunoscute 
obiceiuri laice de iarnă din diferite 
zone ale țării, ce constituie o frumoa
să alegorie de măști, capre, cerbi, 
urși și căiuți, în timp ce doi recita
tori se angajează îr , in dialog 
dinamic :
Am
Din

venit din Oltenia,
Moldova, Dobrogea

Si ’Banat

... . apiureș 
și Bucovina,
Transilvania,

Străbună și îndrăgită datină laică, 
„Plugușorul" a constituit și de aceas
tă dată laitmotivul frumoasei sărbă
tori care a adus în peisajul vieții 
noastre noi de astăzi vechi obiceiuri 
legate de munca și traiul poporului 
român, de nobilele sale aspirații de 
pace și progres. în același timp. 
„Plugușorul 1982“ a constituit o ex
presie grăitoare a dragostei fierbinți 
șt a recunoștinței fără margini pe 
care tînăra generație a României so
cialiste le nutrește față de partid, 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
prieten și îndrumător apropiat al 
copiilor și tineretului.

La bucuria acestui 
cipă, cu intensitate, 
bucureșteni aflați in

moment pa ri i - 
mii și mii de

_ ____x___ ___... aceste clipe în 
trecere prin această zonă centrală a 
Capitalei. Retrăind șl ei. prin graiul 
colindătorilor de astăzi, anii copilă
riei și tinereții, satisfacția atitor îm
pliniri în viața personală și a tării, 
țin să-și reafirme, asemeni tineretu-. 
lui, asemeni întregii națiuni senti
mentele de. înaltă stimă, respect și 
prețuire față de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit fiu al poporului.de numele 
căruia se leasă transformările petre
cute pe nămintul tării în acești ani. 
cei mai fertili din istoria României, 
si care conduce cu înțelepciune si 
eroism revoluționar destinele patriei 
noastre spre comunism.

Ora 10.00. în piața din fața clă
dirii Comitetului Central al partidu
lui, aici unde la începutul acestei 
Juni au răsunat cu tărie și limpezime 
de cristal cuvintele conducătorului 
partidului și statului nostru, che- 
rnînd Întreaga națiune, toate po- 
boarele lumii să se ridice cu fermi

tate împotriva rachetelor și bombe- 
;lor cu neutroni, a armelor de tot 
'Telul, aici unde sute de mii de oa
meni și-au afirmat. într-un singur 

jglas, dorința arzătoare de pace și co
laborare, voința nestrămutată de a 
lupta împotriva războiului, aici ră
sună acum glasul copiilor lor. același 
glas al dragostei de 
colinde, rostind urări 
fericire, de pace.

Din imensul careu
alcătuit uteciștii îmbrăcați în costume 
populare și muncitorești, pionierii și 
șoimii patriei, se înalță sunetele pre
lungi. cu ecouri de munte și codru, 
ale tulnicelor — semnalul începerii 
tradiționalei ceremonii.

Două sute de pionieri și șoimi ai 
patriei intră pe platou, exprimîn- 
du-și cu exuberanță bucuria de a 
ura conducerii de partid și de stat :

viață, intonînd 
de sănătate, de

pe care I-au

Bună dimineața-, cinstiți gospodari,
De țară mândră făurari,
Vă întrebăm, după datină

pe dumneavoastră,
Primiți urarea noastră ?
Primim ! Primim ! — răspund 

ospitalierele gazde.

în clipele următoare, alaiul plugu
lui începe urarea, pe fondul sonor 
atit de caracteristic al tălăngilor si 
clopoțeilor, al buhaiului și al pocne
telor de bice :

Am venit cu Plugușorul 
Plugușorul — vestitorul 
De noi culmi cutezătoare 
Pentru (ara viitoare ; 
Vestitor de pace bună 
Intr-a patriei cunună : 
Crainic de izbinzi înalte 
Peste orașe și sate 
Peste fabrici, combinate. 
Să vestim că Noul An 
Vine tînăr, cu elan.

Din
Cu alaiuri de colindat.
Noi, frate, ne știm in LA A... 
Ramul e ram, cuvintul e guvlnt. 
Și ceru-albastru mingiiat de vint• 
iar datlnele mari dc ‘ '
Sint al vechimilor în 
Sint aburul de braz 
De pace și frăție-nt

Pe un colind al gr 
copii, tineri și tine 
Avram Iancu, județi 
cu el farfurioare cu 
gate, piini rumenite, 
amplu tablou coregral 
ului" — ritual al se .
rodului:

tară de cind

Pe muzica nemuritoare a lui Ci- 
nrian Porumbescu. cooiii — in minu
nate costume osenesti — cu Obrajii 
îmbujorați, aduo urarea lor tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceausescu, intonind co
lindul ..Din an in an", reluat de co
rurile de tineret și copii, laureate ale 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei".

Cu dalbe flori sosesc la geam 
Copii-n sărbători
Să vă ureze un an bun 
Frumos și fără nori !
Să vă ureze zi de zi
Cu tara să-nflo.riți
Să duceți către comu,nism 
Poporul ce-l iubiți!
Veniți, veniți colindători 
Urind in prag de zori 
Să fie pace pe pămint 
Șl anii roditori!

în prim plan își fac, apoi, apariția 
căiuții — obicei adus de copiii din 
județele Botoșani. Galați șp Neamț, 
care dansează cu pași repezi, într-un 
ritm nestăvilit. Locul alaiului copiilor 
este luat de tineri îmbrăcați în cos
tume populare din diferite zone ale 
țării, care sugerează tabloul. înfrăți
rii in gind și faptă al tuturor cețpr 
ce trăiesc in această milenară va!ră. 
care muncesc pentru înălțarea Româ
niei pe noi culmi dd Civilizație și 
progres. în tot acest timp. ..Plugușo
rul", prin versurile sale inspirate, 
oglindește obiceiurile și preocupările 
noastre de astăzi :

Grîu curat, griu curat! / Griu curat 
strecurat / Printre degete de fată / 

Brazdă-n lacrimă udată / Griu firav 
în buza iernii / Grîu culcat sub greul 
perna / De țărlnă / Ce se-afînă / 
Doar sub palma noastră bună / Grîu 
curat, griu bogat / Te desclnt de- 
adevărat / Ieși sub cer / Lăicer ! 
Urcă-n nori / Subsori / De pini mari/ 
Azimî tari / Fă să fie / Bogăție / Din 
străfundul tău de glie / Fă să fie 
prin sudoare 7 Holdă ’naltă, roditoare.

Tabloul este întregit cu alte obice
iuri populare : „Drăgaicele", „Lăzări- 
țele“ șl „Govia", prezentate de for
mații artistice din județul Teleorman, 
laureate ale Festivalului național 
„Cintarea României". în final, parti- 
cipanțll se antrenează in ritmul unei 
sirbe oltenești.

în marea piață răsună apoi, ca un 
prinos de slavă, urarea închinată ani
versării a 80 de ani de existență a 
Partidului Comunist Român, in timp 
ce tineri și tinere realizează cu miș
cări pline de grație un admirabil mo
ment coregrafic.

Plugul nostru-i o avere 
Plugușor al noii ere. 
Plug cu zeci de cai putere. 
Din oțel bun întocmit 
Cum partidul a gindit. 
Plug de marcă românească 
Toată țara s-o-nflOrească. 
Plugușor făcut de noi. 
De ai muncii bravi eroi. 
Să-ți aducă Românie 
Bunăstare, bucurie!
Că noi, de-am turnat oțel. 
N-am făcut tunuri din el. 
Și-am făcut mândre brăzdate. 
Cimpul mai adine să-l are. 
Mai temeinic, mai cu spor 
Pentru plinea tuturor. 
Așa cum inimii-i place i 
Tării — pace!. 
Lumii — pace!

Aho, aho
In anul ce s-a încheiat 
Țara a aniversat 
Cu mindrle. 
Bucurie,
Și recunoștință vie, 
Cei 60 de ani de glorie, 
De incandescentă istorie. 
Ai partidului, ce-a dat 
Tării chip nou, luminat. 
Cu tărie de granit 
Partidul s-n dovedit 
Singura forță in stare 
Să dea sens, să dea vigoare, 
Drumului spre dezvoltare, 
Cu incredere-n partid, 
In cuvintul său lucid 
In ritmuri de cincinale 
Pe mărețe magistrale 
Poporul și-a construit 
Traiul demn șl fericit. 
Ridiclnd al muncii steag, 
Ne-a-nvățat partidul drag, 
Cum să fim, 
Cum să muncim, 
Țara să ne-o înflorim 
Să urcăm cutezător.
Către comunism, în zbor.

Vibrind de emoție, pe p 
fac apariția apoi cei mal n 
dătorl, care au venit să-$i opuma, 
ei, cu aceeași dragoste, gîndurile 
simțămintele față de țară, de partid 
și de conducătorul nostru iubit.

9*
Și

deîn jurul simbolicului brăzdar 
plug, flăcăii rostesc versuri în care 
sint relevate progresele mari făcute 
de țara noastră în mecanizarea agri
culturii.

Alaiul plugului se încheie cu urarea 
adresată din inimă de colindători 
tovarășului Nicolae Ceaușescu :

Semne bune anul are 
Cind copiii rid in soare
Semne bune de belșug 
Harnici, și cei mici aduc. 
Semne bune — unde crese 
$oimi sub cerul românesc.
(Continuare in pag. a Hl-a)
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, conducerii de partid și de stat,

din inima tinerei generații, tradiționala urare

LA MULTI AN7, PENTRU PROSPERITATEA PATRIEI, 
PENTRU FERICIREA POPORULUI!

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
ricirea popoarelor, a întregii ome
niri. Să facem totul ca tineretul, 
copiii de azi să poată trăi fără tea
ma că mîine va cădea o bombă 
atomică, fără teama că mamele, 
tații, frații și surorile lor, că ei în
șiși vor cădea pradă bombelor uci
gătoare. Iată de ce prima urare pe 
care trebuie s-o facem Noului An 
este de a se da dovadă de înaltă 
răspundere și înțelepciune, de a se 
face totul pentru pace, pentru in
dependența popoarelor. (Aplauze 
puternice, îndelungate ; se scandea
ză „Ceaușescu — pace !“).

Doresc să vă urez vouă, dragi 
șoimi ai patriei și pionieri, dragi 
copii ai României socialiste, un an 
cu multe și multe realizări la în
vățătură, cu multă fericire în via
ța. voastră ! Să creșteți sănătoși, 
voioși, copii liberi și demni ai 
unui popor liber, constructor ai 
socialișrnului și comunismului ! 
(Apla/.ze și uralc puternice; se 
scandează: „Ceaușescu — tinerii!“).

Vă urez vouă, dragi uteciști, 
dragi tineri ai României socialiste, 
împliniri depline în muncă, în 
viață, la învățătură ! Faceți totul 
pentru a vă însuși cele mai înalte 
cunoștințe din toate domeniile, 
pentru a vă pregăti să deveni ți 
buni constructori ai socialismului 
și comunismului, buni cetățeni ai 
României socialiste, apărători de 
nădejde ai cuceririlor revoluționa
re, ai independenței României. 

(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu — tine
rii !“).

Aș dori ca de aici, de la sediul 
Comitetului Central al partidului, 
în ajunul Noului An să adresez 
clasei noastre muncitoare urarea 
de succese tot mai mari în întrea- 

.ga activitate. Să faceți, dragi to
varăși și prieteni, în așa fel încît 
să se afirme tot mai puternic for
ță și capacitatea muncitorimii ro
mâne, în toate domeniile, rolul ei 
de forță conducătoare în societatea 
noastră, ridicînd industria româ
nească pe noi culmi, asigurînd o 
calitate și o tehnică tot mai bună, 
sporind eficiența și productivita
tea, făcînd să crească bogăția 
României socialiste, bunăstarea 
poporului nostru. (Aplauze și u- 
rale puternice ; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

Adresez țărănimii noastre u- 
rarea de a face totul pentru ca, în 
anul 1982, ogoarele patriei să dea 
recoltă îmbelșugată, să asigure 
din plin necesitățile poporului, să 
contribuie într-o măsură sporită 
la dezvoltarea generală a Româ
niei socialiste, la bunăstarea în
tregii națiuni. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“). --t

Adresez intelectualității patriei 
noastre urarea de a obține rezul
tate cît mai mărețe în domeniile 
cercetării, științei, culturii, învă- 
țămintuiui, de a aduce o contri

buție tot mai însemnată la dezvol
tarea societății noastre, avînd 
permanent in vedere că făurirea 
socialismului și comunismului nu 
se poate realiza decit pe baza ce
lor mai noi și mai înalte cuceriri 
ale științei și tehnicii. Să facem 
totul pentru ca știința românească 
să fie un factor de seamă al făuri
rii socialismului și comunismului, 
al bunăstării poporului ! (Urale și 
ațtlațțze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, între
gului nostru popor le adresez 
calde urări de succese tot' mai 
mari, de bunăstare, de fericire, de 
pace — și tradiționala urare „La 
mulți ani !“ (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — ti
nerii !“).

Vă urez tuturor, dragi tpvarăși 
și prieteni, multă sănătate, multă 
fericire ! La mulți ani ! (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— tinerii într-o atmosferă de 
puternică însuflețire și de mare 
entuziasm, copiii, tinerii, toți cei 
prezenți ovaționează minute in șir 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, 
pentru cel mai iubit fiu al po
porului. secretarul generai al 
partidului și președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

( (Urmare din pag. a II-a)

Mult iubit conducător, 
Eroul țării, luptător 
Viteaz și bun, ocrotitor
Al. vieții noastre, a tuturor.
Azi vă mulțumim fierbinte 
Pentru grija de părinte 
Și rostim un legămînt :
— Vom iubi acest pămint 
Partidul, pacea, 'omenia 
Și o țară — România.
Noi ce sintem azi copii. 
Va rugăm a ne primi 
Si in anul 2 000.
Cină bravi făurari vom fi 
Scumpei noastre Romanii 
Vom face și-atunci urare 
De an nou șibun sub soare 
In fruntea partidului și-a tării 
Să ne conduceți spre glorii. 
Pe un drum de mari victorii 
Să deschidem cu temei 
Poarta mileniului III.

în urma lor — pionieri cu ramuri 
de brad și clopoței rostesc și ei 
urarea lor :
Flutură mândre cravate 
Pe piepturi înflăcărate,
Care astUzi au venit,
Președintelui iubit
Să-i ureze „La mulți ani !“ 
La multi ani cu sănătate 
Că ne creste-n libertate 
Sub un cer de pace blind 
Fără bombe șuierind ; 
Mult iubit conducător.
Azi venind la plugușor
Ne-angajăm ferm si deplin
Ca in anii care vin
Să răspundem pe măsură
Prin muncă si-nvățătură 
Drumului ce ni-i deschis 
Către culmile de vis.
S-avem gindul temerar, 
Spirit revoluționar !
Să fim stegarii omeniei,
Partidului, României 1 .

Urarea pionierilor este însoțită de 
un frumos moment coregrafic sem- 
nlficînd munca, prin care micii pur
tători ai cravatelor roșii exprimă a- 
tiînca țnulțumire partidului și statu

lui pentru condițiile de viață și în
vățătură ce le sini create.

în succesiunea firească a vîrstelor. 
vin, apoi, uteciștii — muncitori, ță
rani. studenți și elevi. Dansul tema
tic care însoțește versurile de urare 
înfățișează deosebit de sugestiv, prin 
mișcări ritmice, impleitind deopotri
vă grația și vigoarea, activitatea des
fășurată .de tineret pe șantierele de 
muncă patriotică, a celor care stau 
de veghe la focul continuu din ma
rile unități industriale sau poartă 
grija belșugului toamnei, pătrund 
tainele cunoașterii științei si culturii 
sau străjuiesc pacea și liniștea tării.
Arini model al dragostei de țară. 
De viață și de muncă exemplară 
Pe cel ce ni-i conducător stimat, 
Intîiul patriei bărbat,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în fabrici, șantiere și uzine
In plămădirea holdelor și-n mine
Tn cercetare și învățătură
In știință și cultură,
Noi, uteciștii. ne legăm fierbinte 
Să mergem fără, preget înainte.
Să imprimăm cu hotărire-n toate 
Spirit revoluționar și-o nouă calitate. 
Noi, tinerii acestei patrii, iubim
Din inimă, prețuim
Partidul, poporul, glia,
Ceaușescu — România !
Iar nevoie de va fi
Pentru țară ne-om jertfi !

Pe platou se reunesc apoi pionie
rii. șoimii și uteciștii, care rostesc un 
legămint solemn și tineresc :
Urma-vom fără preget comuniștii 
Pe magistrala timpilor ce cresc 
Urmând exemplul dumneavoastră 

zi de zi
Romantici revoluționari vom fi.

Păstrind firul tradițional al plugu- 
șorului, ,se desprinde un grup de că- 
lușari,-care evoluează cu mult dina
mism.

Urmează apoi un emoționant și înăl
țător moment dedicat păcii, moment 
susținut de un numeros grup de co
pii îmbrăcați in costume albe.

în timp ce in marea piață răsună 
acordurile Simfoniei a IX-a de Lud
wig van Beethoven, copiii recită „Co
linda păcii".

. *

Aho, aho, copii și frați
De la falnicii Carpați !
Am dorit mereu să fim 
Liberi, demni și să trăim
In pace Și-n înfrățire
Cu întreaga omenire.
Din acest pașnic popor.
Rostind voia tuturor,
Au pornit spre-a lumii zare, 
Un Apel și o Chemare 
Pentru pace, dezarmare,
O inițiativă care
Să înfrățească popoare !
A rostit-o cu credință.

URAREA TINEREI GENERAȚII
Cu întreaga sa ființă, 
Din înaltă conștiință.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu —, 
Om de mare omenie,
Clas de pace, torță vie 
Pentru-o lume nouă, dreaptă. 
Fără arme, înțeleaptă,
Din frumoasa noastră țară 
Gind înalt de pace zboară 
Și cere cu-nflăcărare 
Nu rachete nucleare ! .
Nu bombe distrugătoare 
In stare să zvirle-n nori 
Pământul de mii de ori. 
Hai să ne unim popoare 
In luptă cu mic, cu mare. 
Să trăim liberi sub soare 
Fără arme nucleare.

Este rostită cu patetism, cu forța 
dorinței pentru mai bine, chemarea 
tineretului României socialiste adre
sată tuturor tinerilor lumii, de a se 
uni in a face totul pentru împiedi
carea unui nou război nimicitor, pen
tru instaurarea, pentru totdeauna, a 
păcii și colaborării pe pămint.
Prieteni din lumea toată, 
Mai uniți ca niciodată. 
Să facem un singur scut, 
Zid înalt, de netrecut, 
în fața celor ce vor 
Nimicirea tuturor !

Pe aceste ultime versuri, tinerii 

colindători prezenți in Piața Palatu
lui se prind într-o uriașă horă a 
păcii.

Un semnificativ moment al plugu- 
șorului il constituie urarea de sănă
tate. de viață lungă, adresată de ute
ciști. pionieri și șoimi ai patriei, con
ducerii de partid și de stat, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, caldul oma
giu pentru activitatea desfășurată de 
secretarul, general al Partidului Co
munist Român pe plan intern și in
ternațional pentru dezvoltarea liberă, 
independentă a României socialiste.

pentru pace și dezarmare, pentru 
lume mai dreaptă și mai bună :
Din inimă să rostim 
Din legământul ce ni-l împlinim. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ani multi și. sănătate.
Celui ce vieții noastre-a dat 
Drum viguros și ritm adevărat, 
Clădind pe magistralele semețe. 
Cu demnitate si cu tinerețe, 
O nouă tară și un om la fel,. 
Stăpin pe rosturi, 
Conștient de-naltul țel, 
Luptiftd, cu tot avintul vieții. 
Să-nfringă greul, stavilele ceții 
Și să edifice in măreție 
O nouă și frumoasa Românie.
La cirmă vă avem ca temerar bărbat. 
Cirmaci-erou, cu sufletul înflăcărat, 
Nou deschizător de cale .
In destinul țării noastre milenare, 
Un promotor ardent al pâcii-n lume, 
Brav om politic cu înalt renume ;
La mulți ani, iubit conducător 
V-aducem azi urarea tuturor 
De sănătate, pace, fericire 
Cu țara să urcați spre împlinire. 
Ani mulți și buni, viteaz conducător 
Spre fericirea întregului popor.
Ce urcă ferm, spre comunism, în zbor.

Cu bucurie și emoție, in fată pă
șește unul din sutele de copii pre- 
zenți la tradiționala sărbătoare, pen
tru a da glas sentimentelor de aleasă 

dragoste și prețuire pe care copiii, 
toți tinerii târli le nutresc fată de 
tovarășa Elena Ceaușescu, savant de 
renume mondial, ființa care alături 
de intîiul bărbat at țării se îngri
jește zi de zi, ceas de ceas, ca lumi
na bucuriilor din ochii copiilor pa
triei să fie mereu vie.
Cu bucurie •
Și recunoștință vie, 
De la tinere vlăstare, 
De la mic și pin’ la mare.
Aducem caldă urare

o Tovarășei Elena Ceaușescu,
Distins cercetător, savant strălucit 
îndeplinind inalte sarcini 
De stat și de partid,
Din inimi înflăcărate
La mulți ani cu sănătate !

Sint adresate, in continuare, calde 
urări clasei noastre muncitoare, pen
tru lucrătorii ogoarelor, pentru inte
lectuali, Întregului nostru popor :

Noi. cu glas de Plugușor
Să urăm pentru popor, f
Pentru cei care-șl cresc pruncii 
înfrățiți în țara muncii,
Trăind aici pe româneasca glie. 
Români, maghiari, germani in omenie 
In unica, eterna Românie.

'își fac apoi apariția colindătoarele 
din comuna Șicula, județul Arad, care 
intonează un frumos colind :
Pe-o vale, pe-o vale 
L-alast casă mare 
Este-o sărbătoare 
Mare sărbătoare.
Vin colindători, 
Fete și feciori, 
Vin ca niște flori 
Pină-n prag de zori
Și aduc urare
De la mic la mare :

Multă fericire
Zbor spre împlinire
Să conduceți țara . 
Țața, legendara 
Spre piscuri semețe 
Spre culmi îndrăznețe.

în piață iși face apariția un pito
resc alai, alcătuit din fluierași, 
harapniceri, minuitori de buhaie. pre
cum și din . grupuri de fete purtind 
coșuri cu fructe, după care urmează 
emoționantul dialog, in cursul căruia 
„Anul 1981“ predă ștafeta „Anului 
nou 1882“ :
Eu sint anul ce-a trecut
Im bine și la greu ne-am cunoscut, 
împreună am luptat.. 
Am muncit, am înălțat 
Vetre noi, cu foc nestins,
In al patriei cuprins, 
Așezări înfloritoare, 
Suflu nou și noi izvoare. 
Peste-o lume in viitoare, 
Noi am navigat spre soare.
Și chiar dacă, uneori 
Am întilnit și nori 
Noi cu-ncredere deplină 
Am suit către lumină.

La rîndul său, se aude vorbind' 
Noul An :
Eu sint anul ‘82 ,
Șoim zburind spre piscuri noi 
Sint frumos, vedeți prea bine 
Și-aduc planuri mari cu mine 
Nu mi-e frică de nimic 
Voi fi teafăr, și voinic.
Sint un an ce-aduce-n zbor 
Spirit viu și novator. 
Cinste, muncă, demnitate. 
Noi răspunderi, spor în toate. 
Sint an bun, de rod și pace.

Ceremonia plugușorului se încheie, 
ca deobicei, cu populara urare a 
sorcovei, rostită cu voioșie de un 
grup de șoimi ai patriei :
Sorcova, vesela.
Să trăiți, să înfloriți,
Ca un măr,
Ca un păr,
Ca un fir de trandafir.
Tare ca piatra,

\

Iute ca săgeata,
Tare ca fierul,
Iute ca oțelul,
Să trăiți,
Să înfloriți
Pentru țara ce-o iubiți! 
La anul șt la mulți ani!

La sfirșit, întregul alai a! celor 
peste o mie de colindători intonează 
vechiul și Îndrăgitul colind :
La mulți ani cu sănătate
Să vă dea viața tot ce doriți
Zile senine și fericite 
La mulți ani să trăiți.

în imensa piață domnește o at
mosferă de puternică însuflețire, de 
entuziasm și bucurie. .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Eiena Ceaușescu. ceilalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului răspund cu dragoste,alaiului de 
colindători.

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, rostește un 
cald cuvînt, adresat copiilor, tineri
lor, tuturor celor prezenți. întregii 
țări.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este primită cu intensă 
bucurie și satisfacție, cu entuziaste 
și îndelungi aplauze, cu puternice 
urale și ovații. Caldele urări și insu- 
flețitoarele îndemnuri ale conducăto
rului partidului și statului găsesc un 
larg și profund ecou in sufletul ii 
conștiința tinerei noastre generații. 
Exprimînd din nou nețărmurita dra
goste. stimă și recunoștință pe care 
tineretul patriei le nutrește fată de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele țării, colindătorii scandează 
cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.!", 
..Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
— pace!", „Ceaușescu, Romania — 
ocrotesc copilăria !“. „Din adincul 
inimii — Ceaușescu — tinerii !“, 
„Ceaușescu — La mulți ani !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu se fotografiază 
împreună cu colindătorii.

Copiii și tinerii participant! la ce
remonia „Plugușorului 1982“ sint in
vitați apoi în sediul Comitetului Cen
tral unde, după tradiție, li se oferă 
daruri de Anul Nou.

Fotografii : Sandu CRISTIAN 
și „AGERPRES"
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„Urmi nd neabătut partidul, strălucitul exemplu de dăruire revoluționară al tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru fericirea poporului 
și înflorirea patriei noastre, vom face din 1982 un an de mari izbînzi în construcția socialistă"

iată hotârîrea caie* *i  însuflețește pe participanții la ancheta „Scinteii" inițiată cu

Mai multor oameni de 
pe cuprinsul tării le-am a- 
dresat întrebarea cuprinsă 
în titlul de mai sus. Din 
impulsul de a afla ce urare 
cred că li s-ar potrivi mai 
bine pentru 1982. care este 
aceea care se află mai a- 
proape de inima lor. Și 
„unind dorință cu dorință”, 
să ne facem o idee despre 
urarea pe care România 
socialistă o așteaptă in 
noul an în care vom intra, 
iată, după a douăsprezecea 
bătaie a ceasornicului din 
noaptea aceasta — „noap
tea nopților” cum i se mai 
spune. Dar să consemnăm 
aici răspunsurile primite :

Constantin Meraru, con
structor. unul din făuritorii 
coăor peste 12 000 de noi 
apartamente ale Vasluiu
lui : „La mai multe case 
în ’82, în care să trăim în 
liniște și sănătate”.

loan Strugurel, mecani
zator din Odoreu. Satu- 
Mare : ..Să așez pe masa 
tării cît mai multă pline”.

lulia Popescu, ofițer al 
stării civile din Iași, care 
în 1981 a participat la so
lemnitatea a 2 750 căsătorii: 
„Să ascult cît mai multi 
-Da !»”.

Petre Oghină, scafandru 
din Brăila : „Cu ani în 
urmă am scos, din adîncul 
Dunării, tone de proiectile 
neexplodate. Urarea rîvnită 
pentru ’82. pentru toți sca
fandrii lumii : -Să nu mai 
fim nevoiti a curăti apele 
de ceea ce poate aduce 
moartea»”.

Gh. S. Mihalache. pen
sionar din comuna Olteni 
— Teleorman : ..Am sădit 
destui copaci la viata mea. 
Vreau să-i văd falnici, să 
mă bucur de umbra și de 
fructele lor”.

Marglt Demeter, munci
toare Ia întreprinderea de 
fier — Vlăhița. județul

* Harghita : „Să fie neapă
rat o urare de muncă rod
nică pentru a duce la bun 
sfîrșit ceea ce am început 
în tară”.

Ilie Cioclrdei, maistru, 
unul din constructorii sal
bei de hidrocentrale de pe 
Olt: „Fie ca Oltul. în 1982, 
să lumineze casele si bucu
riile oamenilor pentru care, 
cu efort, se construiește 
totul azi în România”.

Cornelia Oprișan. învăță
toare din Birlad : „Orice 
urare care mi s-ar putea 
adresa să fie și urarea că
tre copiii cărora le-am pus 
creionul în mină de a a- 
junge cetățeni demni ai

cîteva ore înainte de Anul Nou

Uniți ca ramurile 
aceluiași copac...

Un om viguros, optimist 
— iată cum se înfățișează 
minerul Constantin Stere. 
De loc este din Palanca Ba
căului. De 17 ani insă, lo
cul lui — de muncă — este 
aici, in tinărul oraș Bălan, 
de la poalele Hășmașplui 
Mare. In această inimă 
străveche a mineritului ro
mânesc. am Durtat dialogul 
cu Constantin Stere doar 
cu citeva ore inainte de 
gongul noului an.

— Zic să notati. întii si 
Intii, rostește minerul Con
stantin Stere, omagiul cel 
mai fierbinte pe care noi. 
minerii, il aducem, odată 
cu tara, partidului, condu
cătorului nostru iubit, tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
Este gindul dinții pe care 
orice om al muncii se simte 
dator să-1 exprime. Cu 
partidul in frunte am fău- 
.rit o țară nouă. Avînd in 
frunte partidul, pe inflăcă- 
ratul patriot și revoluțio
nar — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — poporul nos
tru, unit in crezul său co
munist ca ramurile acelu
iași copac, iși propune pla
nuri Îndrăznețe pentru vi
itor. Planuri pe care munca 
noastră le va transforma in 
realitate, spre binele și fe
ricirea întregii națiuni.

— Știm că sînteți un mi
ner bun...

— ...toți ortacii de la Bă
lan slnt oameni pe care se 
poate conta. Viata bărbă
tească din adine si disci
plina minei i-au făcut oa
meni de nădeide.

(Dincolo de afirmație — 
faptele : in ’81. numai bri
gada lui Stere a scos la 
lumină, din adincuri. peste 
prevederi. 1 000 tone mine
reu si 7 tone cupru — n.r.i.

— Anul '82. uite, bate la 
ferestre. Cum și l-ar dori 
să fie un miner respectat, 
ca dumneata 7

— Păi să fie un an de 
muncă și pace. Pentru mine, 
munca este viată. Iar viata 
a avut totdeauna nevoie de 
liniște. Noi, minerii Băla
nului. vrem să facem din 
’82 un an de muncă rod
nică, așezată sub semnul 
disciplinei muncitorești, al 
ordinii exemplare. Succe
sele spre care năzuim fier
binte numai ne această cale 
pot fi obținute, numai prin 
munca noastră România se 
poate înălța demn in rin- 
dul popoarelor lumii.

Cu vorbele acestea în auz 
îl privim si oe Ilie Glon- 
țeanu, cooperator din Pu- 
ranii Teleormanului, cum 
dă grijuliu. la o parte, cu 
palma, zăpada la un capăt 
de lan. Gest-ritual. de ță
ran. Apar citeva frunzulițe 
verzi : griul care germi
nează. lucrează în brazdă. 
Glonțeanu se bucură :

— Merse bine,
•— Anul oe care 1-ati în

cheiat ..cum a mers 7 .
— 5 000 kg producție me

die la griu. 6 000 kg la po
rumb. 2 500 la floarea-soa- 
relui Ia ha. S-âr zice că 
tot bine...

— Numai : ..s-ar zice
— Da, pentru că cerințe

le noii revoluții în agricul
tură. in care sintem anga

Privim cu încredere 
spre anul ce vine

Istoria. ..cea dinții carte 
a națiunii”, cum o numea 
Băicescu. depune mărturie: 
niciodată. In milenara exis
tentă a poporului nostru, 
nu s-au ridica-t pe acest pă- 
mint construcții trainice, 
durabile decit In vreme de 
pace. Si fiecare construcție 
ridicată oe acest Dămint a 
incorporat muncă, pasiune, 
abnegație, dragoste de pa
trie. Prezentul, cartea’ oe 
care o scriem noi. oamenii 
României socialist cu 
voința noastră, cu elanurile 
si puterea noastră de crea
ție. confirmă : tot ceea ce 
am Înălțat în acești ani 
luminoși ai revoluției si 
construcției socialiste, în
noirile ce au cuprins tara 
după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului au putut 
fi înfăptuite numai pentru 
că am avut pace. Toți a- 
cești ani s-au constituit în- 
tr-o etană de mari împli
niri. întregul popor, strîns 
unit in iurul partidului, ur- 
mind înaltul exemplu de 
muncă sf de viața al secre
tarului său general, si-a 
suflecat minecile. a deschis 
drum liber elanurilor crea
toare. inteligentei, initiati
ve!. făcînd ca România să 
se înalte oe trepte tot mai înalte ale progresului și ci
vilizației socialiste.

Dar viitorul 7 Acum, clnd 

jați. acestea sint : recolte 
mai mari.

Glonțeanu acoperă apoi 
cu palma firele verzi de 
griu. dezgolite. Gest pa
tern. de om care învelește 
copilul cuprins de somn. 
Să-i tihnească odihna, creș
terea. viata...

„Munca este viată”, spu
nea vrednicul miner din 
Bălan.

— Și bucuria este viață, 
adaugă Susana Cociș, teh
niciană la întreprinderea 
de tricotaje ..Someșul” din 
Cluj-Napoca. Tocmai pen
tru că aceste bucurii nu 
vin singure, de-a gata, ci 
le naște tot munca noastră.

Susana Cocis are autori
tatea morală pentru a face 
afirmațiile de mai sus. îm
preună cu Maria Kilin. Su
sana Albu si Claudia Cri- 
șan, tovarășe de muncă in 
aceeași unitate formează 
brigada artistică. Jormație 
laureată la ultima ediție a 
Festivalului national „Cîn- 
tarea României”.

Ne adresăm tot unui lau
reat al Festivalului națio
nal „Cintarea României”. 
Numele : Cristian Teodo- 
rescu. Profesia : inginer. 
Locul de muncă: Uzina ..1 
Mai” — Ploiești.

— Ce bucurii li pregătiți 
lui ’82 7

— O nouă invenție.
(Un necesar stop-cadru t 

inginerul despre care este 
vorba a fost încununat cu 
laurii festivalului pentru 
rezultatele in creația teh
nică. ..Mașina de găurit 
spațial”, care se realizează 
în serie, in propria uzină, 

.ori mașinile specializate 
pentru diametre foarte mari 
— aduc economii de mi
lioane de lei, economii de 
valută).

— Noua invenție, tot o 
mașină 7

— Tot ; »l-i destinată 
prelucrărilor la carcasele 
de reductoare. Prototipul 
va fi gata odată cu primele 
zile ale lunii ianuarifi 1982. 
Cum s-ar zice. înoep '82 cu 
dreptul... Apoi, la rind. 
producția de serie.

— Cum se naște o idee 
nouă, tovarășe inginer 7

— Cum s-au născut din- 
totdeauna : din bucuria 
muncii, din pasiune. Si. mai 
ales, din răspunderea ce ne 
revine din tripla calitate 
de proprietari, producători, 
beneficiari. Această răs
pundere ne îndeamnă să 
ne gospodărim mai bine 
resursele de care dispu
nem — de energie, materii 
prime, rezervele de inteli
gentă — să punem în va
loare, cu maximă eficien
tă. potențialul tehnic și 
uman pentru a produce 
mai mult, mai competitiv, 
în fond, se află cuprinsă 
aici răspunderea pentru 
destinul de azi si de mîine 
al României socialiste.

Iatâ așadar că ajungem 
din nou la rostirea mine
rului de la poalele Hășma- 
șului Mare. Munca dăruită, 
așezată sub semnul înalte
lor răspunderi muncito
rești este cea mai puterni
că forță propulsoare a 
României socialiste pe noi 
trepte de civilizație.

deschidem cartea de istorie 
Ia ..pagina” 31 decembrie 
1981. clnd ne pregătim să 
încheiem un an rodnic și 
să incepem altul, nu putem 
să nu ne aindim la ceea ce 
avem de făcut concret pen
tru ca proiectele noastre 
să-si găsească împlinire. 
..Pășim cu încredere in 
anul ce vine, ne spune Ion 
Roșu, de 43 de ani. tată a 
trei copii, unul dintre cei 
mai buni mineri din bazi
nul carbonifer Anina. Anul 
oe care îl încheiem n-a fost 
un an ușor. Lumea, de la 
un capăt la altul, a fost 
străbătută de puternice fur
tuni. criza economică supu- 
nind omenirea unor mari 
încercări. Trecem acum 
pragul unui nou an. Știm 
că. ne o mare liniștită, 
orice navigator îsi duce co
rabia acolo unde dorește. 
Ponorul nostru, muncind 
sub conducerea partidului, 
a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, in deplină uni
tate si unanimitate, a ară
tat că este pregătit să în
frunte și furtuni, să asigure 
Progresul patriei si in con
dițiile grele. Cu aceste ein- 
duri intrăm in noul an. Si, 
cu hotărirea de a munci, de 
a asigura neste tot ordinea 
si disciplina in muncă, de 
a răspunde cerințelor noii 
calități”.

Munca si pacea sînt dia
deme ce fac să străluceas
că puternic steaua polară 
a viitorului. Pentru că nu 
poate fi decit doritor de 
pace si hotărit sâ fnunceas- 
că. să-si nună in valoare 
hărnicia, capacitatea de cre
ație un popor care este în
zestrat cu vocația scrutării 
viitorului. Și nu poate fi 
decit doritoare de pace si 
de rodnice împliniri o tară 
care îsi proiectează Peste 
timp destinul, un destin 
care să fie tot mai aproa
pe de însufletitoareje idea
luri ale vrednicilor săi fii.

O muncitoare din Boto
șani. Adriana Zziuer. din 
secția P. III a întreprinde
rii de confecții, scrutează 
viitorul cu gindul la cei 
cinci copii ai săi. Cel mai 
mic are doar patru luni, el 
a văzut lumina zilei in anul 
pe care il încheiem azi. Cel 
mai. mare este deja școlar, 
a deschis ochii spre lume 
și a aflat că pe glob există 
Încă exploatare, foamete, 
șomaj, războaie, că bucu
riile vieții se intretes cu 
zbuciumul omenirii. Adria
na Zauer visează un viitor 
bun pentru copiii ei. Cum 
spune : ..De va fi pace, 
vom fi fericiți, vom putea 
să ne vedem în liniște de 
munca noastră, vom putea 
Să înfădtuim ceea ce dorim 
pentru copiii noștri”.

Un țăran cooperator din 
Bărăgan. Ion Ghiță. locui
tor .al comunei Cocora, ju
dețul Ialomița, și-a con
struit o casă nouă și de cu- 
rind s-a mutat in ea. „Sint 
bucuros, ne spune el, că 
am o casă nouă, așa cum 
ne bucurăm pentru fiecare 
nouă construcție, așa cum z 
ne bucurăm cind sădim co
paci ori flori, cind' privim 
Dunărea. Marea Neagră sau 
Munții Carpați; cind pri
vim țara, cu tot ce s-a fă
cut în acești ani pe pămîn- 
tul ei rodnic, Sînt bucurii 
firești, așa cum însăși via
ta este firească.

Un artist plastic, cunos
cutul ceramist Costel Ba
dea, lucrează în prezent la 
un ciclu intitulat sugestiv 

„Păsările". Ideea centrală 
a lucrării, așa cum arată 
însuși autorul ei. este zbo
rul: „Temele acestui ciclu 
sint „Pasărea ’ focului”, 
„Pasărea luminii”, „Pasă
rea dimineții”... M-am gin- 
dit la un spațiu deschis, la 
gindul inaripatcare se 
mișcă liber in acest spațiu, 
dornic de noi descoperiri. 
Strădaniile mele tind să 
dea viață unei idei revolu
ționare, transformatoare. 
Lumea nu e perfectă, dar 
este perfectibilă. Ea poate 
fi transformată, recreată 
numai intr-un climat de 
pace. Lucrez la această 
temă de pace, și ca o re
plică la mistica războiului, 
care domină unele conștiin
țe artistice, la subjugarea 
oarbă față de sentimentul 
distrugerii care au făcut să 
se vorbească de la o vre
me despre faptul că arta _ 
moare. Or. arta trebuie să 
trăiască, spre binele omu
lui, pentru bucuria lui”.

Un tînăr medic, Albert 
Vereș, din Miercurea-Ciuc. 
județul Harghita, este mis
tuit de pasiunea pentru fo
tografia artistică. „Această 
preocupare, precizează el. 
este legată direct de profe
sia mea. Am deschis o ex
poziție a cărei temă a fost 
„Omul și munca”. Acum 
pregătesc o nouă sultă de 
fotografii, avînd ca idee 
centrală viața. încerc să 
surprind, cu ajutorul apa
ratului de fotografiat, ceea 
ce am înțeles bine ca me
dic și anume Că viața este 
un capitol deschis. Fotogra
fiile mele se vor o replică 
dată celor ce intenționează 
să închidă acest capitol, 
pregătindu-se să distrugă 
viața”.

Un fizician. Adrian Flo- 
rescu. din cadrul Institutu
lui de fizică atomică, este 
preocupat de folosirea a- 
tomului ca sursă de ener
gie. „Cercetătorul științific, 
este de părere tinărul fi
zician. nu se poate dăsa 
furat de iluzia unei cerce
tări științifice pure. lip
site de scop. El nu poate să 
spună : am .cercetat. am 

descoperit, ceea ce se tace 
cu realizarea mea nu mă 
mai interesează. Viața ne-a 
Învățat că unicul criteriu 
de apreciere a unei des
coperiri științifice este u- 
tiiizarea ei in slujba pro
gresului si nu a distruge- 
rii‘t.

Un tînăr, unul dintre cei 
mai tineri constructori de 
pe șantierul canalului Du
năre — Marea Neagră, bul
dozeristul Vasile Drăgan, 

-se gindeste la finalul a- 
cestel mărețe opere con
structive. „Sînt de cinci 
ani ne șantier, ne spune. 
Am aflat, aici, pe șantier, 
cit de mult stă în puterea 
omului. Am dobindit. aici, 
cunoștințe noi despre tară, 
despre viată, despre geo
grafie. despre istorie. Via
ta oe șantier este aspră.

A iubi viața 
înseamnă a apăra 

viața
— Ge-și dorește un des

toinic lăcătus-mecanic in 
anul de care ne mai despart 
doar citeva ore 7

Ghcorghe Ioaje, de la în
treprinderea de masini- 
unelte și agregate din 
București :

— Sănătatea mai întii. 
Restul și le face omul. 
Vreau să zic bucuriile 
muncii, care nu-mi lipsesc, 
nici cele ce tin de viața 
familiei mele. Mai presus 
de toate acestea insă eu 
pun o dorință mal specială.

— Anume 7
— Anul ce vine să aducă 

lumii mai multă liniște și 
siguranță. Sînt unul din oa
menii care mi-am pierdut 
tatăl in ultimul război. 
Poate de aceea m-au emo
țional pină la lacrimi cu- 

dar frumoasă si merită să 
trăiești o astfel de expe
riență. Lucrarea noastră 
se apropie acum de sfirșlt. 
Un proiect grandios devine 
realitate”.

Gînduri. proiecte de vii
lor. Ele se regăsesc, toate, 
în marele proiect al tării. 
Al unei țări în care, nu
mai în ultimul deceniu, 
producția industrială a 
crescut de aproape trei ori, 
iar productiq agricolă de 
1.6 ori. Al unei țări țn care, 
s-a realizat o . puternică 
creștere a nivelului de trai 
material si spiritual al po
porului. Al unei țări care 
îsi propune noi înfăptuiri 
in anul ce vine, pentru ca. 
Ia finele acestui cincinal, 
să se numere intre statele 
lumii cu o dezvoltare eco
nomică medie, 

vintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fata 
celor 300 000 de participant! 
la marea adunare din Bucu
rești. în sprijinul dezarmă
rii si păcii. Chemare ome
nească de a apăra cel mai 
sfint drept : dreptul la via
tă. amenințat azi de arme 
teribile.

Cu pacea în cuget intim- 
pină noul an si Nicolai 
Struraru. din Plrtestii de 
Jos, județul Suceava, om 
trecut prin ambele războaie 
mondiale.

— Ce gîndeste despre 
război și pace un veteran 
al cîmpurilor de bătaie, in
trat în al 89-lea an al vieții?

— Pe scurt, războiul este 
ceva așa de cumplit, că su
feră și munții, și cimpia. și 
apele și pădurea...

— Si oamenii...
— Da, cei ce rămîn în 

viață, ca mine. Multi prie
teni și cunoscuti ai mei îsi 
dorm somnul de veci un
deva. pe locul luptelor, de
parte de cei care-i jelesc. 
Cu atîtea triste amintiri din 
războaie, eu am simțit o 
mulțumire fără margini 
cind președintele României 
s-a adresat conducătorilor 
de state din Europa și A- 
merica de Nord, chemin- 
du-i să facă tot oe le stă 
în putință spre a feri viata 
omenirii de primejdia unui 
nou război.

Cotnari Fiorica e de loc 
din satul Bărăști. județul 
Buzău. Bucuriile și grijile 
ei sint legate de fericirea 
copiilor și ă celor patru 
nepoți, pe care tine să-i știe 
feriți de primejdii. Si. tot 
o spusă a ei. „nici o pri
mejdie nu-i mai mare ca 
războiul”.

— L-ati cunoscut 7
— Din păcate, da. Am 

trăit vremuri de spaimă, 
sub ploaia de proiectile, 
care mi-au dărîmat casa. 
Puțin, pe lingă ce li s-a in- 
timplat altora : dar destul 
ca să urăsc pentru totdeau
na armele, războiul. Iată de 
ce socotesc chemarea tova
rășului Nicolae Ceausescu 
de a ne ridica împotriva 
înarmărilor ce amenință 
din nou viata lumii ca pe 
propria mea chemare la 
pace.

— Cum privesc pericolul 
distrugerii vieții cei pentru 
care ocrotirea vietit este 
menirea profesională 7

— Nu numai profesiona
lă. ci și cetățenească, uma
nitară. — tine să adauge 
medicul pediatru Ruxandra 
Petre-Melinte, de la Poli
clinica sectorului 3. din 
București. Răspunderea 
noastră e aceea de a ocroti 
viața. Știu bine cită trudă 
si emoții — ale părinților si 
ale medicului — cere creș
terea unul eonii. Tocmai de 
aceea obișnuiesc să spun 
mereu : a iubi viata în
seamnă a o ocroti, a o 
apăra.

— Vreo dorință pentru 
noul an 7

— Da. Să văd cit moi 
multe zîmbete de copii să
nătoși.

Tot cu gindul la cei mici, 
profesorul Nicolae Bădiță, 
din comuna Dobrun. jude
țul Olt. tată a cinci eonii si 
om ce se consideră, intr-un 
fel. părinte al altor vreo 
mie. pe care i-a învățat 
carte, se declară contrariat 
de o „absurdă anomalie” a 
lumii de azi.

— Despre ce este vorba 7
— Mă gindesc că lumina 

Învățăturii, accesibilă tutu
ror in tara mea. n-a ajuns 
la vreo 800 de milioane de 
oameni pe glob, in mare 
parte copii. Și asta în vre
me ce pentru arme se chel
tui® sume de sute sau mii 
de ori mai mari decit ar fi 
necesare pentru școlariza
rea tuturor tinerilor neștiu
tori de carte. E lesne de în
țeles ce ciștig imens ar în
semna si sub acest aspect 
esențial al vieții omenești 
trecerea Ia dezarmare, asa 
cum propune România, pre
ședintele ei.

Inginerul Ani Dionisie, 
de la întreprinderea de 
mase plastice Năsăud. tine 
să releve legătura directă 
între realizările poporului 
nostru si fermitatea cu care 
ei se ridică in apărarea 
păcii :

— în afara vieții propriu*  
zise, noi avem de apărat 
roade ale miinilor si mintii 
noastre. obținute cu efort, 
cu greutăți Inerente edifi
cării unei orinduiri 'noi. A- 

O întrebare:

„Ce v-ați ura 
de Anul Nou?" 

și mai multe răspunsuri

urare de An Nou".
★

Anul in care pășim - un An Nou, de muncă șl 
pace’l Este dorința fierbinte a întregului popor, ex
primată și in aceste clipe cind, la fereastra țării, 
iată, s-au strins, după datină, cetele de colindă
tori.

Un an de muncă și pace, in care să triumfe 
viața, bucuriile, an in care România socialistă să-și 
continue mersul glorios „spre comunism in zbor".

Pagină realizată de ILIE TANASACHE,
Adrian VAS1LESCU, Vasile OROS 
și corespondenții „Scinteii"
Foto : Sandu CRISTIAN

sada 
ocrot 
valoi.
groză 
trebu 
spune 
Kiss i —
stitutu» politehnic

— Generația dv. a 
parte num’1 ■*"

— Din 
născut in 
cietate cai 
făcut si f; d 
crea oame 
reu mai 
viață. învă .•■■*>■
tr-o politic 
politica Pa 
nist Român xerit
de orice conflicte. Atit eu, 
cit si colegii mei — români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități — știm 
bine că numai intr-un cli
mat .de pace ne vom putea 
realiza ca oameni, ca spe
cialiști. fiecare în sectorul 
pentru care se pregătește, 
învățăm pentru viată, pen
tru a ne bucura de Pa. ca 
părtași. Ia progresul patriei.

A iubi viata înseamnă a 
o ocroti, a o apăra. Sint 
cuvintele unui interlocutor 
la această anchetă. Dar 
numai ale unui singur om 7 
Se-ntelege că nu. Această 
exprimare ar putea fi con
siderată drept motoul, cre
zu! fierbinte al milioanelor 
de oameni ai României so
cialiste dornici de pace, 
pentru a putea duce la bun 
sfirsit 'programul luminos, 
cutezător, de înflorire a 
patriei.

unei țări care face totul 
pentru om”.

Elena Moisoiu. gospodină 
din Brăila : „în anul ce 
vine, in anii ce vin. îmi 
doresc ca lumea să fie a- 
semenea căminului meu : 
Cu liniște, pare 
șl respe<

Nicolei 
din Satt 
ca o pov 
mine să 
cerul sen 

' pe care ,
stelele ce 
lăria”.

Mihai l
tic : ,.Ad' „ansa a
valorii artistului este mun
ca. Marile lui teme ii sint 
oferite dc cei ce produc 
bunurile materiale, de oei 
legați trainic de fabrici, de 
pămînt. de șantiere. Ca ar
tist. cred in victoria valorii, 
a vieții, încredere ne care 
O promovează cu fervoare 
președintele României so
cialiste. tovarășul Nlcdlae 
Ceaușescu. Iată idei pen
tru o posibilă urare către 
mine”.

Cornel Constaniiniu, in
terpret de muzică ușoară : 
..Acum două luni s-a năs
cut cel de-al doilea băiat al 
meu. Cei doi copii nu pot 
crește fericiți decit intr-un 
climat de pace, tot asa cum 
cintecele mele nu pot avea 
ecou în inimi si in con
științe decit dacă răsună 
sub un cer senin”.

Ion Fâșie, maistru la 
Combinatul siderurgic din 
Reșița : „Mă gindesc cum 
arată tara acum, la cîteva 
ceasuri înainte de 1982. Cu 
fabricile ei mindre, cu la
nurile în care germinează 
Plinea, cu bucuria din cămi
nele oamenilor, cu speranța 
de mai bine. Știm cu totii 
ce avem de înfăptuit. Avem 
un luminos Program al 
Viitorului elaborat de 
partid. La ultima sa sesiu
ne. Marea Adunare Națio
nală a stabilit direcții clare 
ale muncii și vieții in anul 
ce bate la ușa istoriei. Ne 
însuflețesc perspectivele în
floririi patriei. Planurile 
realiste Și mobilizatoare ne 
stimulează energiile. Sin
tem un popor mai unit 
decit oricînd în crezul său 
comunist Sintem un popor 
mal unit ca oriclnd in ju
rul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Iată tot 
atîtea simțăminte apropiate 
de inima mea pe care le-aș 
voi neapărat cuprinse într-o
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PENTRU OM, PENTRU BUNĂSTAREA OMULUI
In interesul celor ce muncesc

„Una din preocupările de cea mai mare importanță a partidului și statului nostru est 
crearea condițiilor ca, odată cu dezvoltarea economico-socială, creșterea venitului național < 
a avuției naționale, să se îmbunătățească continuu nivelul de trai material și spiritual al poporului*

NICOLAE CEAUȘESCU

încheiem primul an din actualul cincinal cu 
tzultate bogate in toate domeniile de activitate, 
u fost pu*'  ■•■astfel baze solide îndeplinirii obiec- 
ului strategic stabilit de Congresul al Xll-lea al 
rtidului, privind trecerea României în anul 1985 
rindul țârilor cu o dezvoltare economică medie 

— etapă importantă in edificarea societății co- 
e pe pămîntui patriei.
urt timp vom păși intr-un nou an. Ca de

fiecare dată, și in acest an, în centru! preocupă
rilor partidului și statului nostru se află îmbunătă
țirea continuă a nivelului de trai material și spi- 
ritual al poporului - pe temeiul asigurării unei 
dezvoltări sănătoase a economiei naționale, în 
concordanță cu rezultatele creșterii forțelor de 
producție, a produsului social și a venitului națio
nal. „Pornim in tot ceea ce întreprindem - subli
nia secretarul general al partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, la Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Sup'em al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale din noiembrie a.c. - de la 
obiectivul fundamental al politicii partidului, de la 
esența societății noastre socialiste, care pune in 
centrul activității omul, ridicarea continuă a nive
lului dezvoltării generale a țării, a bunăstării și 
fericirii intregii națiuni".

Cum vor evolua în 1982 principalii indicatori ai 
calității vieții ? lată citeva date de referință.

198f | Va crește retribuția medie reale

190000 de familii
se vor muta în case noi

r

de locuin- 
ritmul de

ȚĂRII LO-

Produsul

Luminosul 
cămin 

al patriei

miliarde lei
OF

......... .
Pentru îmbunătățirea condițiilor de 

în 1982 din fondurile de investiții suma 
da in folosință 190 000 apartamente.

locuit ale oamenilor muncii se va aloca 
de 23,2 miliarde lei ; in anul 1982 se vor

© ASTĂZI, MAI BINE DE DOUĂ 
TREIMI DIN POPULAȚIA " 
CUIEȘTE IN CASE NOI.

© Ritmul construcțiilor 
țe va depăși și în 1982 
creștere a populației.

© Vor fi luate măsuri pentru sti
mularea construcției de locuințe de

către populație - cu sprijinul stătu- 
lui în credite și materiale.

® Corespunzător dezvoltării fon
dului locativ al țării, se va extinde 
rețeaua de distribuție a apei și de 
canalizare. Statul va aloca în acest 
scop în 1982 pentru sectorul de gos
podărie comunală și locativă fonduri 
de investiții de 3,9 miliarde lei.

Pentru sănătatea 
oamenilor

De la bugetul de stat se vor aloca în 1982 pentru ocrotirea sănă
tății oamenilor suma de 15,8 miliarde lei. Intre altele, baza materială 
din acest domeniu va spori cu 6 315 paturi de spital și noi dispen- 
sare-policlinici.

Uneori cifrele sint 
reci. Dar nu atunci 
cind e vorba de oa
meni. Și cu atît mai 
puțin atunci cind e 
vorba de vieți de oa
meni. in cazul de 
față, cifrele se referă 
la cei care în cursul 
anului pe sfîrșite au 
obținut apartamente. 
Cămine noi. Cifra a- 
cestora este de 400 000.

Mai concret, in pri
mele 11 luni ale anu
lui au fost construite 
și predate beneficia
rilor 128 400 aparta
mente. Se construiesc 
In continuare in con
tul anului, se reparti
zează in continuare. 
Pasiunea de ctitor de 
viață nouă, ridicată 
in acești ani de 
partid, de secretarul 
său general la nivel 
de vocație națională, 
a dăltuit și în acest 
an urme luminoase în 
chipul tuturor locali
tăților patriei. Le re
găsim în numeroase 
locuri devenite de ne
recunoscut. In Capi
tală, unde, de fapt, 
anul 1981 a zămislit 
un nou oraș : 30 000 
apartamente, deci un 
„cămin" pentru a- 
proape 100 000 de oa
meni. Și nu mai miră 
pe nimeni exclama
țiile din tramvai sau 
de pe stradă : „De ne
recunoscut !“. E de a- 
juns să nu fi fost de 
citeva luni in cartie
rul Olteniței, unde, 
de la începutul lui '81, 
s-au ridicat 4 000 de 
apartamente, 
ansamblul
2 200 ; sau pe „bătri- 
na“ stradă Rahova -i
1 600. Sau 
cel Mare. Sau...

Străzi întregi cu 
nume noi, străzi ca- 
re-și așteaptă denu
mirea, cămine care-și 
așteaptă stăpînii. Un 
firesc al nostru care 
devine obișnuință an 
de an. Speranțe care 
devin certitudini.

...Cartierul nou din 
Alexandria, cu peste
2 000 de apartamente, 
se numește „Bucu
rești" ; alte 2 000 de

s«u in 
Socului —

pe Ștefan

apartamente dau far
mec noului cartier 
„George Bacovia", din 
Bacău ; iar in orașul 
Tlrnăveni — cartierul 
„1 Decembrie 1918“ 
însumează 1 000 apar
tamente.

„Dacă n-ați trecut 
pe aici anul acesta, 
nu ye(i mai recunoaș
te locurile". Laitmo
tiv a cărui „banalita
te" bucură. Locurile 
vechi devin noi sub 
acțiunea mistriei, a 
macaralei, a pasiunii 
de ziditor. Sigur că 
nu veți recunoaște cu 
ușurință străvechea 
Bistriță din miezul 
Transilvaniei, sau bă- 
trinul Tomis, mai ti- 
năr an de an, ori ce
tatea Sucevei, împo
dobită cu noile cetăți 
luminoase, sau Dro- 
beta-Turnu Severin, 
cu „apolodorii" săi 
moderni.

E adevărat, lumini
le aprinse prima dată 
in spatele ferestrelor 
pot fi cuprinse într-o 
cifră. Dar tot atît de 
adevărat este că ele, 
laolaltă, alcătuiesc a- 
cea lumină puternică 
și blinda a căminului 
patriei și-al fiecăruia 
din noi. Care ne di 
forța și încrederea că 
tot ce ne propunem 
pentru a urca noi 
trepte pe scara cali
tății vieții noastre va 
deveni realitate de zi 
cu zi.

Încheiem anul întîi 
al cincinalului cu 
sute de mii de feres
tre noi, care sclipesc 
de lumini pentru pri
ma oară. Știm că la 
sflrșit de cincinal se 
vor mai lumina feres
trele a încă 900 000 de 
apartamente. Că mis
tria și macaraua ne 
vor rămîne uneltele 
principale. Pentru a 
ne ridica la noi trepte 
vocația noastră de 
ctitori de cămine lu
minoase. Nouă și 
torimii. 
minosul 
patriei.

Ridlcînd 
cămin

Laurentiu DUTA

sporirea retribuției medii reale cu 1,5 la sută faț

RINDURILE CLASEI MUNCI-

ajungă la 232,9 
de anul 1981.

• VOR SPORI VENITURILE REALE ALE 
ȚĂRĂNIMII provenite din munca în cooperati-

• în 1982 se va aloca de la bugetul de stat pentru fi
nanțarea acțiunilor social-culturale suma de 76,9 miliarde 
lei, reprezentînd circa 27 la sută din întregul buget al țării.

vflL_ • i •

In 1982 va continua creșterea veniturilor populației, fondul de retribuire al personalului muncitor urmind s 
l i_ n miiiarde |ej_ ge va asjgUra astfel •’—■

© CRESC
TOARE. Numărul personalului muncitor din 
economia națională va fi în 1982 de 7 485 000. 
Prin învățămintul profesional și liceal de spe
cialitate, precum și prin cursuri de calificare 
de scurtă durată vor fi pregătiți 300 000 mun
citori calificați, care vor intra în producție în 
anul 1982.

vele agricole de producție și din gospodăriil 
personale, calculate pe o persoană activă, c 
3,2 la sută față de anul 1981. La aceasta s 
adaugă veniturile sporite care vor reveni țărc 
nilor ca urmare a stimulentelor acordate re 
cent producătorilor agricoli prin Hotărîre 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.I

® Creșterea indicelui prețurilor prevăzut 
pentru anul 1982 are loc în limitele de pfa 
stabilite.

Se măresc 
veniturile sociale 
ale populației
• In cadrul politicii ge

nerale de ridicare a nive
lului de trai material și spi
ritual al întregului popor, 
concomitent cu sporirea 
sistematică a veniturilor di
recte realizate de oamenii 
muncii pe calea retribuții
lor, partidul și statul nostru 
asigură creșterea retribu
ției sociale a populației 
prin finanțarea de la bu
getul de stat a unor impor
tante activități social-cul- 
turale.

Pentru un consum 
alimentar științific determinat

In cadrul acțiunilor care vizează creșterea calității vieții oamenilor, o atenție 
deosebită se va acorda in anul 1982 îmbunătățirii alimentației populației, 
sporirea consumului mediu la toate categoriile de produse.

Evoluția consumului mediu pe locuitor

Carne ți produse din carne 
Lapte
Cereale
Cartofi
Legume
Fructe și struguri de masă

O Consumul pe locuitor, calculat 
in calorii, situează țara noastră la un 
nivel comparabil cu cel existent în 
unele țări dezvoltate din punct de 
vedere economic.
• Programul privind autocondu-

cerea și autoaprovizionarea în pro
fil teritorial, program elaborat din 
inițiativa și sub îndrumarea ne
mijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prevede creșterea în con
tinuare a consumului la toate pro- 

'■ dusele alimentare de bază.

învățămintului
71982 Pentru dezvoltarea

1980

18,9

Grupaj realizat de Mihai IONESCt

62 kg 65
180 I 200
173 kg 180
70,6 kg 100

140 kg 170
59,1 kg 76

• Pentru îmbunătățirea de an
samblu a aprovizionării populației a 
fost constituită o comisie de partid și 
de stat care, pe baza studierii ne
voilor de nutriție, a specificului și 
tradițiilor de consum ale poporului 
nostru, a tendințelor moderne în ali
mentația populației pe, plan inter
național, va fundamenta nivelurile șl 
evoluția consumului alimentar într-o 
structură optimă.

k w ■ •

miliarde lei

Pentru asigurarea învățămîniului gratuit se vor aloca în 19( 
de la bugetul de stat, 18,9 miliarde lei ; se vor da în folosință 1 4 
săli de clasă, 18 430 locuri în internate, 6 000 locuri de muncă în ai 
lierele școlare etc.
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• PERSONAJE ȘI IPOSTAZE... DE REVELION • PERSONAJE ȘI IPOSTAZE... DE REVELION •

Oaspetele 
de la miezul nopții

Numai un mare naiv își poate 
chipui că există un Moș Gerilă 
tic $i indivizibil. Faptul este știin- 
ic determinat (și. iată, facem aici 
venita dezvăluire) : moșul se 
ezintă în atîtea exemplare de 
e e nevoie.
'Idată făcută această precizare, 
ti înțelege cum s-a intimplat că 
oș Gerilă, de ale cărui pățanii ne 
m ocupa, a avut, tocmai el, a se 
țriji de citeva personaje cărora, 
fi vedea, nu-i deloc simplu să le 
■i cadouri de Anul Nou. Dar mai 
ie să-l lăsăm pe el să poves- 
tscă...
„..Așadar, ml-am luat desaga și 
i-mă in anticamera primului de 

lista mea nu prea lungă, dar 
'e era. vorba latinului. „Non 
ilta, sed multum". „A, da. ce 
ie că ați mai venit pe la noi. to- 
•■ășul vă așteaptă de mult, de un

— zise secretara — Știe dum- 
zlui că dumneavoastră veniti rar, 
r bine, nu ca alții... Așteptați o 
.ă, o să vă anunț, și cred că vă 
mește imediat...". Și către cei- 
fi care stăteau cam de mult: „Ei,
vreți, dumnealui, înțelegeți, a 

lit de departe... E un caz spe- 
l...“. „Al dracului! — face unul 
tind spre mine — ce idee i-a 
lit!... . De unde ai luat dom’le 
îjdiile astea?".
I-a întîmpinat cu politețe și 
lăvoință. ,A.m venit doar să vă 
tinez asta... Mă rog, o mică 
nție de Anul Nou, cum se obiș- 
ește...“. Și-am scos din tolba 
a mapa cu hîrtii in care se afla, 
ită in cruce cu o panglicuță, un 
ument. o hirtie cu toate semnă- 
lle și ștampilele originale...
- Mda... mda... — mormăi el 
minind-o — o repartiție pentru 
le de schimb... Bună. da. foarte 
:ă... Piese... de dincolo, nu ?
■■ A. nu. Autohtone. Știți cum e...
■ sint bune, n-am primit pină 
ma nici un fel de reclamații... 
ite, așa. una, două...
■ Și pe alea... Pe... alea, cui le 
I? Mm ?
m ridicat din umeri. Mă ințele- 
!. eu nu sint decit un Moș 
ilă.

■ Să nu-mi spuneți mie că nu 
mai găsesc și din... alea...

Poate că nu... De vreme ce se 
și aici și sint bune, ce rost ar 
avea?...

■ Ei, pe dracul... Uite, să luăm 
exemplu șurubul cu ghivent 
iClt... Ei? Ia zi!...

Da, este. Se fabrică la Sascut... 
Serios?
Foarte serios.
Auzi, moșule, mie să nu-mi 

:i aici gogoși!
gnit, m-am ridicat să plec, dar 
m oprit la ușă, mi-am deschis 
a și-am scos, tocmai de la fund, 
-.ărțoi uriaș...
Poftim, ia-l dumneata. Asta 

■adevăr nu se găsește, mi l-a 
:urat și mie cineva, dar mi-a

rupt spinarea de cind il tot car cu 
mine... Apoi s-ar putea ca dumitale 
să-ți folosească mai mult... Ca să 
nu mai jignești pe nimeni...

I-am, pus în brațe o carte care nu 
s-a tipărit, nu se găsește, deși ar 
fi mare nevoie de ea : „Catalogul 
complet și descriptiv al produselor 
industriale românești", ediția 1982.

Și-ani ieșit trîntind ușa.
Nu mi-a fost mai ușor nici cu 

al doilea de pe listă.
Cit de bine cunoșteam acel 

atelier! Că de atîtea ori fusesem 
aici de Anul Nou. Aici, mereu și 
mereu, numai anii erau noi. De 
aceea, poate, insului in cauză i-am 
adus'de data aceasta o inovație, un 
mic proiect, ceva care ar fi adus și 
aici o schimbare. „Hai, noroc! zice 

și să ne intilnim sănătoși, tot 
așa, la anu’ și la mulți ani!". „Ba 
nu ! — zic. Sănătoși o să ne in
tilnim, dar nu tot așa... Iată, ți-am 
adus ceva nou!". Brusc, s-a sctyimbat 
la față și s-a uitat la mine lung, 
lung..... Ei, ce-ai rămas așa?' zic. Ia
și privește!" și i-am desfășurat pe 
masă sulul de hirtie cu toate dese
nele și detaliile. Galben ca ceara, 
s-a lăsat moale in scaun... Intr-un 
tîrziu, după ce și-a mai revenit un 
pic, mi-a, vorbit cu o voce de om 
distrus : „Idee n-ai dumneata, 
moșule, cit te-am iubit. De ce? 
Tocmai pentru că dumneata, in 
ochii mei, erai însăși ideea de sta
tornicie, adică, mă înțelegi. de 
neschimbare... („De stagnare", am 
vrut să-i zic). Și mă mir de dum
neata, om bătrin... Să nu te mai văd 
in ochi! Piei de aici cu cadoul du
mitale cu tot!". „Dar ce ți-am fă
cut?". „Ce mi-ai făcut? Mi l-ai 
băga.t pe dracul în... in atelier... 
Nu-ți dai seama? Ce bine o duceam 
eu! Și-acuma? Acuma apucă-te șl 
schimbă, bate-ți capul Spiridoane, 
muncește, zbate-te și bucură-te că 
ți-a adus Moș Gerilă un cadou ! 
Auzi, de ce nu te ocupi dumneata 
de copii, dom’le? Un covrig, o ju
cărie.. o bomboană. un brăduț, o 
steluță... Cind colo, te ții de... Ia 
de aici drăcia asta! Ia-o! Nu mă 
nenoroci! Dă-mi și dumneata, ca 
anul trecut, o brichetă, un pachet 
de țigări!...". „îmi pare rău, nu se 
poate!". . „Atunci, uite ce fac cu 
cadoul dumitale!". Și a dat să rupă 
proiectul. „Stai! am strigat — 
uită-te in colțul din dreapta., sus. 
Are toate aprobările! Toate! Nu se 
mai poate face nimic!". A rămas 
înmărmurit. Iar eu m-am retras 
încetișor. Și, de la ușă, l-am salutat 
zîmbind : „Te las cu bine. Și, așa 
cum ai spus : Să ne mai vedem. La 
anu’ și la mulți ani!".

încheiem aici istorisirile simpati
cului nostru Moș Gerilă. Ele sint 
mult mai numeroase, de fapt, dar 
e sigur că nu vă sint cu totul 
străine...

Mihai CARANFIl

\
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SORCOVA...
unor navetiști

Sorcova, 
vesela, 
veselă e și nu prea, 
cind vă vede graba niaj-e 
tot pe picior de plecare 
spre orașul nu știu care, 
dar pe-asf'alt și trotuare

' griul nimeni nu-l cultivă 
nici să aibă de-o colivă, 
iar școlarii nu dau teze 
între două paranteze : 
una cind pierzi trenul, și-alta 
cind trenul nu face halta ; 
și-ntre două-'autobuze 
n-ai timp nici să pui ventuze, 
iar pirdalnica de boală 
noaptea cind din somn te scoală 
vrea pilule, vrea rețetă, 
ce știe ea de... navetă. 
Și nu-i bine, deloc bine, 
sorcovă cu mărăcine...

cum ni-i datul din străbuni: 
să vă faceți casa-casă, 
să vă fie masa-masă, 
să vă fie, să ne fie
La mulți ani, cu bucurie !

Jocul căluților
Calul meu e potcovit
Cu potcoave de argint;
De argint fără proptele,
Că nu prea găsim... caiele. 
Și iar verde busuioc 
Meșterii sint la mijloc 
Și-nainte, și-napoi...
Hai să-i „potcovim" și noi!

Jocul căpriței
— Ța, ța, ța, căpriță, ța... 
Vine capra de la munte 
Cu steluță albă-n frunte. 
Frumoasă-i căprița mea 
Cu panglică și basma.

— Ța, ța, ța, căpriță, (a, 
Ce necaz ai dumneata ?

— Ha, ha, ha, stăpine, ha, 
Las-o-ncolo de nuia. 
Eu dau lapte și-ți dau iezi. 
Tu te bucuri și-i dezmierzi, 
Dar imi dai numai basma.
— Ța, ța. ța, căpriță, ța, 
Cine mai are basma 
Frumoasă pa dumneata ?
— Hei, hei, hei, stăpine, hei, 
Are una și cercei,
Are și basma, și rochii, 
Și mărgele de-ți iau ochii , 
Și numai oglinzi prin casă 
Să se vadă că-i frumoasă ;
Dar toată vara in luncă 
Nu o vezi o zi la muncă, 
Fiindcă-i soața nu știu care
De căprar mai mic, mai mare.
— Ța, ța, ța, căpriță, ța, 
Ce ți-a cășunat pe ea 
Sau uitat-ai de nuia ?

Sorcova,
vesela,
să trăițl,
să înfloriți
și în sat să ne veniți, 
că vă așteptăm in prag 
să vă omenim cu drag 
ca pe fiii cei mai buni

Ța, ța, ța, căpriță, ța, 
Joacă bine, joacă-așa,
Că pun mina pe nuia!
— Stai, stai, stai, stăpine, stai 
Că mă-ncearcă-un of șj-un vai 
Și ți le-oi zice pe ioc
De nu-mi faci pielea cojoc.

— Stai, stai, stai, stăpine, stai, 
Cu nuiaua sa nu dai,
Că eu nu uit de nuia,
Dar aș vrea de-acum nici ea 
Să nu uite vorba mea.

■1
Petre POPA

Desen de Adrian DRAGOMIRESCU
Fără cuvinte

Desen de Adrian ANDRONIC

— Copii, copii I Eu sint Moș Gerilâ, nu el...

Fârâ cuvinte

Desene de Ștefan COCIOABA

. Interviu cu
Neobosit și darnic cum îl știm, 

bătrinul zăpezilor a trecut pe la 
toate echipele de fotbal și pe la toți 
cronicarii sportivi. Numai pe mine 
m-a ocolit.

— De ce. Moș Gerilă? N-am fost 
eu euminte? \

— Nu-mi place cum scrii. De 
fapt, nici nu prea ești informat.

— Cred că te-nșeli. Uite, acum 
știu că vii din Giulești. Cind au 
văzut că vrei să le urezi iar „La 
mulți ani!" — lor, care stau ca pe 
ace in „B“ de atita vreme — rapi- 
diștii te-au cam „sorcovit" de la 
distanță cu mere .tari ca piatra. 
Și-gi intins-o iute ca săgeata...

— Hm !
— Sau la Progresul. După ce ai 

început’ să joci capra și să strigi 
„Beeee...". era gata, gata să te facă 
oamenii pastramă.

— Asta știi, dar o colindă nu știi.
— Cum să nu. moșule. Ia ascultă: 
„Steaua sus răsare,
Dar echipă n-are.
— Nu cu Steaua.
— Atunci cu Dinamo :
„Dinamo răsare,
Ca o taină mare:..".
— Nici. Colinde laice nu știi?
— Știu și d-alea :

Hai. bade, la secerat!
— Nu merg, tovu, c-am gătat.
— Ai gătat, ce-i drept, matale, 
Dar vecinii de la vale 
Au tarlale in restanță
Și nu pot să facă față.
— Nu se poate, frățioare, 
Am citit eu la ziare 
Că ei primii-au raportat. 
Cum că au și încheiat..."
— Oprește-te, cronicarule. D-astea 

știe toată lumea!
— Atunci; tot una din sport:
„Sorcova, vesela,
Să stîrpim corupția...".
— Apropo, știi care a fost cel mai 

valoros. arbitru de fotbal al anului?
— Pricep unde bați, moșule. Cel 

mai... valoros arbitru al anului a 
fost Anton Jurja : 39 000 de lei la 
un singur meci.

— Aș, e o sumă derizorie! Aș 
putea să-ți citez alții cu... valoare 
mult superioară. Dar și aceia sint 
nimic față de cel mai mare, care 
după un singur meci și-a văzut 
odrasla in facultate, cîștigînd și-o 
„Dacie". Dar care-a fost cel mai 
prețios transfer?

— N-am cunoștință decit de cel 
anunțat în recenta plenară a 
C.N.E.F.S. : 50 000, bani peșin.

— O fi acela, dar numai dintre 
cei depistați pină acum. Cite știu eu 
intre 100 000 și 200 000 de lei!

— Dar cea mai mare cotă de 
vinzare ?

— Tot cea dezvăluită la plenara

r

*

începe... revelionul 1
(intr-o viziune mai puțin... rațională)

Desen de ANDO

ondelul cîinelui vagabond j

Stelîan F1LIP

d umblă teleleu pe stradă, 
mânui dine vagabond 
ează că. la primul rond, 
merge cp covrigi in coadă...
crede traiul roz. sau blond, 
ut din dor de escapadă, 
d umblă teleleu pe stradă, 
mânui cline vagabond !
-și află loc unde să șadă 
nici un colț de mapamond
l poți vedea (transfug in fond '), 
rind la fosta lui ogradă,
d umblă teleleu pe stradă !

Acum citeva seri, toc
mai lucram la o niesă în 
patru acte si trei pauze, 
din care, vorba unui cla
sic. aveam gata numai 
pauzele, cind sună cineva 
la ușă. îmi pun halatul in 
dungi (care va intra, pro
babil. in istoria literatu
rii înaintea mea) și în
treb :

— Cine-i ?
— Un grup de cititori, 

mi se răspunde.
..Ia te uită — îmi zic. 

emotionlndu-mă ne loc — 
dragii mei*  cititori nu 
m-au uitat in aceste zile 
de sărbătoare si vin 
să-mi ureze succes la 
masa de lucru si alte 
chestii de sănătate ;si bel
șug. truda mea de un an 
de zile nu a fost " zadar
nică. a avut ecou in su
fletele lor sensibile".

Deschid .. și-mi apar în 
fată trei bărbați destul 
de complicat de descris. 
Unul era înalt si slab, al
tul mic si gras, altul mij
lociu si spin sau invers, 
n-are importanță. Fieca
re purta sub brat cite un 
exemplar din ultima mea 
cărticică de literatură sa
tirică si umoristică, ceea 
ce m-a îndemnat să-i in
vit inăuntru. după care 
am luat un pix de pe bi
rou.

— Doriți cite un auto
graf ? întreb.

— Nu. răspunse spinul, 
privindu-mă cu duritate.

— Autografe să dai 
dumneata la biblioteca de 
cartier, pensionarilor de 
gradul doi. pionierilor.

domnișoarelor si văduve
lor de la cutremur, com
pletă grasul, dindu-i ime
diat cuvîntul celui slab 
și înalt, care părea con
ducătorul grupului de ac
țiune.

— Noi am venit, zise 
acesta, apăsat, ca să ne 
răspunzi la citeva între
bări. Prima ar fi.: cine 
ti-a dat voie dumitale să 
te legi de noi ? Cu ce 
drept ?

— Cred că e o confu
zie. zic eu. realmente ne
dumirit.

— Nu ești dumneata 
scriitor ?

— Ba da .Dar aici e nu
mărul 43 A. Mai e unul 
si la 43.

— îl știm, ăla e poet, 
nu contează. Noi cu dum
neata avem treaba. Ia zi. 
cu ce drept, te bagi în 
viata noastră personală si 
ce părere ai dacă te-am 
da Pe mina justiției, ca 
să înfunzi pușcăria ?

— De ce ești. mă. tur
nător, de ce ? urlă deo
dată grasul, făcînd doi 
pași spre mine si ridicînd 
un pumn de circa două 
kilograme care rn-ar fi 
putut zdrobi de la pri
mul impact. Am început 
să mă bîlbii, luînd. spre 
rușinea mea. o atitudine 
aproape lasă, n-am fost 
în stare niciodată să fac 
fată violentei cu demni
tate,

— Poate că fără să 
vreau... Poate e o coinci
dentă... Poate...

— Nu e nici o coinci
dentă. spuse slabuj. si

deschise nefericita mea 
cărțulie la o anumită pa
gină. Uite ce scrie aici : 
..Individul își pusese bi
juteriile Ia rădăcina unui 
pom în speranța căNaces- 
ta va face. într-o zi; fruc
te de aur". La cine ai fă
cut aluzie ?

— La nimeni. Era o 
metaforă.

— Metaforă ? Asta să 
î-o spui lui Mutu de ia

cuse. De ce-ai dat in 
mine ?

— Eu? !
— Da. Uite ce-ai scris 

aici : că fi-mea si cu gî- 
neri-miu au plecat in 
voiai de nuntă la minăs- 
tirile din Moldova si la 
cimitirul vesel din Sâpin- 
ta cu taxiul. Păi. ce era 
să le fac dacă nu au per
mis de conducere. că 
nas-su le-a dat cadou de

DILEMA
Manutanță. Atunci cum 
se face că persoanele 
care mi-au făcut perche
ziție. a doua zi după ce 
ti-a apărut broșura ta 
nenorocită ,s-ău dus di
rect în curte si. deși a- 
veam acolo cinci pomi, 
l-au nimerit exact p-ăla 
care nu trebuia si mi-au 
găsit caseta cu bijuterii ? 
Cum se explică asta ? A- 
dică fiind un arhărit de 
gestionar Ia un chioșc de 
răcoritoare si covrigi cu 
susan n-am avut si eu 
voie să adun pentru o 
nepoțică un kil de aur. 
că eu poate mîine-poi- 
miine mă duc. iar ea să 
rămină pe drumuri. la 
douăzeci de anișori ?

— Da’ cu mine ce-ai 
avut, dom-le ? zise spi
nul. care oină atunci tă

nuntă o Dacie combi, pu
team să-i trimit în luna 
de miere cu autostopul ?

— Habar n-am avut, 
zic, despre fiica si gine
rele dumitale. chestia 
asta e o ficțiune pură, o 
imaginație.

— Las-o moartă, că 
n-om fi nici noi de la 
Gheboaia. mai știm și noi 
cum ,e chestia cu arta si 
cultura. Te-a informat ci
neva si ce ti-ai zis : ..hai 
să-l ard pe nenorocitu- 
ăla !“ Dom-le. eu nu zic 

nu cistigi si mata o 
piine. dar de ce să dai în 
plinea mea ? Doar sintem 
oameni, nu fiare de- căl
cat.

Mă gindeam scum 
ce-mi va reproșa celă
lalt. grasul, care răsfoia 
cu febrilitate cartea, cău- 
tind o anumită pagină.

-------- --------------------- /----

— Dom-le. zise eL după 
ce găsi ceea ce căuta, 
dumneata ai • scris aici o 
chestie oare poate că te-a 
amuzat si te-a distrat, 
dar care mie mi-a dis
trus cariera. Știai asta ?

— Nu. Despre ce-i 
•vorba ?

— Despre schița aîa în 
care spui că un respon
sabil de looal de noapte 
i-a făcut dizeuzei, cu care 
concubina, o rochie din 
sute. Adică a cusut sută 
cu sută si i,-a făcut o ro
chie din 34 500 Iei. De ce 
minți, dorr - ,e. fără ruși
ne ? De ce induci lumea 
în eroare ? Află că ro
chia nu era din bancno
te de o sută, ci de cinci
zeci. iar minecile din zece 
Si de douăzeci si cinci. 
De unde ai știut chestia ?

— Am auzit-o de Ia 
cineva.

■— Păi, de ce te iei 'după 
oricine, de ce nu veri
fici ?

Interveni din nou sla
bul. șeful grupului si pur
tătorul de cuvint :

— Dragă, de ce te bagi 
dumneata în chestii pe 
care nu le posezi în pro
funzime. pe care le știi 
dună ureche, făcînd rău 
unor oameni nevinovati. 
pe care nici măcar nu-i 
cunoști personal ? De ce. 
nu ataci teme mai inte
resante și mai valabile, 
cum e dragostea, priete
nia, ca Eminescu si Coș- 
buc sau respectul fată 
de părinți si superiori, 
fată de soție si socri etc.

— Păi. am scris si des
pre asta.

în loc de... RĂVAȘE
PA
•ă n-ai venit cu ea. primăvara, pe cîmp,
ii de ce să vii, toamna,
cu carul.

[XII.E
ire fiind de soare, 
tea va ieși albă.
:alA
sculat foarte de dimineață, 
oate astea n-a ajuns nici departe 
aproape 
pricina simplă 
i-a culcat la loc.
spodAiurf.
ă vrei și ouă'și pui 
celași timp
>uie să ai
puțin
,ă găini.
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*
*

*
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Vasile BARAN

ANGAJĂM 
ÎNTERPSEȚi PENTRU ROLHL

Fără cuvinte
Desen de Nic. NICOLAESCU

Moș Gerilâ 
amintită : 150 000! Foi albastre nu
mărate de un șef de echipă altui 
șef de echipă, numai pentru două 
puncte negre în clasament.

— Iar ești un dulce naiv, ca toți 
cronicarii sportivi. La colinde nu te 
pricepi, la bani nu te pricepi. Poate 
la fotbal. Cine-a fost cel mai efi
cient fotbalist al anului?

— lordănescu, bineînțeles, a mar
cat cele mai multe goluri.

— Inexact! Cel mai*'  ficient a 
fost Gheorghe de la TYrgoviște. De 
fiecare dată cind intervine el, in
tervine și doctorul!

— Dar sistemul de joc cel mai 
eficace?

— Universitatea Craiova. Dinamo 
București și Corvinul Hunedoara.

— De unde și pină unde? In 
fotbalul nostru, la ora actuală, cel 
mai eficace sistem de joc este : 
1—4—4—2 + 3 arbitri! Dar replica 
anului fotbalistic ai auzit-o?

— Da, moșule. întrebat de cineva 
care e deosebirea dintre un fotbalist 
ce studiază la Facultatea de fizică 
și altul de la Facultatea de educație 
fizică, un alt fotbalist a răspuns că 
deosebirea constă in... educație.

— Bunicică. Dar cea mai celebră 
replică a fost a unui fotbalist la 
examenul de bacalaureat, cind a 
fost întrebat dacă știe ce este aceea 
Legea lui Ohm! „Cum să nu știu, 
a intervenit băiatul : om ești dum
neata cu mine — .om voi fi și eu 
cu dumneata!".

— Moș Gerilă, văd că ești pus pe 
glume. Aș putea și eu să-ți tot 
spun d-astea : și cu stoperul Dumi
tru Nicolae — care, in prima lui 
lună de arbitraj, exasperat fiindcă 
o echipă nu mai putea să iasă din 
careu, la un corner a uitat că e 
arbitru și a degajat mingea cu 
capul dincolo de centrul terenului; 
și cu Fănus Neagu — care, după ce 
organizatorii din Arad s-au chinuit 
să scoată de pe teren un dine ce 
încurca meciul, a propus să fie 
amendat clinele pentru că... a asis
tat la un meci prost...

— Cron’carule, ascultă de la 
mine un sfat...

— Știu că sfatul cel mai bun este 
să nu dai sfaturi. Așa că lasă-mă. 
du-ți sacul cu goluri pe unde vrei 
și lasă-mă pe mine!

Supărat, moșul n-a suportat 
afrontul; a întins mina, vrind să 
lovească. Mai iute, i-am blocat 
mina, apoi l-am apucat de barbă și 
i-am tras masca jos.

...Moș Gerilă era. de fapt, unul 
din conducătorii de la F.C.M. 
Brașov !

Gheorqhe MITRO1

De agățat în pomul de iarnă
■ I-a spart capul, după care 

s-a retras pentru a-i respecta 
durerea.

■ Ușor dărimi copacul, greu 
il duci.

■ Omule ! Adti-ți aminte că 
ești uituc.

■ Nu da timpul favorabil de 
azi pe timpul probabil de miine.

ffl învingător poate fi și acela 
care refuză lupta.

31 Nu-mi plac oamenii care 
duc sticla la gură 1 — oftă paha
rul.

■ Mulți privesc, puțini văd.
H Cind te gindești la ciștig, 

vezi mai intii ce ai de pierdut.
Aristofel PIRVULESCU

I**

*

— Păi. mai scrie. Scrie 
chestii serioase. Nu te 
mai lega de noi. te rog 
frumos. Am un fiu mă
celar care n-a putut să 
vină, e mai bine pentru 
dumneata, tipul e nervos, 
putea să-ți dea una in 
moalele capului. Sri1? des
pre cine e vorba,

— Nu.
— Tipul despre care 

scris că a fuxat-HW-riidu s» 
care ar fi zis' la tribunal 
că ar fi făcut asia deoa
rece l-a obligat prover
bul. el furînd cu o zi îna
inte un ou. Băiatul zicea 
că pentru asta te tran
șează. asa de rău l-ai 
jignit. „Cum. dom-le. 
zicea, așa am ajuns eu. să 
fur ouă ? Eu sint găinar ?“ 
Și-ayea dreptate. Ce zici, 
te lași de chestii de-astea? 
Promiți că nu te mai legi 
de noi ? Altfel, să știi, poți 
s-o pățești, găsești pe 
unul mai nervos, mai im
pulsiv. mai orgolios si-ti 
rupe o mină, o ftreche... 
Te lași ?

— Pati-mi un timp de 
gindire. le zic. Nu pot să 
iau o hotărîre pe loc.

— Bine. gindește-te. 
Noi avem încredere in 
dumneata. Ne-am inte
resat și-am auzit că ești 
băiat bun. ar fi păcat. 
Gindește-te bine si la- 
sâ-te.

Tipii au plecat, dar eu'**  
n-am mai putut să dorm 
toată noaptea. Să mă las, 
să nu mă las...

Ion BĂIEȘU

r-

I

u.

RĂVAȘE
(ai căror adresanți 

nu-și merită 
și plăcinta)

lenevia lui, un viciu,Cu
A prins pe corp destulă șuncă. 
Ne-o fi coleg el de serviciu, 
Dar nu e și coleg de muncă.★
Il văd in fruntea unei trupe 
CUm prezidează masa mare. 
Deh, federația-i dă cupe, 
Iar bunii săi amici pahare.A *

de-o lună
i se spună.

La birou cere 
„Domnule" să
Și il înțeleg, firește.
Stă degeaba, deci domnește.

Aud cu regularitate, 
Evită orice noutate.
Dar mă întreb : el, la birou, 
N-acceptă nici pe Anul Nou ?★
In biroul — mărișor ! — 
(Nu știu cine l-a adus) 
E întruna primitor...
De la 500 în sus.

V. D. POPA

*
*
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FAPTUL DIVERS !
De sănătate

Mișunate tint datinile si obi- 
ctiurle prilejuite de sărbătorile 
de iernă și in „Țara de Sus" a 
Sucetei. Cine poate cuprinde in 
cite ui rînduri bogata paletă a 
acestora ? Numai simpla înșiruire 
a denumirilor unora dintre aces
te datini sugerează mai mult 
decli putem să punctăm aici : 
„Plătești lui Ștefan cel Mare", 
„Cesta lui Darie", „Brincovenii" 
și „Aradufli". apoi „Plugul cel 
Mare" și ,Bumbierii“. apoi ne
asemuit de frumoasele jocuri cu 
măști ale caprelor, ale cerbilor, 
căluților, urșilor...

Toate — și fiecare in parte — 
menite să aducă la fereastra 
gospodarilsr, la cumpăna anilor, 
raze de isseninare, semn că... 
semne bune anul are.

Pe Mureș în sus

izmagne surprinsă in satul Idi- 
cel: citii județul Mureș, in pragul 
acestor sărbători de iarnă. Un 
străvechi obicei din partea locu
lui este și colindul „Turca". Po
trivit tradiției, la primul gospo
dar cu care începe colindul, 
„Turca" se îmbolnăvește și cere 
însoțitorilor săi s-o însănăto
șească. Pe măsură ce colindăto
rul iși deapănă, urarea. „Turca"

se înviorează văzînd gu ochii. 
Gazda oferă alaiului de colindă
tori un colac .rumenit. ' Apoi 
„Turca" umblă din casă in casă 
și fiecărei gazde ii adresează 
urarea cuvenită, fie ironică, fie 
In cuvinte vrednice de laudă. 
După meritul fiecăruia, cu nelip
situl laitmotiv : „Cele rele / Să 
se spele, / Cele bune / Să se-a- 
dune / La anul și la multi anii".

I
I

I 
I 
I
I
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BILANȚUL MUNCII PATRIOTICE 
A TINEREI GENERAȚII PE 1981 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
Secretarul general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Președintele Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Cuba
HAVANA

| Alaiul... măștilor
O veche și frumoasă tradiție 

I statornicită la Sighetu Marma-
ției : alaiul măștilor, prilejuit de 
sărbătorile de iarnă. Cu o mare 

I risipă de fantezie, cu multă is
cusință și cu dorința de a ft cit 
mai original costumați, oamenii 
locului pornesc intr-un alai al 

I măștilor pe străzile orașului, în
soțiți de pichete de bici. muget 
de buhai, glas de colindători, 

Iplugușoare, sunete de zurgălăi.
Un spectacol al bucuriei, al spe
ranței și încrederii in anul care 

Ivine. Un alai al datinilor și obi
ceiurilor laice de iarnă ale ma
ramureșenilor. de la care nu lip
sesc nict urările, strigările : 

I „Scoală, gazdă, din pătuț f Șt ne-
dă un colăcuț / Colăcuțul plămă
dit ! Din griul de noi muncit..."

Robofel

I
I
I
I
I
I
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O sâ-ncerce
In ograda lui Constantin Bos- 

taca din Birlad ■ ■ '
Libertății nr. 4) 
lație eoliană pe care el, electri
cian de meserie, și-a meșterit-o 
singur. Din ce 1 Numai din ma
teriale recuperabile. O instalație 
care are . nevoie numai de 2 
(două) zile cu vînt prielnic pen
tru a acumula o energie ce poate 
fi utilizată apoi timp de 2 (două) 
săptămâni pentru iluminat și 
funcționarea unor aparate elec- 
trocasnice.

Ba. mai mult : gospodarul și-a 
meșterit și o instalație de bio- 
gaz, care alimentează nu numai 
un aragaz, ci și un arzător de la 
un cazan, care-i asigură încălzi
rea centrală a locuinței. Cu alte 
cuvinte, așa cum spunea el : „Si 
din punct de vedere energetic 
eu sînt. 
am pus 
dese că 
rele. O

(strada Cimpia 
se află o insta-

independent. Și dacă tot 
vin tul la muncă, mă gln- 
bine-ar fi să pun și soa- 
să încerc".

Mult iubite ți stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,

în aceste momente de puternică an
gajare patriotică a întregului nostru 
popor, marcate prin însemnate fapte 
de muncă, cei peste 5,8 milioane de 
membri ai Uniunii Tineretului Co
munist, ai Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România si a> 
Organizației Pionierilor, toți tinerii 
și copiii țării — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — in 
deplină unitate de gind și fantă, ra
portează cu mîndrie patriotică, mult 
iubite si stimate tovarășe secretar 
general, că acționează cu dăruire pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al P.C.R., a orientărilor 
și indicațiilor date de dumneavoastră 
la Forumul tinerei generații din pa
tria noastră.

în primul an al actualului cincinal, 
in condițiile autoconducerii si auto- 
gestiunii muncitorești in întreaga ac
tivitate economîco-socială. tinerii din 
industrie și agricultură, construcții, 
transporturi, sfera serviciilor si din 
unitățile de învățămint. antrenați in 
cadrul întrecerii „Tineretul — factor 
activ în realizarea obiectivelor dece
niului științei, tehnicii, calității si efi
cienței". și-au adus contribuția la 
realizarea obiectivelor Planului națio
nal unic de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei pe anul 1981.

Uniunea Tineretului Comunist și 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, organele si or
ganizațiile U.T.C. au antrenat tinerii 
la realizarea unor importante obiec
tive de investiții, a unor lucrări' de 
productte. cercetare și proiectare, 
pentru strîngerea Si depozitarea re
coltei, recuperarea materialelor refo- 
losibile. efectuarea unor lucrări edi- 
litar-gospodăresti, a căror valoare 
este de peste 10.5 miliarde lei. înde- 
plinindu-se astfel planul de ' mun
că patriotică al U.T.C. și U.A.S.C.R. 
pe acest an in proporție de 102,7 la 
sută, cu 30 de zile mai devreme. De 
asemenea. Organizația Pionierilor 
și-a îndeplinit angajamentul de mun
că patriotică în proporție de 101.5 la 
sută, colectind materiale refoloslbile 
în valoare de peste 90 milioane lei.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că. pe baza indicați
ilor date de dumneavoastră cu pri
lejul vizitelor de lucru efectuate în 
acest an. s-a intensificat activitatea 
în toate șantierele tineretului : astfel, 
la Șantierul național de la Canalul 
Dunăre—Marea Neagră s-au excavat 
și transportat 16,3 milioane mc de 
pămînt și s-au turnat 130 mii mc de 
beton, la Șantierul național de la 
Combinatul minier Oltenia s-au ex
cavat și transportat 2.1 milioane mc 
steril, respectiv 583 mii tone cărbune, 
iar la șantierele de la Combinatul si
derurgic Galați, Combinatul petro

chimic Midia—Năvodari. întreprinde
rea de termoficare Zalău. Sistemul 
de irigații Viișoara-Nord au fost ob
ținute realizări importante ; în acest 
an au fost deschise încă trei șantiere 
naționale, la Sistemul hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier II. 
Centrala termoelectrică și de exploa
tare a șisturilor bituminoase Anina, 
precum și la Sistemul de desecări 
București-Nord.

Generalizînd experiența acumulată 
in șantierele naționale ale tineretului, 
in acest an au fost organizate 260 
șantiere județene și locale ale tine
retului la obiective economice și 
social-culturale, în care s-au efectuat 
lucrări în valoare de peste 733 mi
lioane lei.

Acționînd în vederea sporirii con
tribuției tineretului la îndeplinirea 
planului de stat, organele si organi
zațiile U.T.C. și A.S.C. au realizat 
lucrări de producție, cercetare si 
proiectare în valoare de aproape 4 

» miliarde lei. De asemenea. în cam
pania de toamnă, peste 3,7 milioane 
de uteciști, studenți și pionieri, an
trenați de organizațiile de tineret și 
copii, cu sprijinul organelor de în- 
vățămînt și agricole, au contribuit la 
strîngerea și depozitarea a 5 milioa
ne tone produse agricole.

Avînd în vedere sarcinile stabilite 
de conducerea partidului și statului 
nostru cu privire la necesitatea uti
lizării superioare a resurselor inter
ne, în acest an. organizațiile U.T.C. 
și A.S.C. au mobilizat tinerii la re
cuperarea și reintroducerea în cir
cuitul productiv a unor importante 
cantități de materiale refolbsibile în 
valoare de peste 500 milioane lei.

Preocupîndu-se pentru dezvoltarea 
răspunderii pionierilor încă din fra
gedă vîrstă pentru indeplinirea 
exemplară a îndatoririlor cetățenești, 
pentru folosirea cu chibzuință a ma
terialelor, organizațiile de pionieri 
au colectat în acest an 56 milioane 
sticle și borcane, 14 mii tone hîrtie, 
31 mii tone metale, 1 100 tone polie
tilenă și au strîns 4 600 tone plante 
medicinale și fructe de pădure. Tot
odată, uteciștii șl pionierii au reali
zat acțiuni de înfrumusețare a loca
lităților și a școlilor, pentru planta
rea de arbori, arbuști și pomi fruc
tiferi, pentru amenajarea spatiilor 
verzi și a locurilor de joacă.

Anali zînd activitatea pe care am 
desfășurat-o, in spiritul exigențelor 
formulate de dumneavoastră la 
Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. din luna noiembrie a.c„ tre
buie să arătăm că în munca unor 
organe și organizații ale U.T.C., 
A.S.C. și de pionieri se mențin încă 
neajunsuri legate îndeosebi de dez
voltarea la toți tinerii și capiii a 

.. răspunderii pentru indeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor, pentru res
pectarea neabătută a principiilor și

normelor de muncă și viață comu
nistă.

Pe baza hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., a orientărilor și 
indicațiilor date de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ne angajăm ca, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, să acționăm 
neabătut pentru creșterea contribu
ției noastre la realizarea obiectivelor 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României in 
anul 1982. ale Planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimenta
re pe anul următor.

Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Organizația 
Pionierilor se angajează ca in anul 
1982 să realizeze ample acțiuni de 
muncă patriotică in valoare de peste 
13 miliarde lei, cu 30 la sută mai mult, 
decit în anul 1981. asigurîndu-se par
ticiparea largă a tinerilor și copiilor 
tării.

în acest soop vor fi organizate noi 
șantiere de muncă patriotică ale ti
neretului, care vor asigura realizarea 
unor lucrări în valoare de 2,3 miliar
de lei ; se vor realiza lucrări in spri
jinul producției, cercetării și proiec
tării, în valoare de peste 6 miliarde 
lei ; vor fi efectuate importante lu
crări de îmbunătățiri funciare, pen
tru plantarea de pomi fructiferi și 
viță de vie, amenajarea și întreține
rea pășunilor, pentru strîngerea re
coltei. precum și in silvicultură,. în 

. valoare de 2,4 miliarde lei ; vor fi re
cuperate și reintroduse în producție 
200 mii tone~ metale, 32 mii torte hir- 
tie și aproape 100 milioane sticle și 
borcane, precum și alte categorii de 
materiale refolosibile.

Tinerii și copiii României socialis
te. asemenea întregului nostru popor, 
reafirmă și cu acest prilej 'totala ade
ziune la noua inițiativă de pace pro
movată de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la întreaga politică internă 
și externă a partidului și statului, 
hotărârea lor nestrămutată de a milita 
neabătut pentru'promovarea ideilor 
păcii și prieteniei cu generațiile ti
nere de pretutindeni, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de progres și bună
stare ale întregii omeniri.

Vă'incredințâm solemn, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți tinerii și copiii patriei, ur- 
mind neabătut strălucitul exemplu 
pe care ni-1 oferă întreaga dumnea
voastră ..viață și activitate revoluțio
nară, vor munci și învăța fără preget 
pentru a transDune în viată chemă
rile și îndemnurile ce ni le-ati adre
sat, contribuind astfel Ia înfăptuirea 
Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si de îna
intare a României spre comunism.

în numele Consiliului de Stat și .Guvernului Republicii Socialiste România, 
precum și al nostru personal, vă adresăm calde felicitări cu prilejul realegerii 
dumneavoastră in funcțiile de președinte ai Consiliului de Stat și, al Consi
liului de Miniștri ale Republicii Cuba. .

Vă dorim succese tot mai mari in indeplinirea sarcinilor de mare răspun
dere incredințat-e și ne exprimăm convingerea că se vor dezvolta continuu 
bunele raporturi de prietenie, solidaritate și colaborare dintre România și 
Cuba, în interesul popoarelor român și cubanez, al cauzei păcii și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

i Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Viafa internațională
Manifestări consacrate proclamării Republicii

In diferite țări ale lumii au loc acțiuni de marcare a zilei de 30 De
cembrie — aniversarea proclamării Republicii — prilej de relevare a 
importanței istorice a acestui eveniment in viața României, a prefaceri
lor înnoitoare din anii socialismului, a rezultatelor remarcabile obținute 
de poporul român in toate domeniile de activitate.

MOSCOVA —. Poporul român in
tim pină cea de-a 34-a. aniversare a 
proclamării Republicii cu noi succe
se in îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe, 1981 — scrie, într-o corespondență 
din București, agenția T.A.S.S. în 
anii puterii populare. România s-a 
transformat intr-un stat socialist cu 
un potențial industrial dezvoltat și cu 
o agricultură cooperativizată. în pri
mul an al cincinalului 1981—1985, 
producția-marfă industrială . este cu 
23 miliarde lei mai mare comparativ 
cii anul. precedent. Au fost adoptate 
măsuri pentru modernizarea si dez
voltarea în continuare a agriculturii 
socialiste. Succesele obținute de 
România in anii construcției socia
liste sint rezultatul eforturilor tutu
ror oamenilor muncii romani.

CAIRO —. La Centrul cultural in
ternațional din Cairo a avut loc o 
seară cultural-artistieă. organizată de 
Asociația economiștilor și politologi-, 
lor din Egipt și ambasada română. A 
fost organizată o expoziție specială 
de carte, cuprinzind lucrări repre
zentative din opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu. precum si publi
cații privind viata social-oolitică. 
economică și cultural-artistieă a po
porului român.

BEIJING —. Asociația de prietenie 
a poporului chinez cu străinătatea și 
Asociația de prietenie China-Româ
nia au organizat o manifestare in ca
drul căreia Wang Bingnan. președin
tele Asociației de prietenie a popo
rului chinez cu străinătatea, si Florea , 
Dumitrescu. ambasadorul României- 
la Beijing, au exprimat satisfacția iii' , 
legătură cu dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre cele două parti
de. țări și popoare. Au participat Xie 
Bangding, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie a poporului chinez 
cu străinătatea, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
altor instituții centrale chineze, 
membri ai ambasadei române.

A fost prezentat un film artistic.
NICOSIA —. Ziarul cipriot „Ha- 

ravghi” a publicat un amplu articol 
intitulat „Dezvoltarea echilibrată a 
economiei României", în care, făcîn- 
du-se referiri la recentele documente 
de partid și de stat, subliniază reali
zările remarcabile obținute de po
poral român in 1981, precum si prin
cipalele obiective ale planului de 
dezvoltare economică și socială a tării 
noastre pe anul 1982.

Economia Iugoslaviei in 1982

i Robofica
Deși este un adevărat uriaș, 

robotul electronic din imaginea 
realizată de Iosif Reha se nu
mește Robofel și mai are un fră-' 
țior care se cheamă... Robotică. 
Cei doi roboți se află in „Oră
șelul copiilor" din Satu Mare și, 
după cum e lesne de inchipuit, 
prezența lor a produs, deopotri
vă. bucurie și curiozitate in ria
dul prichindeilor — și nu numai 
al lor. Roboțel și Robotică îi fas
cinează pe copii cu ochii lor fos- 
forescenți. care clipesc in semn 
de bun venit tuturor celor care 
se apropie de ei. Din cind in 
cind, ei rostesc emoționante me
saje de pace pentru toți copiii 
patriei, cărora le adresează și 
calde urări de succese la învăță
tură în noul an.

Și acum, autorii acestui fru
mos și emoționant dar făcut co
piilor sătmăreni : proiectantul 
Al. Dobeș și o formație de mun
citori de la „UNIO‘ Satu Mare.

și cu soa I
I
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COMITETUL CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI 

COMUNIST

CONSILIUL UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 

COMUNIȘTI DIN ROMANIA

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL ORGANIZAȚIEI 

PIONIERILOR

BELGRAD 30 (Agerpres). — Adu
narea R.S.F. Iugoslavia a adoptat, la 
29 decembrie, planul de dezvoltare și 
bugetul pe anul 1982. Politica econo
mică a țării va fi caracterizată prin- 
tr-un efort hotărîtor în direcția sta
bilizării economice — relevă agen
ția Taniug, precizind că planul pre
vede creșterea mai moderată decit 
în ultimii ani, cu 2.5 la sută, a 'pro
dusului social si cu 3,5 la sută a pro
ducției industriale. în timp ce pro
ducția agricolă urmează să sporească 
cu 4 la sută în comparație cu anul 
in curs. S-a planificat o nouă dimi
nuare a activității de investiții.

Planul prevede reducerea semni
ficativă a inflației, succesul acestei 
acțiuni urmind să fie determinat in 
mare măsură de realizarea creșterii 
planificate cu 8.5 la sută a exportu
rilor. Prin extinderea planificată a. 
exporturilor in 1982. Iugoslavia do
rește. în primul rînd. să reducă 
într-o manieră semnificativă defici
tul balanței sale de plăți și să opreas
că contractarea de noi datorii ex
terne.

în ce privește bugetul federal pe 
1982. agenția Taniug menționează că 
cheltuielile federale au fost planifi
cate in concordantă cu necesitățile 
stabilizării economice.

t V

de la Sărmaș

Enigma Un' bolovan neobișnuit, desco
perit pe raza comunei Sărmaș, 
județul Harghita. Situat pe un 
platou, ciudatul bolovan i-a fă
cut pe unii specialiști să consi
dere că aici, cu mii de ani in 
urmă, s-ar fi aflat o vatră de 
așezare omenească, fapt atestat 
și de poziția strategică deose
bită. care permite observarea 
perfectă a văii. Mureșului pe a 
distantă de mai mulți kilometri. 
Dar și mai interesant este faptul 
că bolovanul a fost adus aici de 
oanteni pentru un anumit scop și 
lucrat cu dalta.

Și acum priviți cu atenție par
tea superioară a bolovanului. Se 
poate observa că in „trupul" său 
a fost dăltuit un bust, o figură 
umană, avind privirea atintită 
spre înaltul cerului, adică spre 
soare. Să fie oare aceasta in le
gătură cu,cultul soarelui al Stră
moșilor noștri daci ? Iată una 
din posibilele întrebări la care 
specialiștii sini chemați sd afle 
răspuns.

Rubrică realizata de Petre POPA., 
și corespondenții „Scînteii"
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Programele 1 și 2
20.30 Telejurnal
20.50 Melodii românești
REVELION TV ’82
21.00 Prolog Revelion. ’82
21,OS Urare de Anul Nou • An nou ti

nereții, an nou bucuriei — primă 
audiție

21,11 Cintă țara • Melodii populare
21.24 Telerâvașe
21,27 Te-am regăsit, cuplet 1 cu Stefan 

Bănică
21.30 un cîntec, o glumă, un zîmbet 

« Anecdote în serial
21.45 Datini vechi, datini noi (I)
21.50 O intervenție neprevăzută • In

terpretează : Stela Popescu, Marius 
Peplno, Eugen Racoți, George 
Ulmenl

21,55 Copiii, florile vieții — primă 
audiție

22,00 Doi vecini • interpretează : Mlhal 
Mereuță, Sorin Medeleni

22,05 în ritm de dans
22,15 Să rîdem cu Nea Marin • Inter

pretează Amza Pellea
22.25 Datini vechi, datini noi (II)
22,35 Florinei. Scenetă-de Paul loachim
22,40 Marele vals. Ansamblul de balet 

al Operei Române
22.45 Musafiri nepofțițl. Interpretează : 

Carmen Stănescu. De a Rădulescu, 
Stefan Mlhăllescu-Bfăila. Nicu 
Constantin

22.50 De drag și de veselie. Cântece 
populare

23,00 Interviu despre fotbal • Interpre
tează : Atena Demetrfad. Nae 
Roman

23,05 Cintă grupul „Song”
*23,10 Brigăzile artistice la rampa re-

. velionulul
23,20 Dansuri populare din toate regiu

nile țării. Primiți cu plugușorul. 
Muzica : Gheorghe Dumitrescu. 
Versuri : Corneliu Vadim Tudor. 
Plugușorul televiziunii. Din inimi, 
Românie, „La multi ani !“. Muzica 
George Grigorlu
MESAJUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU. 
SECRETAR GENERAL 

AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 

PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA
Hora Unirii. Urare. Muzica : Cor
nel Trâllescu. La multi ani, fru
moasă tară. Iarna românească. 
Muzică ușoară

0,30 Barbu Lăutaru
0,40 Tangoul veșnic tînâr. Ansamblul 

de balet al Operei Române
0.45 Anecdote
0,50 Trei cintece, trei interpret!
1,00 Un transport de preț. Interpretea

ză : Dorel Vlșan, Mugur Arvunescu 
-1,05 Horă mîndră românească
1.15 Revista ’82 — partea L Interpretea-. 

ză stela Popescu
1,23 Dansați cu noi
1.35 Un refren diabolic de D. D. Pă- 

trășcanu ; Interpretează : Octavian, 
Cotescu. Ion Lucian, Valeria 
Gagealov

1.40 Valsuri de Chopin ; interpretează 
baletul „Fantasio” din Constanța

1,45 Cintece de viață lungă
1,55 Revista ’82 — partea a II*a  ; in

terpretează : Stela Popescu, Ștefan 
Mlhăilescu-Brâila, Constantin Băl- 
tărețu

2,05 Un duet de pomină. Interpret! s 
Ștefan Bănică, Gică Petrescu

2.15 Atlas și Heracles, interpreți : 
Silviu Stănculescu, Iurie Darie

2,20 Cîntec pe întinsul țării. Interprețl 
din toate zonele țării, români, 
maghiari, germani, sîrbi

2,30 Anecdote .
2.35 Meridianele prieteniei (I). Cintece 

și dansuri primite de la televiziu- 
nlle din alte țări

2.50 Revista ’32 — partea a III-a

3.00 Ritmuri tinerești
3.10 Anecdote
3,12 Romanțe (I)
3,25 Am invitați de Ion Bâieșu ; inter

pretează : Ștefan Radof. Valeria 
Gagealov, constantin Rășchltor

3.30 Meridianele prietenie! (ID
3.45 Cintece de viață lungă
3,55 Mărturisiri de Anul Nou, cu 

Carmen Stănescu
4,00 Romanțe (Iî)
4.10 Chariot, cu Ion Lucian
4,15 Opereta ride, cintă și dansează
4.30 Cintați cu...
4,40 Anecdote
4.45 Uite, zorile se-arată, Cintece de. 

voie bună și petrecere
5,00 Perlnița

VINERI, 1 IANUARIE 1982
Programele 1 și 2

10,30 în jurul bradului de Anul nou
• cintece șl recitări despre tară 
și partid • întîlnire cu Moș Gefi- 
lă în jurul bradului • sorcova pio
nierilor

"11,05 Matineu de vacanță. Desene ani
mate

11,45 La mulți ani, cu sănătate 1 Gin- 
durl la început de an 1

12,00 Concertul extraordinar de ‘Anul 
nou al formațiilor muzicale ale Ha- 
dioteievlzlunii. Partea I.

12.50 La mulți ani. cu sănătate 1 Gin- 
duri la început de an!

13.00 Telex
13,05 Album de Anul nou
16.50 Cuba azi — documentar
17,10 Retrospectiva sportivă 1981

17,40 Reportaj '82. Felicitări de Anul 
nou

18,00. Concertul extraordinar de Anul 
nou al formațiilor muzicale ale Ra- 
diotelevlzlunii. Partea a II-a

18.50 1(101 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 La mulți ani, cu sănătate 1 Gin- 

duri la început de an 1
19.50 Film artistic. „Cuvinte de dragos

te”. Premieră pe tară
21.30 Telejurnal
21.45 Dacă doriți sâ revedețl. Selecțiuni 

din programul de Revelion

StMBATĂ, 2 IANUARIE 1982
Programele 1 și 2

10,00 Cîntec nou pe plai de Mioriță. Me
lodii populare

10.30 Carnavalul prieteniei
11.00 Matineu de vacanță
11.45 La mulți ani. cu sănătate ! Gînduri 

la început de an
12,00 concertul de Anul nou al Filarmo

nicii din Vlena
13,00 Telex
13.015 La sfîrșit de săptămină... »i În

ceput de an
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Foarte bine 1
19.50 Dacă doriți sâ revedeti... Selec

țiuni din programul de Revelion
20.45 Film serial : „Orient-Express”
21.45 Revista ’82
22,05 Telejurnal
22,20 Romanțe șl cintece de petrecere

[ „S Ci NT EI A"

j urează cititorilor săi 
J LA MULTI ANI!

vremea
Timpul probabil pentru 1, 2 și 3 ia

nuarie. In țară : Vremea va fi caldă, 
îndeosebi in regiunile din sudul țârii. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații temporare, sub formă de

ploaie în Cimpia Dunării și Dobrogea 
și atit sub formă de ploaie, cit și sub 
formă de lapovlță și ninsoare în cele
lalte regiuni. Vîntul va sufla slab, pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 5 și plus 5 gra
de, iar cele maxime între minus 2 și 
plus 8 grade, local mal ridicate la în
ceputul intervalului. Ceață, mai ales 
dimineața și .seara.

Spre revenirea la un sistem parlamentar in Turcia
ANKARA 30 (Agerpres). — Șeful 

de stat al Republicii Turcia, gene
ralul Kenan. Evren. a anunțat, 
miercuri, o serie de date Drivind 
calendarul revenirii la un sistem 
Darlamentar. Kenan Evren a precizat 
că. dacă Adunarea Constituantă, re
cent desemnată, isi va încheia ac
tivitatea de elaborate a noii Consti
tuții 'oină la sfirsitul verii viitoare, 
un referendum ar putea fi organizat 
in noiembrie 1982. iar alegeri gene

rale — în toamna lui 1983. Data 
exactă a alegerilor va fi stabilită in 
funcție de răgazul rămas nentry ela
borarea lecii electorale si a legisla
ției privind partidele politice.

Pe de altă parte șeful statului 
si-a exprimat satisfacția fată de 
ameliorarea situației economice a 
tării, anticipînd că 1982 va fi pentru 
Turcia „un an de redresare econo
mică si de progres echilibrat”.

au luat sfîrșit lu-

dezvoltare economica și socială și a 
bugetului de stat al Cubei pe 1982.

si bugetul de stat 
informează agenția

I 
I

[AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

LA HAVANA
I crările primei sesiuni a Adunării 

Naționale a Puterii. Populare a 
| Cubei, prin aprobarea planului de

UN AVION APARTININD FOR
ȚELOR MILITARE AMERICANE 
DIN COREEA DE SUD a pătruns 
in două rînduri. la 29 decembrie, în 
spațiul aerian al R.P.D. Coreene, 
transmite agenția A.C.T.C. în cursul 
acestui an, avioanele americane, 
zburind la mare înălțime, au violat 
de peste 200 de ori spațiul aerian 
al R.P.D. Coreene, adaugă agenția, 
ceea ce reclamă ca „acțiunile de a- 
ceastă natură’ care periclitează pa
cea in Coreea și impietează asupra 
reunificării pașnice a țării, să înce
teze neîntîrziat".

ADUNAREA NAȚIONALĂ, A 
R. S. VIETNAM. întrunită în se
siune plenară, a adoptat la 29 de
cembrie. planul 
ne anul 1982 — 
V.N.A.

RESTRUCTURARE A GUVER
NULUI MOZAMBICAN. Președinte
le Mozambicului, Samora Machel, a 
anunțat o restructurare a guvernu
lui. între schimbările principale fi
gurează numirea lui Sergio Vieira, 
pină în prezent guvernator al Băn
cii Mozambicului, in funcția de mi
nistru al agriculturii, și desemnarea 
lui Armando Guebuza ca ministru 
rezident în provincia Sofala. Titula
rul Departamentului de Interne, 
Mariano de Araujo Matsnhe. re
nunță la prerogativele de ministru 
rezident în Sofala. Ministerul Mun
cii se transformă în Secretariat de 
Stat al Muncii, condus de Jose Car
valho Neves și subordonat Consi
liului de Miniștri. Secretar de stat 
pentru relațiile externe este Vale- 
riano Ferrao, Luis Honwana Ber
nardo — secretar pentru cultură, iar 
Prakash Ratilal, președinte al Băn
cii Mozambicului.

BULETIN RUTIERt
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație — pentru zilele de 1—3 ianuarie 1982

DE LA C. E.C.
Cu prilejul Anului nou. Casa 

de Economii si Consemnatiuni 
transmite depunătorilor cele 
mai bune urări de sănătate, fe
ricire si deplin succes în acti
vitate. asigurindu-i, totodată, că. 
unitățile C.E.C. vor acționa in 
continuare pentru buna servire 
a tuturor acelora care le soli
cită serviciile. „La multi ani !“.

Numărul următor 
al ziarului 
va apărea 
duminică, » 

3 ianuarie, 1982

Astăzi — ultima zi 
de participare 

la tragerea 
extraordinară Loto 

a Revelionului
Agențiile Loto-Pronosport mai 

stau doar astăzi la dispoziția 
celor ce doresc bilete pentru 
tradiționala tragere extraordina
ră Loto a Revelionului, care va 
avea loc miine, 1 ianuarie 1982. 
După cum s-a mai anunțat, par- 
ticipanților li se oferă posibili
tăți multiple de a obține auto
turisme „Dacia 1 300“ și „Skoda 
120 L“, mari sume de bani va
riabile și fixe, precum și excur
sii în R.S. Cehoslovacă sau R.P. 
Ungară. Biletele de 25 lei va
rianta au drept de ciștiguri la 
toate cele 12 extrageri, care în
sumează 120 de numere.

După cum s-a mai anunțat, în zi
lele de 1. 2 și 3 ianuarie 1982 vor 
circula toate autoturismele proprie
tate personală, indiferent de nume
rele de înmatriculare. Ca și în anul 
trecut, se prevede o intensificare a 
traficului, cu deosebire in după-a- 
miaza zilei de 31 decembrie 1981 și 
in ziua de 3 ianuarie 1982. • Creșterea 
valorilor de trafic in | acest an va fi 
facilitată și de condiții meteorologice 
mai favorabile, deși, potrivit progno
zelor. vor cădea și precipitații, va fi 
și ceață, mai ales dimineața și seara, 
vor fi și șosele cu porțiuni de gheață 
și polei. în aceste condiții, se reco
mandă conducătorilor auto să-și pre
gătească din timp mașinile, să-și 
planifice judicios timpul, să nu efec
tueze depășiri riscante, să țină sea
ma de rigorile mersului in coloană 
și să ruleze cu viteză moderată. A- 
ceasta, intrucit în primele trei zile 
ale anului 1981, din cauza excesului 
de viteză, au avut loc mai multe ac
cidente, care s-au soldat cu doi morți 
și șapte răniți.

întrucât in această perioadă ziua 
este foarte scurtă, se recomandă să 
se evite cât mai mult posibil condu

cerea autovehiculelor după lăsarea 
serii și înainte de ivirea zorilor. Este 
bine de știut că peste 70 la sută din 
accidente se săvirșesc in sezonul 
rece, in orele din a doua jumătate a 
după-amiezii și seara, din cauza 
nereducerii vitezei cu cel puțin 20 
la sută în condiții de slabă vizibili
tate. Se recomandă, de asemenea, fo
losirea centurii de siguranță, trans
portarea copiilor numai pe bancheta 
din spate, evitarea supraîncărcării 
mașinilor cu bagaje sau cu pasageri.

Factorii de răspundere din garaje 
și autobaze sânt obligați să ia toate 
măsurile pentru asigurarea parcării 
autovehiculelor proprietate socialistă , 
la locurile stabilite și pentru preîn- 
tîmpinarea folosirii acestora în sco
puri personale.

Ca și în alți ani, agenții de circu
lație vor fi prezenți pe trasee, acțio- 
nind pentru desfășurarea cursivă și 
în deplină securitate a traficului ru
tier. Cu dorința de a nu trebui să 
întrerupă călătoria nici unui condu
cător auto din cauza alcoolului ori a 
altor încălcări ale no-mclor rutiere, 
ei adresează tuturor „La mulți «ni 1“ 
și „Drum bun !“.
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PAGINA 8

DE ANUL NOU

PACEA 
darul cel mai 

de preț
pen tru

„Vine un nou an. Să facem 
celor apropiați, copiilor, 
popoarelor cel mai de preț cadou: 
PACEA, ASIGURAREA 
LINIȘTII ȘI VIEȚII, A 
BUCURIEI DE A TRĂI 
ÎNTR-O LUME MAI DREAP
TĂ ȘI MAI BUNĂ, O 
LUME A DREPTĂȚII, O 
LUME FĂRĂ ARME ȘI FĂRĂ 
NICI UN FEL DE RĂZBOAIE".

NICOLAE CEAUȘESCU

Anul care se încheie va intra în istorie ca anul unor ac
țiuni de o amploare deosebită ale popoarelor din Europa și 
din întreaga lume împotriva cursei înarmărilor și a perico
lului unui război nuclear, pentru dezarmare, pace și colabo
rare internațională. Milioane și milioane de oameni de pe 
toate meridianele și-au ridicat cu putere glasul in apărarea 
păcii, au cerut să se renunțe la politica înarmărilor, să se 
treacă la negocieri in vederea unor măsuri reale de dezar
mare, în primul rind nucleară. Ideile ce au însuflețit uriașele 
demonstrații populare, reprezentînd prin componența lor o 
sinteză a însăși societății contemporane, au pus în evidență 
cu deosebită putere justețea și realismul noii și strălucitei 
inițiative de pace a secretarului general al partidului nostru, 
președintele Republicii, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, care, 
dind expresie intereselor fundamentale ale poporului român, 
aspirațiilor întregii umanități, oferă singura alternativă rațio
nală a zilelor noastre — aceea a dezarmării și păcii. înfăp
tuirea acestui deziderat suprem, folosirea numai și numai 
spre binele omului a uriașelor resurse care sînt astăzi irosite 
in scopul distrugerii lui ar constitui, fără îndoială, așa cum 
arăta secretarul general al partidului, darul cel mai frumos 
pe care și-l poate dori omenirea de Noul An, ar deschide 
perspectiva făuririi acelei lumi a păcii și dreptății spre care 
au năzuit dintotdeauna locuitorii planetei Pămînt.

SCÎNTEIA — joi 31 decembrie ]
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AMSTERDAM: „Să Oprim, 
producerea bombei cu neutroni!"

Străzile Amsterdamului ou devenit neîncăpătoare pentru cei peste 
400 000 de oameni sosiți nu numai din Olanda, dar și din Belgia, 
Anglia, R. F. Germania, Suedia, și chiar de dincolo de ocean — din 
S.U.A. - pentru a denunța planurile privind amplasarea de rachete 
cu rază medie de acțiune in Europa și a cere să se realizeze o coti
tură radicală în politica înarmărilor. Dezideratele ferme ale partici- 
panților erau înscrise pe o adevărată pădure de pancarte: ,,SA 
OPRIM PRODUCEREA BOMBEI CU NEUTRONI I"; „NICI O NOUĂ 
ARMĂ NUCLEARA IN EUROPA!” ; „AFARĂ CU ARMELE NUCLEARE 
DIN EUROPA !“ ; „NU CÎMPURILOR DE BĂTĂLIE PE PĂMÎNTUL 
EUROPEI încadrați în două uriașe șuvoaie vii ce sg întindeau 
pe aproximativ 7 kilometri, manifestanții au condamnat cu asprime 

...cursa înarmărilor, au cerut cu putere să se asigure securitatea po
poarelor nu Ia „adăpostul munților de rachete", ci prin înlăturarea 
completă a armamentului atomic de pe continentul nostru.

WASHINGTON
„Locuri 

de muncă, 
nu arsenale!
Prin aceste cuvinte, înscrise pe 

sute de pancarte, participanții la 
demonstrația pentru pace de la 
Washington, considerată cea' 
mai mare acțiune de acest fel 
de la încheierea războiului din 
Vietnam, s-a dat expresie îngri
jorării crescînde a milioane și 
milioane de oameni din Statele 
Unite față de escaladarea fără 
precedent a înarmărilor nuclea
re, a cheltuielilor militare, care 
apasă tot mai greu pe umerii 
poporului american, ai tuturor 
popoarelor lumii. Conștiința de
zastrului pe care l-ar provoca un 
război nuclear a generat o pu
ternică stare de spirit antirăzboi-

>1

nică în rindurile opiniei publice 
din S.U.A., ole tuturor categorii
lor pdpulației, care se pronunță 
pentru reducerea arsenalelor,

î < - -X;

SPITALE

Pagină realizată de Al. CAMPEANU ?i Nlcolae PLOPEANU

AVION 
DE LUPTĂ 

ULTRAMODERN

ELECTRIFICAREA 
DE ORAȘE SI PER 
RURALE| 

CU*

CU COSTUL^

ECHIVALEAZĂ

TONE PORUMB

pentru 
nuclear, 
politici de pace, înțelegere și co 
laborare.

mlăturarea pericolului 
pentru promovarea unei

$1 CE AR REPREZENTA ÎNFĂPTUIREA ASPIRAȚIILOR LOR
Zeci de milioane

de noi locuri de muncă
• Cele 550 miliarde dolari cit. reprezintă cheltuie

lile pe anul acesta pentru inarmări ar fi suficiente 
pentru construirea a 20 000 de uzine in care să lucreze 
zeci de milioane de oameni.

• Reinvestirea fondurilor irosite pentru inarmare in 
programe economice ar asigura 16 000 000 NOI LOCURI 
DE MUNCĂ.

• Prin înfăptuirea dezarmării nucleare, 20 000 DE 
SPECIALIȘTI angajați în aplicațiile militare ale ener
giei nucleare ar putea trece să lucreze pentru binele 
omenirii.

• Cu numai 3,5 miliarde dolari, cit costă Un sub
marin nuclear din clasa „Trident", se poate asigura 
ASISTENȚA NECESARA PENTRU MODERNIZAREA AGRI
CULTURII IN LUMEA A TREIA.

• Orașe și sate cu o populație de 9 000 000 DE LO
CUITORI ar putea fi electrificate cu prețul unui sin
gur distrugător de acest tip.

îndestularea necesităților
de hrană, lichidarea

analfabetismului

Asigurarea necesităților
energetice ale planetei

• Cu 2 000 tone material fuzionabil conținut în 
bombe atomice s-ar asigura JUMĂTATE DIN NECE
SARUL DE ENERGIE ELECTRICĂ AL LUMII.

• Prin reconversiunea potențialului nuclear actual 
s-or asigura timp de 10 ani energia electrică și căl
dura TUTUROR MARILOR METROPOLE ALE LUMII.

• Cu o sumă echivalentă cu numai 5 la sută din 
volumul actual al cheltuielilor militare s-ar satisface 
necesitățile energetice ale tuturor țărilor 
CURS DE DEZVOLTARE, neexportatoare de petrol.

înfăptuirea programelor
prevăzute în strategia

IN

internațională a dezvoltării
• O reducere cu numai 10 la sută a actualelor bu

gete militare - ața cum a propus România - ar crea 
un fond suplimentar de ajutorare a țârilor în curs de 
dezvoltare de 25 MILIARDE dolari.

• Numai 5 la sută din totalul cheltuielilor militare 
mondiale ar fi suficient pentru ACOPERIREA COSTU
RILOR PROGRAMELOR elaborate in cadrul strategiei 
internaționale a dezvoltării.

FONDURI PENTRU DEZVOLTARE, 
NU BUGETE MILITARE!

4
1

• Cu cheltuielile militare pe numai 10 zile s-ar putea 
asigura hrana pentru sutele de milioane de subnutriți, 
înlăturindu-se situația tragică din prezent -cînd, anual, 
mor de foame 30 de milioane de ființe omenești.

• Cu sumele destinate înarmărilor într-un singur an 
se pot construi 600 000 DE ȘCOLI pentru 400 000 000 
DE ELEVI.

® 1,5 miliarde de dolari ar fi suflcienți pentru AL
FABETIZAREA TUTUROR NEȘTIUTORILOR DE CARTE 
DIN LUME — aproape un miliard de oameni.

îmbunătățirea asistenței
medicale si a condițiilor

de locuit DISTRUGĂTOR

APARTAMENTE 
CU 3 CAMERE
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• Dacă s-ar opri cursa înarmărilor numai pentru 
26 de zile, cu suma astfel economisită s-ar putea asi
gura APĂ POTABILĂ PENTRU TOȚI LOCUITORII PLA
NETEI.

• Cu sumele cheltuite anul acesta pentru înarmare 
se pot construi 30 000 SPITALE cu 18 000 000 de pa
turi.

• Cu aceeași sumă s-ar putea ridica 70 000 000 
APARTAMENTE pentru 300 000 000 OAMENI.

• Cu prețul unui singur focos pentru bomba cu 
neutroni se pot cumpăra vaccinurile necesare imuni
zării a circa 350 000 DE COPII DIN ȚĂRILE SĂRACE.
• O treime din costul unui singur submarin nuclear 

ar ajunge pentru ERADICAREA MALARIEI PE GLOB.

SUBMARIN 
ATOMIC
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