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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a participat ieri la inaugurarea celui de al doilea tranșau

al metroului investeau

în fiecare întreprindere, acțiuni hotărîte pentru

ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA 1 SARCINILOR DE PLAN
INCA Dl» PRIMELE ZILE A1E ANULUI VIILOR

CERINȚE ESENȚIALE:

• Organizarea temeinică a producției
• O înalta disciplină în muncă
• Extinderea experienței înaintate

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, luni a fost inau
gurat cel de-al doilea tron
son al primei magistrale a 
metroului bucureștean.

Secretarul general al 
partidului, președintele re
publicii, a fost insoțit de 
tovarășii llie Verdeț, losif 
Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Ni
colae Constantin, Constan
tin Dăscâlescu, Ion Dincâ, 
Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pâțan, 
Gheorghe Radulescu, Ane
ta Spornic, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Emilian Do- 
brescu, Petru Enache, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion loniță, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Constantin 
Olteanu, Cornel Onescu, 
Marin Rădoi, Richard Win
ter, Marin Enache, precum 
și de membri ai guvernului.

r
ț Vizitarea noului tronson «1 metrou

lui a început la stația amplasată in 
imediata vecinătate a marilor Între
prinderi Industriale bucureștene „Re
publica" șl „23 August".

Această stație terminus * primei 
magistrale subterane, care asigură În
toarcerea trenurilor, a fost realizată 
pe sțilpi-coloane, placați cu travertin 
si marmură si este prevăzută cu ga
lerii superioare de circulație și peron 
central, constituind in același timp o 
plăcută realizare arhitectonică.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat a 
fost salutată cu deosebită căldură si 
entuziasm, cu puternice si îndelungi 
aplauze de constructorii metroului, la 
care s-au adăugat numeroși munci
tori. ingineri și tehnicieni de la „23 
August", „Republica", întreprinderea 
de mașini-unelte. de la alte unităti 
de pe marea platformă industrială, 
locuitori ai cartierului. Ei au dat ex
presie. si cu acest nrilei. sentimente
lor de dragoste și stimă fată da 
partid, față de secretarul său general, 
adresindu-i din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri pen
tru grija permanentă ce o poartă oa
menilor muncii. întregului popor. îm
bunătățirii permanente a condițiilor 
lor de muncă si viată. Multi dintre 
ei. tineri și vîrstnici. s-au apropiat 
cu emoție si afecțiune de conducăto
rul partidului si statului nostru, ofe- 
rindu-i flori, urîndu-i sănătate, ani 
multi de viată si muncă rodnică în 
fruntea partidului si a tării.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
răspuns cu prietenie acestor calde 
manifestări de dragoste si prețuire.

Conducătorul partidului si statului

a fost întimpinat de general-locote- 
nent Petre Constantinescu. directorul 
general al întreprinderii „Metroul" 
București, care raportează despre 
încheierea la termen a construcției 
noului tronson, de reprezentanți ai 
unităților care participă la realizarea 
acestei lucrări de prestigiu a ingine
riei. tehnicii și arhitecturii românești.

Noua arteră subterană, rod al co
laborării a 45 de institute de cerce
tare. proiectare si învătămînt supe
rior, 20 de unități de constructii- 
montaj și 80 de întreprinderi indus
triale. realizată in concepție exclusiv 
românească, va contribui in mod 
substantial la Îmbunătățirea trans
portului în comun, la sporirea fluen
ței traficului din ce în ce mai intens 
al Capitalei.

Prin intermediul ei se asigură o 
legătură directă a marii platforme 
industriale „23 August" — „Republi
ca". și a celui mai mare cartier bucu
reștean Titan — Balta Albă, care nu
mără în prezent aproape 500 000 de 
locuitori, cu centrul Capitalei si. în 
continuare, cu altă zonă de mare in
teres economic — „Semănătoarea".

Prin intrarea in exploatare a celui 
de-al doilea tronson al metroului, in 
lungime de 9 235 metri, cu stațiile 
Mih>ai Bravu. Dristor. Leontin Sălă- 
jan. Titan. Muncii și Republicii, se 
va _ asigura creșterea numărului 
călătorilor de Ia circa 50 000 la peste 
200 000 zilnic, cu posibilități de spo
rire a traficului pe măsura dotării 
metroului cu noi vagoane de către 
întreprinderea de specialitate din 
Arad. Avantajele ce le conferă calea 
subterană — ritmicitatea circulației, 
punctualitatea la destinație, indife
rent de anotimp — permit ca traăeul 
de la „Republica" și pină la „Semănă
toarea". ce însumează 17,5 km. să fie 
parcurs in mai puțin de 30 de minute.

Realizarea noii artere subterane a 
pus in fata constructorilor probleme 
complexe, legate de izolarea pinzelor

subterane de apă si a Infiltrațiilor, 
de subtraversarea Dîmboviței, de 
protejare. în mare măsură, a insta
lațiilor edilitare de pe traseul me
troului și altele, pe care specialiștii 
le-au soluționat cu succes, prin apli
carea de tehnici moderne, unele din
tre .ele nefolosita pină acum la noi 
in tară.

La indicația secretarului general ăl 
partidului, președintele republicii, 
construcția noului tronson s-a efec
tuat. în cea mai mare parte. în sub
teran. cu ajutorul scuturilor realizate 
de întreprinderea „23 August", insta
lații complexe, capabile să sane, să 
evacueze pămintul și să monteze 
inele de beton. în medie, pe o por
țiune de 2—3 metri zilnic. Avantaje
le acestei tehnologii cu ajutorul 
căreia au fost create cele două tune
luri inelare ale metroului oe acest 
tronson sînt evidente. Pe sol. circu
lația s-a putut desfășura fără devieri 
si întreruperi. în procesul construc
ției s-au asigurat o productivitate 
sporită si însemnate economii de ma
teriale si forță de muncă, nrintr-o 
mecanizare ridicată. Astfel, cu toate 
că actualul tronson este mai lung de- 
cît primul si. sure deosebire de aces
ta. au fost sănate două tuneluri ine
lare — unul pentru dus. altul pentru 
întors — el a fost realizat cu o forță 
de muncă redusă la aproape o trei
me și cu consumuri diminuate de 
otel-beton. și ciment.

O soluție nouă a fost folosită si la 
calea de rulare, instalată pe blocheți, 
— elemente prefabricate din beton — 
procedeu utilizat pentru prima oară 
în tara noastră, care a permis eco
nomisirea unor mari canjtităti de 
lemn de steiar. solicitate la confec
ționarea traverselor.

Constructorii au invitat De tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți to
varăși din conducerea partidului si 
statului să efectueze o călătorie pe 
noul tronson al metroului, pe traseul

căruia stafiile au fost astfel proiec
tate, realizate și finisate, folosindu-se 
materiale indigene. Incit fiecare din
tre ele îmbracă un specific arhitec
tural propriu. Ca si pe primul tron
son. fiecare statie dispune de sisteme 
dispecer, comunicații radio, televiziu
ne cu circuit închis, de alte -dotări 
moderne. Cele sase statii de ne acest 
tronson sint înzestrate cu un nou ti d 
de aparat automat de taxare.

Trenul, alcătuit din^cele patru mo
deme vagoane românești, s-a oprit 
în statia Muncii, situată la intersec
ția bulevardului cu același nume cu 
străzile Lucretiu Pătrăscanu si Mo
rarilor. S-a vizitat această mică gară 
subterană, construită ne stîlni placați 
cu travertin si granit.

Următorul popas l-a constituit sta
tia Titan, creată în parcul din cen
trul noului cartier cu același nume, 
construcție originală, cu boltă, avind 
o deschidere de peste 20 metri, fără 
stiloi de susținere. Este cea mai mare 
statie de ne acest tronson, proiectată 
pentru un trafic de 30 000—40 000 că
lători ne zi.

Secretarul general al partidului a- 
Dreciază originalitatea soluțiilor arhi
tecturale. frumusețea acestei con
strucții subteranei)

O nouă oprire a avut loc In statia 
Leontin Sălăian. situată într-o zonă 
dens populată. O construcție simplă. 
De două niveluri nrincinale si unul 
tehnic. conceDutâ într-o structură 
unitară avind Deretii placați cu faian
ță, iar stîlpii imbrăcati în marmură 
si granit.

Statia Dristor. cea de-a cincea de 
oe traseu. Drezîntă un specific apar
te. impus de locul în care este am
plasată — între strada cu același 
nume si strada Liviu Rebreanu. Da
torită edificiilor din jur. ea a fost
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ne mai despart trei zile de sfîr- 
șitul acestui an — primul an al 
actualului cincinal. An plin de 
realizări, de rezultate de prestigiu 
în activitatea productivă din între
prinderi și de pe șantiere, obținute 
prin munca rodnică și plină de 
abnegație a clasei muncitoare, a În
tregului popor pentru înfăptuirea 
hotărârilor Congresului al XII-lea 
al partidului, pentru realizarea unei 
noi calități a muncii și a vieții in 
patria noastră.

In perspectiva noului an de 
muncă, rezultatele obținute în acest 
an, experiența acumulată trebuie 
să constituie un puternic imbold 
pentru toti oamenii muncii, pentru 
întregul nostru popor, pentru fac
torii de conducere ai județelor. în
treprinderilor. instituțiilor si minis
terelor de a pregăti judicios, temei
nic activitatea economică din 1982, 
de a rezolva prompt, eficient, pină 
la capăt, toate problemele pro
ducției viitoare, pentru ca sarcinile 
de plan să fie îndeplinite exemplar 
încă din primele zile ale lunii 
ianuarie.

Cu exigentă șl răspundere, ra- 
portîndu-ne permanent la cerințele 
noii calități, la sarcinile mari si 
complexe pe care le avem de reali
zat. să punem la punct toate deta
liile fabricației, așa cum a cerut 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. astfel 
incit de la începutul anului 1982 în
treaga activitate să se desfășoare 
în mod ritmic, asigurindu-se atît 
îndeplinirea prevederilor planului 
din noul an. cit și recuperarea ră- 
minerilor in urmă din 1981. Prin a-

ceastă prismă, ce obiective se în
scriu cu prioritate pe agenda consi
liilor oamenilor muncii și organiza
țiilor de partid din unitățile eco
nomice ?

O cerință de cea mai mare im
portantă o reprezintă organizarea 
riguroasă, in fiecare întreprindere, 
a producției și a muncii. Aceasta 
înseamnă intîi de toate pregătirea, 
sub toate aspectele, a fabricației, 
întelegînd prin aceasta programarea 
judicioasă a producției fizice. în 
funcție de capacitățile reale de 
producție, astfel încît s/ă existe ga
ranția că toate produsele vor fi fa
bricate la timp și livrate corespun
zător obligațiilor contractuale asu
mate. Evident, un caracter priori
tar continuă să-l aibă, ca si în acest 
an, producția pentru export, pentru 
ca fondul de marfă prevăzut în 
contractele încheiate cu partenerii 
externi să fie realizat și livrat rit
mic. In vederea îndeplinirii zi de 
zi a producției prevăzute, este ne
cesar ca fluxurile tehnologice să fie 
bine și temeinic organizate, iar 
aprovizionarea fiecărui loc de mun
că cu materiale să fie asigurată 
ritmic. în mod corespunzător, ca 
utilajele să fie din timp reparate, 
pentru a funcționa la capacitatea 
normală ; de asemenea, este impor
tant ca documentația de execuție, 
îndeosebi pentru noile produse, de
taliată pe faze și operațiuni teh
nologice. să fie' din vreme anali
zată și bine cunoscută de fiecare 
muncitor sau maistru.

In condițiile organizării superioa
re a producției și a muncii, este 
absolut necesar să se acorde cea

mai mare atenție întăririi ordinii și 
disciplinei in fiecare colectiv mun
citoresc. Ordinea si disciplina sînt 
legi ale producției moderne. De a- 
ceea. revine organizațiilor de partid, 
conducerilor de întreprinderi, secții 
și ateliere sarcina ca. în conformi
tate cu prevederile recentelor mo
dificări și completări aduse Legii 
cu privire la organizarea si con
ducerea unităților socialiste de stat, 
să acționeze ferm pentru res
pectarea strictă a disciplinei tehno
logice Si a muncii, folosirea inte
grală a timpului de lucru, a mași
nilor și utilajelor, ridicarea conti
nuă a nivelului calitativ al produ
selor, gospodărirea judicioasă a re
surselor materiale. Printr-o intensă 
și stăruitoare activitate politico-edu- 
cativă. printr-o atitudine fermă, de 
intolerantă fată de orice abateri de 
la disciplina muncii, de la normele 
tehnice de exploatare a instalațiilor 
și utilajelor, în fiecare unitate să 
se asigure un climat de disciplină 
și răspundere muncitorească în 
îndeplinirea sarcinilor, să se mi
liteze consecvent pentru ca fie
care om al muncii să dea do
vadă de înaltă conștiință profe
sională. de dăruire și competentă 
în muncă, să manifeste combativi
tate și intransigentă fată de cei 
care încalcă ordinea si disciplina, 
care degradează sau sustrag bunuri 
din avutul national, prejudiciind 
astfel interesele colectivului, ale în
tregii societăți.

Indiscutabil, experiența colective-
(Continuare in pag. a II-a)

NOILE MĂSURI DE CREȘTERE A COINTERESĂRII ȚĂRĂNIMII

Puternice stimulente
pentru sporirea producției agricole

și a livrărilor la
Oamenii muncii din agriculturi au primit cu viu in

teres decretele Consiliului de Stat privind contractările 
și achizițiile de produse agricole vegetale și contractă
rile de animale, păsări și produse animale. Ei sînt con
vinși că noile reglementări îi stimulează și mai pu
ternic in creșterea producției la hectar și pe fiecare 
animal șl in sporirea, pe această bază, a livrărilor la 
fondul de stat — aceasta fiind calea sigură a sporirii 
veniturilor, a ridicării nivelului de trai al țărănimii, a 
creșterii contribuției oamenilor muncii de Ia sate la 
buna aprovizionare a populației.

fondul de stat
Pentru a beneficia din plin de avantajele prevăzute 

de recentele decrete, oamenii muncii din agricultură 
sînt hotăriți să execute încă de acum, din perioada de 
iarnă, o serie de lucrări menite să pună o temelie trai
nică producției anului viitor. Intre urgentele acestor 
zile se află fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte na
turale, repararea tractoarelor și mașinilor agricole, de
secările, eliminarea excesului de apă de pe semănături, 
executarea lucrărilor în legumicultura, iar în zootehnie 
— buna îngrijire și furajare a animalelor.

OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURA !

Acționați stăruitor, gospodărește, incă de acum, pentru a 
pune temelii trainice producției agricole vegetale și animale din 
anul viitor!

Creșterea randamentelor la hectar și pe fiecare animal 
și livrarea, pe această bază, a unor cantități sporite de pro
duse la fondul de stat constituie calea sigură pentru realizarea 
de venituri sporite, pentru ridicarea nivelului de trai.

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
30 de unități 

din județul Caraș-Severin
Pînă ieri, 30 de colective de oa

meni ai muncii din județul Caraș- 
Severin au raportat îndeplinirea, 
înainte de termen, a sarcinilor de 
plan la producția-marfă industria
lă. Cea de-a 30-a unitate cu planul 
Îndeplinit este tinăra întreprindere 
de confecții din Reșița. In aceste 
ultime zile ale anului, in economia 
județului se va realiza o producție 
suplimentară în valoare de peste 120 
milioane lei. (N. Cătană).

Industria municipiului 
Rîmnicu Vîicea

Unitățile economice din munici
piul Rm. Vîicea au îndeplinit sarci
nile planificate la productia-marfă 
și producția netă pe Întregul an. In 
zilele care au mai rămas din anul 
1981, oamenii muncii din această 
localitate s-au angajat să realizeze.

peste prevederi, o producție în va
loare de 70 milioane lei. (Ion 
Stanciu).

35 de unități 
din județul Harghita

Filatura de lină pieptănată dip 
municipiul Miercurea-Ciuc este cea 
de-a 35-a unitate economică din ju
dețul Harghita care raportează rea
lizarea, înainte de termen, a sarci
nilor de producție pe anul în curs. 
Cele 35 de unități economice har- 
ghitene fruntașe vor realiza, peste 
prevederile planului pe acest an, o 
productie-marfă industrială in va
loare de 280 milioane lei. (I. D. 
Kiss).

Peste 50 de unități 
din județul Cluj

Pină acum, mai bine de 50 de în
treprinderi și unităti economice ale 
județului Cluj au îndeplinit și de
pășit prevederile de plan la pro
ducția-marfă industrială. Printre a-

cestea se află întreprinderile „Car- 
bochim", „Electrometal", întreprin
derea chimică și cea de materiale 
refractare „9 Mai" din Turda. Fa
brica de produse refractare din Dej. 
Pină Ia finele anului se vor înre
gistra importante sporuri de pro
ducție peste prevederi. Numai co
lectivul întreprinderii „Carbochim" 
va realiza o producție suplimentară 
în valoare de 91 milioane lei. 
(AI. Mureșan).

44 unități 
din județul Mureș

In județul Mureș. I.F.E.T. Mureș 
— Reghin a fost cea de-a 44-a uni
tate economică al cărei colectiv de 
oameni ai muncii a raportat reali
zarea integrală a planului produc- 
ției-marfă pe întregul an 1981. Co
lectivele celor 44 de unități vor 
realiza, pînă la sfirșitul anului, o 
producție-marfă suplimentară în 
valoare de 712 milioane lei. (Gh. 
Giurgiu).

Repu
Un leagăn pentru toți românii 
Lumină-a vremurilor noi 
Republică socialistă 
Ești veșnic țară de eroi.

Mereu mai-naltă, mai deplină 
Și liberă pe al tău drum,
De cind ne zbatem pentru viață 
N-ai fost mai dreaptă ca acum.

De veacuri visul nostru mare, 
Acel pe care l-am dorit,

bl i c a
Rămîi în orișice istorii 
Ce-aveam mereu de-ndeplinit.

Vor trece ani, decenii, secoli 
Și lumea s-o schimba ne-nfrînt 
Tu te vei face mai frumoasă, 
Tot mai iubită pe pămint.

Și vei trăi cit va fi timpul 
Că ai la temelie dor:
Pe Ceaușescu și partidul 
Cu toată tinerețea lor.

Virgil CARIANOPOL
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FAPTUL
I DIVERS;
. „Mergeți
’ sănătoși!"

IPe o vreme despre care site- I 
nii spun să nu scoți nici dinele I 
afară, o defecțiune tehnică a fă-

Icut ca autobuzul care circula pe I 
ruta Piatra Neamț—Roman să | 
rămină blocat pe raza comunei

IGirov. Văzind că șoferul nu ■ 
poate înlătura singur defecțiu- I 
nea, i-a sărit in ajutor unul din • 
pasageri. După mai bine de o

Ioră, timp in care pasagerul a 
lucrat sub autobuz, pe gheață și I 
zăpadă, șoferul s-a urcat la volan

Iși a pornit motorul. Toți pasa- I 
perii se aflau la locurile lor, I 
numai cel care ajutase la înlă-

Iturarea defecțiunii, cu hainele > 
boțite și înghețate pe el, dirdi- I 
ind, rămăsese jos, pe marginea I 
drumului.

I— Ce faci, omule, nu te urci, I 
după ce că... ? — l-a întrebat | 
șoferul.

I— Urcă sus, maică, ai să ră- I 
cești, și dacă nu puneai mina... I
— Vă mulțumesc pentru grijă, • 

dar eu am ajuns acasă. Stau .

I chiar aici, pe dreapta. Drum 
bun, mergeți sănătoși !

Cum te cheamă, omule t

I Degeaba stă pe
| strada Muncii

Un paradox : să locuiești pe 
I strada Muncii și să nu mun

cești ! Să-i vezi pe toți cei din 
jur plecind dimineața la muncă, 

Iiar tu. Dumitru Rădășanu, din 
Vaslui, să faci din noapte zi și 
din zi noapte, să o ții dintr-o 
petrecere in alta, să numeri pe 

I degete orele (că de zile, nici 
vorbă) cind ești, cit de cit, 
treaz. Deunăzi, tot aflat asupra 

I chefului, și-a alungat din casă 
soția și copiii. Fapt pentru care 
a fost condamnat la trei luni. 

ISă sperăm că, in sfirșit, s-a 
trezit 1

. A tunat 
• și i-a adunat

Patru inși din patru colțuri de 
țară s-au intilnit intimplător in 
municipiul Sf. Gheorghe și toți 
pentru a pomi la miez de noap
te să dea o „lovitură" la ... 

ceapă. Ceapă depozitată la în
treprinderea de valorificare a 

I legumelor și fructelor din loca
litate. Toți patru au crezut că 
au făcut o sustragere „perfectă", 

Ifără urme. Dar s-a dovedit ci 
n-a valorai nici cit o... ceapă 
degerată, toți patru fiind prinși 

I chiar a doua zi. La Katona An
dras (ins fărfc oaupație, din^ ju

dețul Covasna) au,fost găsiți 13 
saci cu ceaffă j-‘ lă- Eugetf^l^tiu 
(Win județul Neamț) — 9 saci ; 

la Gheorghe Trifan (din județul 
Bacău) — un sac ; la Petre Ion 
I (fără ocupație, din județul Ia

lomița) — 6 saci. Ultimul, Petre 
Ion, a încercat să scape de saci 
aruncindu-i în subsolul inundat 

Ial blocului. Dar a intrat ti el...
la apă. Ca și ceilalți.
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Noile măsuri de creștere a cointeresării țărănimii 
- puternice stimulente pentru sporirea 

producției agricole si a livrărilor la Mul de stat

LA COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI

Opinia muncitorească a intervenit cu fermitate pentru
INWIW1A DISC1PUNEI MUNCII

„Avem condiții și sintem hotărîți 
să obținem recolte mai mari 

în anul viitor"

„Avantaje importante care ne indeamnă

Recentele decrete ale Consiliului 
de Stat privind contractările și achi- 
ziMile de produse agricole vegetale, 
de animale, păsări și produse ani
male au găsit un larg ecou in rîndul 
oamenilor muncii din agricultura 
județului Teleorman. Noile măsuri 
de cointeresare și stimulare mate
rială a producătorilor agricoli con- 
6 ti nd in acârdarea de prime de pro
ducție in mpd diferențiat. în func
ție de produs și, in mod progresiv, 
corespunzător cantităților de produ
se la hectar livrate la fondul de 
stat, ne detertnină să muncim mai 
bine pentru a «obține recolte și mai 
mari.

Cum este firesp. ne-am făcut și 
noi citeva calcule gospodărești. Coo
perativa noastră a obținut, pină 
acum, producții și venituri mari. 
Dar sistemul de acprdare a primelor 
prevăzut in decret ne stimulează și 
ne orientează și mail mult spre prac
ticarea unei agriculturi intensive, 
deoarece, livrind statului cantități 
mai mari de produse pe unitatea de 
suprafață, veniturile cresc substan
țial. Bunăoară, numai prin reali
zarea producțiilor vegetale prevăzu
te pentru 1982 vom beneficia de ve
nituri suplimentare de 750 000 lei la 
grîu, 2 milioane lei la porumb, 
648 000 lei la floarea-soareiui, 150 000 
lei la orz. 480 000 lei la legume, 
250 000 lei la struguri; adică, în to
tal. peste 4,2 milioane lei. Intrucit 
primele acordate pe tona de pro
dus stimulează pe cooperatori, me

canizatori și specialiști in obținerea 
de recolte mari, sintem hotăriți ca 
în anul viitor să livrăm suplimentar 
la fondul de stat 550 tone porumb, 
250 tone grîu, 150 tone floarea-soa- 
relui și alte produse vegetale, ceea 
ce reprezintă încă un plus de veni
turi. împreună cu suma obținută 
prin acordarea primelor prevăzute 
de decret pentru livrarea cantități
lor contractate, unitatea noastră va 
beneficia, in anul viitor, da peste 
5 milioane let

Fără îndoială, eforturilor pe care 
statul nostru le face pentru dezvol
tarea bazei materiale a agriculturii 
trebuie să le răspundem printr-o 
muncă de calitate, folosind dt mai 
bine pămîntul, mijloacele tehnice si 
materiale, executînd toate lucrările 
la timpul optim. De aceea. încă în 
aceste zile de iarnă noi curățăm te
renurile de resturi vegetale, ferti
lizăm terenurile cu îngrășăminte 
naturale. De fapt, am și transportat 
In câmp 3 500 tone de gunoi de 
grajd.

Chiar zilele acestea am discutat 
în cadrul cooperativei agricole o 
altă problemă importantă. Anume 
că, pentru a realiza producțiile spo
rite pe care ni le-am propus, este 
nevoie în întreg cursul anului viitor 
de ordine si disciplină desăvirșită 
în munca mecanizatorilor și coope
ratorilor.

Constantin CATRUNA 
președintele C.A.P, Voievoda, 
județul Teleorman

să muncim 
să creștem mai 

Primăria comunei noastre a or
ganizat ieri o adunare cetățeneas
că, în cadrul căreia ne-am pro
pus să aprofundam. împreună cu 
sătenii, conținutul celor două de
crete ale Consiliului de Stat pri
vind contractările si achizițiile de 
produse agricole vegetale, de ani
male. păsări si produse animale. 
Și pentru a da dezbaterii un carac
ter cit mai concret, după prezenta
rea celor două acte normative am 
trecut la exemplificări si calcule 
realizate Împreună cu cei mai 
buni oontractanti de animale si 
produse animale din satele comu
nei. Cooperatorul Pavel Banu din 
satul Ipotești a contractat cu statul 
în anul ce se Încheie 3 vitei si a 
cîștigat din valorificarea lor peste 
26 000 lei. Scăzînd din această 
sumă valoarea furajelor consuma
te, rezultă că i-a rămas un cistig 
net de circa 18 500 lei. Cît va cîș- 
tiga anul viitor ? Dacă cei doi vi
tei vor ajunge, pină la predare, la 
o greutate de 400 kilograme fie
care. va obține un spor de venituri 
fată de prețul anului curent de 
aproape 3 000 lei. Un cunoscut 
crescător si contractant de porci 
este cooperatorul Emil Tăranu 
care, pentru anul viitor, a încheiat 
3 contracte. își făcuse calculele de 
acasă, știa suma care urmează să 
o primească în plus. în cazul în 
care cei trei porci contractați vor 
avea la predare o greutate de 
110 kilograme fiecare — 1 200 lei.

mai bine, 
multe animale"

Dar fiindcă a aflat de rfștigul su
plimentar pentru livrarea de ani
male în perioada 1 decembrie — 30 
aprilie, așa cum s-a stabilit prin 
recentul decret, a solicitat un ter
men de predare mai devreme dedt 
cel prevăzut în contract

Adunarea a avut astfel un carac
ter de lucru. S-a trecut pe loc la 
reeșalonarea. ca si la încheierea 
de noi contracte, tar pină seara 
s-au făcut peste 150 de contracte, 
din care 75 pentru viței. 20 pen
tru porci, iar restul pentru păsări, 
lapte de vacă sau de oaie. De aici 
rezultă că cele două noi reglemen
tări legale deosebit de stimulative 
au fost primite cu viu interes în 
rindul sătenilor. Sintem convinși 
că în cel mult o săptămînă vom 
încheia toate contractele pentru 
oele 165 tone carne bovină. 27 tone 
carne de parc. 5.2 tone carne de 
oaie. 5 tone came de pasăre și 
peste 9 000 hl de lapte ce revin în 
sarcina gospodăriilor populației.

Avantajele importante de care 
beneficiază crescătorii de animale 
îi îndeamnă să muncească mai 
hine, să crească mai multe anima
le. Pe acest temei, cu toții sintem 
hotăriți să ne majorăm planul pe 
anul viitor atit la contractări, cit 
și la achiziții de animale, păsări și 
produse animale.

EUsabeta CRAS1 
primarul comunei Mihal 
Eminescu, județul Botoșani

Da curind, comuniștii din organi
zația de partid constituită pe 
schimbul A, din secția cocs 2, din ca
drul Combinatului siderurgic de la 
Galați au fost puși în situația de a 
dezbate si a hotărî o propunere a 
biroului organizației de bază : ex
cluderea din rindul membrilor de 
partid a lui Dumitru Tudorache și 
recomandarea de a 1 se desface 
contractul de muncă.

O măsură severă, extremă. De 
aceea, hotărî rea cerea multă res
ponsabilitate. Iar colectivul a do
vedit si de această dată maturitatea
necesară...

Cum s-a ajuns aici 7 Bateria de 
cocs nr. 5 din secția cocs 2 trecea 
prin momente grele. Planul la 
producția de cocs, „plinea fur
nalelor", nu era îndeplinit. Or
ganizația de partid pune în dis
cuție această situație și adop
tă măsurile corespunzătoare. Una 
din ele se referă la repar
tizarea temporară a unor mem
bri de partid în punctul-cheie 
— formația de exploatare — pen
tru redresarea productieL Hotă- 
rîrea este adoptată în unanimitate 
în acea adunare de partid. Se trece 
la aplicarea ei. Cei repartizat! se 
prezintă la noul lor loc de muncă 
și își fac cu abnegație datoria de 
comuniști. Unul singur, D.T., după 
ce dă piept cu noile condiții de 
muncă, începe să lipsească nemoti
vat. în numai două luni de zile 
acumulează 233 de ore de absențe 
nemotivate. Scuza pe care și-o 
croiește în fața biroului organizației 
de partid este subțire : „Eu fac na
veta în comuna Independența". I se 
răspunde că și alți tovarăși de

Două exemple, din multe altele, care arată:

CIT ClȘTlGĂ IN PLUS, CE VENITURI SUPLIMENTARE 

POT OBȚINE PRODUCĂTORII AGRICOLI
O cooperativă agricolă care livrează la fondul 

de stat, inclusiv la fondul de nutrețuri, 3 500 kg de 
porumb la hectar va realiza, față de 1981, un 
venit de :

O cooperativă agricolă care livrează statului 
2 000 litri lapte de la fiecare vacă furajată și atinge 
un indice de natalitate de 80 la sută, va realiza, 
față de 1981, un venit de:

muncă sint navetiști 
se încadrează In 
muncă. „Dați-mă înapoi la 
glare și atunci 
absenta nemotivat, 
aliza sarcinile de serviciu' 
mereu la întilnirile cu biroul orga
nizației de bază, unde i se explică 
importanța hotărîrii adoptate, pe 
care, dealtfel, a votat-o. Nu înțelege 
situația. Absentează în continuare.

Dar să vedem cuvîntul comu
niștilor. rostit in adunarea generală 
de partid care a dezbătut situația 
lui D.T.

Gheorghe Oiță: „Sint revoltat 
de modul în care pune pro-

Si 
programul

totuși 
de 

re- 
mai 
re-

nu voi 
îmi voi 

afirmă

blema Dumitru Tudorache. un 
mod ce nu are nimic comun cu 
calitatea de membru de partid, un 
mod străin principiilor partidului si 
modului nostru muncitoresc de a fi. 
Prin refuzul de a lucra acolo unde 
a fost trimis dovedește o totală ne
înțelegere fată de sarcinile ee-i re
vin secției noastre. Amator de 
locuri «călduțe», unde nu se prea 
muncește, el nu vrea să pună umă
rul la treabă, venind cu motivații 
lipsite de sens. Nu merită înaltul 
titlu de comunist, nu merită să 
facă parte din colectivul nostru 
de muncă".

în cuvintul său. Petru Damaschin 
spunea: „Dumitru Tudorache a 
săvîrșit o abatere gravă de la 
disciplina de partid — In pri
mul rind — dar și de la dis
ciplina de producție prin absentele 
nemotivate pe care le-a făcut și. 
mai ales, prin poziția pe care a 
luat-o fată de interesele colectivu
lui în care a fost repartizat să 
lucreze, interese care sînt ale 
noastre, ale tuturor, ca pro
prietari, producători și benefi
ciari". Reținem din alte luări 
de cuvînt si afirmațiile tova
rășului Gheorghe Manolache. se
cretarul biroului organizației de 
bază : „I s-au explicat motivele ce 
au determinat schimbarea locului 
de muncă pentru citva timp; că In 
situația Iui sint și alți tovarăși care 
au înțeles să dea o mină de' ajutor 
pentru a ieși din situația In oare ne 
aflăm cu bateria 5. Prin modul său 
de comportare Insă, a încălcat în 
mod nepermis prevederile statutu
lui. cit si pe cele ale Angajamen
tului solemn pe care si l-a luat în 
fața partidului. în situația în care 
refuză să meargă acolo unde-1 tri
mite partidul mai poate să dețină 
calitatea de membru al acestuia ? 
Desigur că nu !“

Mina prietenească, tovărășească, 
pe care i-a întins-o șl adunarea ge
nerală de partid, după cum se ex
prima Gheorghe Haifas, a fost sfi
dată, refuzată.

în consecință, propunerea birou
lui organizației de bază a fost vo
tată în unanimi bate. Colectivul a 
hotărit. colectivul a avut dreptate.

Virgil GHEORGHIȚA

ÎNDEPLINIREA exemplară a sarcinilor de plan 
încă din primele zile ale anului viitor

(Urmare din pag. I)
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Enigmă la... 
„Enigma"

Corespondentul ziarului nos
tru pentru județul Teleorman, 
Stan Stefan, a cumpărat cartea 
„Cazul inspectorului de poliție" 
apărută în colecția „Enigma" a 
editurii „Univers".

— Am luat cartea și am în
ceput s-o citesc — ne spune el. 
Totul a mers bine pină la pa
gina 224. Mai departe, in loc să 
urmeze, firesc, pagina 225, am 
dat peste pagina 240. Pas de 
mai înțelege ceva. Să fie oare 
vorba de o enigmă la... „Enig
ma" ?

O fi ! Să-i lăsăm s-o dezlege 
cei care au creat-o.

Cine și-ar 
fi închipuit?

Pe cea mai mare arteră a mu
nicipiului Baia Mare, in plină 
zi, autoturismul 2-MM-419 cir
cula in zig-zag. Trecătorii nu 
știau ce să creadă.

— I s-o fi blocat direcția — 
și-a zis unul.

— Cred că nu mai are frînă — 
și-a dat altul cu părerea.

La un moment dat, autoturis
mul cu pricina a trecut pe cea
laltă bandă cu sens opus de 
circulație și cit ai zice „Stop", 
s-a și lovit violent cu un alt 
autovehicul care circula corect 
pe banda lui. A sosit îndată la 
fața locului un echipaj al mi
liției, care a constatat că vinovat 
se face șoferul de pe 2-MM-419. 
Care șofer era o tinără șofe- 
riță. Care tinără șoferiță era... 
beată criță !
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1981 1982
Valoarea producției la prețul 
de contractare — lei 4 445 4 445
Sporul de venit pe baza acor
dării primei de producție — lei — 1 505
Venitul total realizat la hec
tar — lei 4 445 5 950

In cazul în care unitatea agricolă cultivă cu 
porumb 600 hectare, pentru aceeași cantitate 
livrată la fondul de stat, inclusiv pentru fondul de 
nutrețuri, va realiza, față de 1981, un venit supli
mentar de 903 000 LEI. Dacă unitatea va livra la 
hectar cu 600 kg mai mult porumb, față de 
1981, venitul său suplimentar va crește la peste 
1 300 000 LEI.

1981 1982
Valoarea producției la prețul 
de contractare — lei 4120 5 600
Sporul de venit pe baza acor
dării primei de producție — lei 1 600
Prima atribuită pentru vițelul 
obținut — lei — 300
Veniturile totale realizate pe o 
vacă furajată — lei 4120 7 500

In cazul în care unitatea agricolă are în efec
tivul de bază 600 de vaci, ea va realiza în 
anul viitor, față de 1981, un venit suplimentar de 
1 992 000 LEI. Dacă unitatea va livra de la fiecare 
vacă furajată cu 500 litri mai mult lapte, față 
de 1981, ea va obține un venit suplimentar de 
peste 2 600 000 LEI.

lor fruntașe In întrecere, a frunta
șilor în producție din acest an pro
pune tuturor, pun performantele 
înalte atinse, repere tot mai ambi
țioase. pentru ceea ce avem de 
realizat îh anul viitor. Experiență 
lor dovedește că a fi fruntaș În
seamnă intii de toate a lucra bine, 
organizat, respectind cu rigurozitate 
disciplina în muncă și tehnologică. 
A fi fruntaș mai înseamnă să 
manifești o permanentă luptă cu 
inerția, cu propriile lipsuri, să fii 
stăpînlt de dorința de a face mal 
mult si mal bine, să dovedești ini
țiativă și spirit de răspundere în 
rezolvarea tuturor problemelor pe 
care le ridică producția. $i. In fine, 
a fi fruntaș Înseamnă a fl bun gos
podar. a avea grijă de patrimoniul 
întreprinderii ca de propria casă, a 
nu admite risipa sub orice forme 
s-ar manifesta : de materii prime, 
de energie, de timp.

Se poate afirma cu deplin temei 
că experiența valoroasă a fruntași
lor în întrecere, a celor mai buni 
dintre cei buni, a îmbogățit experi
ența întregii țări, a întregului popor, 
pentru îndeplinirea sarcinilor canti
tative și calitative ale planului. 
Iată de ce. prin acțiunile întreprin
se de organizațiile de partid, de 
organele sindicale, experiența îna
intată a celor aflat! în fruntea în
trecerii trebuie extinsă și generali
zată în toate colectivele de oameni 
ai muncii, astfel ca acest tezaur de 
preț să devină un bun al tuturor.

Este un adevăr fundamental al 
realităților noastre socialiste, subli
niat in repetate rinduri de condu
cerea partidului, că numai munca 
noastră plină de răspundere, ordo
nată și disciplinată, mereu mai 
spornică, mai eficientă și de înaltă 
zalitate. asigură creșterea continuă 
a producției materiale, a avuției 
naționale, constituie marele si nese
catul nostru izvor de progres și 
bunăstare.

DE LA
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni informează depunătorii că joi, 
31 decembrie 1981, orele 13, în sala 
Casei de cultură din str. Zalomit nr. 
6, sector 1, vor avea loc tragerile la 
sorți pentru acordarea de ciștiguri 
pe trimestrul IV la libretele de eco
nomii cu dobîndă și ciștiguri, la li
bretele de economii cu ciștiguri, pre-

C. E. C.
cum și tragerea la sorți pentru luna 
decembrie la obligațiunile C.E.C. cu 
ciștiguri

Tragerile la sorti fiind publice, 
toți cei interesați sint invitați să 
participe la lucrările acestora.

Listele oficiale cu rezultatele tra
gerilor la sorti se vor publica in 
presa centrală.

IN STRATEGIA AUTOAPROVIZIONĂRII, care sint principalele
Continuăm suita de convorbiri cu factori de răspundere 

din consiliile populare pe tema autoconducerii și autoapro- 
vizionării in profil teritorial, oprindu-ne astăzi la experien
țele și inițiativele conturate în acest an în județul Vrancea,

măsuri și angajamente ale organelor locale privind
la măsurile propuse pentru 1982, în vederea trecerii hotărlte 
la asigurarea pe plan local a întregului necesar de pro
duse alimentare, in concordanță cu reglementările adop
tate la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale.

satisfacerea

direcții de
necesităților de

i De-ale lui i
Păcală

I ...Neavind 35 de lei pentru a | 
plăti cursa făcută cu taxiul,

IP. G. din Brașov i-a oferit șo- I 
ferului Dumitru Ficiu. pină a 
doua zi, drept gaj. certificatul

Ide... căsătorie. De mai bine de . 
o lună de zile nu s-a mai dus 
după el. Păcală îl întreabă : „Ce I 
părere o fi avind consoarta res-

I pectiiiului ?" î
...Un cititor al rubricii noastre | 

l-a întrebat pe Păcală cite zile

Ide marți sint intr-un an, iar ■ 
Păcală i-a răspuns : „Depinde. I 
Cum in fiecare săptămână, mar- I

Ițea, conducerea Fabricii de mo
bilă din Pincota-Arad și-a pro- I 
pus si țină audiențe, și cum | 
in 1981 a acordat doar citeva...

... Ca să nu se confunde cu | 
| G, și Gi alte două noi blocuri I 

din Mangalia au fost botezate 1 
I„Gt ghemic" și „G2 gh.ema.re".

Păcală zice că următoarele se I 
vor boteza, probabil, ,,G< ghede- I

Imină" și „Gt ghedetipar". Și pe 
urmă ? Pe urmă o sd-l intre- I 
băm pe Tindală. ■

JUDEȚUL VRANCEA

Un program concret, bazat pe valorificarea 
marilor rezerve existente la sate

I 
l_

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii*

MMM MMMM «MMMB MMM» MMmI

— Pentru început vă propunem să 
comentați următoarea cifră statistică: 
în 1981 județul Vrancea. cu un teri
toriu preponderent de munte si deal, 
și-a acoperit pe plan local 80 la sută 
din necesarul de legume al populației. 
Cum ați realizat acest lucru ?

— La intrarea în vigoare a Legii 
autoaprovizionării, multi localnici, in
clusiv unii specialiști din agricultură, 
se arătau sceptici in privința posibi
lităților de aplicare a noii reglemen
tări. Devenise o tradiție ca județul să 
primească în fiecare an numeroase 
produse agricole prin așa-zisele „mu
tații" din alte județe. Din primăvară 
pină lama tîrziu, zeci și sute de ca
mioane băteau drumurile tării, adu- 
cînd în Vrancea mărfurile necesare.

Dincolo de ineficienta unui aseme
nea „sistem de aprovizionare", era 
vorba in fapt de comoditate, de un 
anume conservatorism. Era mai ușor 
de trimis camioanele si de adus 
mărfuri gata produse, decît să le 
realizezi în județ. Iată de ce. atunci 
cind a trebuit să trecem la noul sis
tem de autoaprovizionare, a trebuit 
să începem cu... Începutul : cu 
Învingerea inerției și a concepții
lor rutiniere. Și am reușit în 
parte : după onorarea obligațiilor față 
de fondul de stat, vrincenll șl-an 
acoperit In 1981, pe plan local, mai

bine de două treimi din necesarul de 
consum la carne, lapte, ouă, fructe, 
produse cerealiere ș.a.

Apoi, cu excepția soiurilor extra- 
timpurii. am reușit să realizăm toate 
legumele necesare aprovizionării 
populației. Cum 7 Atribuind suprafețe 
în plus acestor culturi și ocupîndu-ne

Convorbire cu tovarășul 
Ion CIOARA 

prim-vicepreședinte 
al comitetului executiv 

al consiliului popular județean

de atragerea populației la activitatea 
legumicolă. La suprafețele legumicole 
din fermele de stat și cooperatiste 
s-au adăugat 190 de hectare din 
curțile cetățenilor (prin mai buna 
gospodărire a terenurilor), iar alte 
140 de hectare s-au adăugat prin 
defrișarea parcelelor de pâmint aco
perite cu mărăcinișuri. prin desfiin
țarea drumurilor inutile din localități 
și desțelenirea pășunilor degradate. 
Pînă și porțiunile de teren dintre gar
durile. trotuarele și ulițele unor 
sate au fost cultivate cu legume si 
cartofi. Ceea ce nu înseamnă că au

fost epuizate toate rezervele, mal 
ales în privința producției agricole 
din gospodăriile populației.

— Programul de autoconducere Si 
autoaprovizionare în profil teritorial, 
adoptat de Marea Adunare Națională, 
prevede, între altele, pentru 1982, 
două sarcini noi. valabile pentru 
toate județele : asigurarea unor nor
me medii de consum — pe locuitor 
— mult sporite fată de anul 1981 și 
acoperirea integrală, de către fiecare 
județ, a necesarului local de apro
vizionare a populației. Ce măsuri 
și-au propus primăriile vrincene 
pentru atingerea acestor obiective 7

— Prin programul județean de 
autoconducere și autoaprovizionare 
am stabilit ca. exceptînd unele soiuri 
de culturi nepretabile condițiilor lo
cale de producție, toate bunurile 
agroalimentare necesare consumului 
populației să fie realizate pe plan 
local. Bineînțeles, continuînd să li
vrăm Ia fondul de stat cantitățile 
prevăzute prin plan. La cereale, spo
rul de producție prevăzut pentru 
1982 urmează să-I obținem in exclu
sivitate prin creșterea randamentelor 
la hectar.

In mod deosebit însă ne preocupă 
soarta terenurilor din loturile perso
nale ale membrilor C.A.P. Modalita
tea de fragmentare ta mai multa

culturi a acestor terenuri, pe care ce
tățenii nu le pot lucra, de regulă, decit 
manual, s-a dovedit ineficace. în 
schimb, încercările făcute în 1981 de 
comasare a parcelelor din aceste tere
nuri în suprafețe mai mari, care se 
pretează la lucrări mecanizate, au fost 
deosebit de rodnice. Producțiile au 
crescut de 2—3 ori. Iată de ce vom 
extinde această modalitate de lucru a 
pămintului în toate comunele județu
lui, îndeosebi la floarea-soarelui, sfe
clă de zahăr, griu și porumb.

In al doilea rind, vom face o spe
cializare a zonelor cultivabile. Degea
ba am încercat, de exemplu, să plan
tăm cartoful la șes. Calitatea pămin
tului nu-i dădea posibilitatea să se 
dezvolte corespunzător. La deal și 
munte insă, producțiile obținute sint 
ridicate. începind din acest an vom 
generaliza zonarea păminturilor po 
toate tipurile de colturi : grîu. po
rumb, sfeclă de zahăr, floarea-soare
lui, cartofi, fasole etc. Necesarul de 
consum al populației din fiecare zonă 
se va asigura prin schimburi de 
produse între comune.

O acțiune distinctă vom întreprinde 
ta sectorul pomicol. Pe marginile 
drumurilor județului nostru sint 
plantați, de regulă, copaci ornamen
tali : sălcii, plopi etc. La sugestia ce
tățenilor. am început să înlocuim a- 
cești copaci cu pomi fructiferi. în
deosebi nuci, vișini și pruni. Si nu 
numai pe marginile drumurilor din 
comune, cl și între comune. Obținem 
astfel material lemnos extrem de ne
cesar in industria de prelucrare ■ 
lemnului, cit și cantități importante 
de fructe pentru consum. In 1982 
ne-am propus să plantăm peste 
400 000 de pomL Practic, vrem ca 
pină tn 1985 să relnnoim toate mar
ginile de drumuri, plantate In pre
zent cn copaci ornamentali, numai 
cu pomi fructiferi.

— Multe legume șl fructe au rămas 
ta această toamnă pe dmp si s-au

depreciat din cauza întreprinderilor 
de prelucrare, care n-au putut ab
sorbi la timp cantitățile disponibile, 
diminuindu-se astfel simțitor posibi
litățile locale de autoaprovizionare. 
Cum veți acționa pentru lichidarea 
unor asemenea neajunsuri?

— Intr-adevăr, în domeniul valori
ficării produselor avem mari rămi- 
neri în urmă. Tocmai de aceea vom 
crea, pe plan local, capacități de pre
lucrare proprii, dimensionate la ne
voile județului, care să valorifice in 
perioadele de vîrf surplusul de re
coltă. Asemenea unități dp industria
lizare și semiindustrializare vor fi 
realizate in cinci consilii unice agri
cole de pe raza județului ca și în 
cadrul întreprinderii județene de var 
lorificare ă legumelor și fructelor.

— Cum v-ați propus să asigurați 
necesarul de consum al populației 
cu produse animaliere? Punem aceas
ta întrebare avind ta vedere că. deși 
în Vrancea există o bogată tradiție 
ta creșterea animalelor, anul 1981 nu 
s-a încheiat cu rezultate satisfăcă
toare.

— Preocupați mai mult de extin
derea activităților ta fermele unități
lor de stat și cooperatiste, am negli
jat producția din gospodăriile popu
lației, unde există rezerve extrem de 
bogate. Începind cu anul 1982, am 
stabilit să asigurăm de Ia gospodării
le populației, pentru autoaprovizio- 
narea județului, mal bine de 50 la 
sută din necesarul de carne. 60 la 
sută din necesarul de lapte. 80 la 
sută din necesarul de ouă. Diferența 
urmînd să se acopere de unitățile de 
stat și cooperatiste. Desigur, stimu
lentul principal pentru producții mă
rite în gospodăriile populației 11 vor 
constitui noile preturi de achiziții 
stabilite prin recentul Decret al Con
siliului de Stat. Răspunderi impor
tante revin însă și primăriilor comu
nale. care și-au propus să realizeze, 
începind cu 1982, maternități de 
scroafe In flecare localitate, putând

acțiune ?» 
consum ale populației 

oferi astfel cetățenilor — pe bază de 
contract — purcei de lapte pentru 
creștere și ingrășare. Tot prin grija 
consiliilor populare vom oferi cetă
țenilor. spre creștere si ingrășare. ti
neret taurin și pui de o zi.

Prin planurile comunale de auto
conducere și autoaprovizionare s-au 
prevăzut și măsuri a căror aplicare 
să asigure hrana necesară animale
lor. Astfel, peste 27 000 ha de pămint 
cerealier va fi cultivat, după recol
tarea cerealelor, cu culturi duble și 
succesive de furaje. Pentru crescăto
rii de animale din zonele de deal și 
munte s-au prevăzut 400 ha de teren 
din plantațiile tinere de păduri pen
tru pășunat. întreprinderile indus
triale și comerciale care au organi
zat gospodării anexă pentru crește
rea animalelor urmează să Încheie, 
începind cu 1982, convenții cu uni
tățile agricole de producție pentru a 
lucra în acord global parcele de te
renuri — plata urmînd să se facă in 
produse destinate hranei animalelor.

Pe un plan mai larg, ne preocună 
îmbunătățirea raselor de animale, 
motiv pentru care am stabilit să „re
înviem" vechile rase traditionale, 
care se adaptează cel mai bine con
dițiilor din Vrancea.

Fără îndoială, trecerea județelor la 
autoaprovizionarea integrală cu pro
duse agroalimentare solicită din 
partea primăriilor o muncă bine or
ganizată. incit fiecare resursă de 
creștere a producției vegetale si ani
male să fie pe deplin pusă în valoa
re. Sintem hotărîti ca, învătînd din 
reușitele, dar mai ales din nereușite
le anului pe care-1 încheiem, să mo
bilizăm întreaga populație a Vrancei 
pentru aplicarea fermă în viată a 
principiilor autoconducerii și auto
aprovizionării teritoriale. Va fi in 
primul rind în interesul nostru, al lo
calnicilor, dar și al întregii economii 
naționale.

Convorbire realizată do 
Mihai IONESCU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a participat ieri la inaugurarea celui de-al doilea tronson 

al metroului bucureștean

(Urmare din pag. I)

clădită Intre cele două tuneluri. De 
stijni masivi, placați cu travertin.

Ultima oprire de ne noul tronson 
a avut loc in statia Mihai Bravu. 
aflată In imediata aDroDiere a unor 
importante întreorinderi industriale 
si ă zonei termocentralei București 
Sud. Ea a fost construită dună o con
cepție arhitecturală aoroDiată celei 
cate stă la baza statici Republica.

De aici, trenul subtravensează riul 
Dîmbovița, parcuremd ultima porțiu
ne a tronsonului doi. trece Drln sta
tia Timpuri Noi si se oprește la Pia
ța Unirii.

BRAȘOV: Realizări de prestigiu 
ale constructorilor de tractoare

Țara întreagă lși face In aceste zile 
bilanțul primului an de muncă din 
actualul cincinal. Tot mai multe co
lective raportează obținerea unor re
zultate de prestigiu. Pentru harnicul 
colectiv al- întreprinderii „Tractorul" 
din Brașov; aflat ne locul II in în
trecerea oe 1981 între unitățile in
dustriale de profil, acest sfirsit de an 
•r# s|. o semnificația apart#.; se Jm- 
nlmesc 35 de ani efe cind 4 fost -rea
lizat ai<4 primul tractor românesc. 
Ddfcigiir, privit prin prisma tehnicii 
de astăzi, I.A.R. 22 de atunci era un 
tractor simplu, modest. Dar pentru 
poporul nostru realizarea lui a in- 
seihnat o victorie de importanță 
deosebită, lntruchipind capacitatea, 
dîrzenia și voința acestui prestigios 
detașament al clasei noastre munci
toare de a demonstra că muncitori
mea română este capabilă să reali
zeze și ea mașini și utilaje com
plexe. Colectivul întreprinderii bra
șovene a depus eforturi susținute 
pentru Îmbunătățirea tractorului

t V
Programul 1

5.00 Teleșcoal»
10.25 Matineu de vacantă
11,10 Cincinal ’81—'85
11.30 Film serial : „Orient Express"
12.30 Originea omului (Serial științific)
13,20 Telex
16,05 Teleșcoală
17,15 Clubul tineretului
18,00 Desene animate
18.25 Cartea soclal-polltlcâ în 1981
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

teatre
• Teatrul National (sala mic») 1 
Cheile orașului Breda — 19 ; (sala 
Atelier) : Itigenla — 19.
• Filarmonica „George Enescu" (sala
mică a Palatului) : Trio „FORUM" 
(Italia) — 19 ; (Ateneul român) :
Concert simfonic. Dirijor Paul Popes
cu. Soliști : Elena Grigorescu, Valen
tin Teodorian, Nicolae Andreescu, 
Dan lordâchescu — 19.30.
• Opera Română : Miorița — 19.
• Teatrul de operetă : Voievodul ți
ganilor — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Ferma — 
19 30 ; (sala Grădina Icoanei) : Infi
delitate conjugală — 19.30.
• Teatrul Mic : înaintea pensionării 
- 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul de comedie : Concurs de 
frumusețe — 19,30.
■ Teatrul „Nottara" (sala Magheru) : 
Karamazovii — 18,30 ; (sala Studio) : 
Cinci romane de amor — 19.30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) :
A clncea lebădă — 19.30 ; (sala
Giuleștl) : Cocoșelul neascultător — 
10,
• Teatrul satirlc-muzlcal „Constantin
Tănase" (sala Savoy) : Veselie la

în stațiile metroului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat de 
prim-secretarii comitetelor de partid 
ale celor șase sectoare ale Capitalei, 
întimpinat cu deosebită bucurie, cu 
stimă si recunoștință de numeroșii 
bucuresteni nrezenti la acest eveni
ment. Tineri si tinere din rlndul con
structorilor, ai celorlalți oameni ai 
muncii au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in semn de dragoste, de 
profund respect si aleasă prețuire, 
frumoase buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat in mod deosebit strădaniile 
constructorilor, proiectantilor si arhi- 
tectilor. activitatea tuturor unităților

I.A.R. și pentru crearea de noi tipuri 
de tractoare cu caracteristici supe
rioare. De la Începutul fabricației si 
pină In prezent. întreprinderea a 
produs 825 000 tractoare în peste 40 
de tipuri si în circa 400 de variante, 
întreprinderea hrasoveană asigură o 
serie de subansamble de bază pen
tru celelalte Întreprinderi de . tractoa
re din tară, cum sînt motoarele, cu
tiile da viteze și altele. Prestigiul 
cistigaț de tractoarele produse la 
Brașov este atestat și de faptul ca 
pină acum au fost exportate peste 
440 000 tractoare în 95 de țări de pe 
toate meridianele lumii.

Prin munca lor plină de abnegație, 
prin capacitatea creatoare, construc
torii de tractoare brașoveni au adus 
si continuă să aducă o contribuție de 
Dret la dezvoltarea economiei națio
nale. la modernizarea agriculturii 
noastre, la mecanizarea lucrărilor pe 
șantierele de construcții si în alte 
sectoare. (Nicolae Mocanu).

• întrecerea socialist» la orele 
bilanțului

19.30 Republica la anii împlinirilor — 
Aici, pe aceste plaiuri (Comenta
riul : Nicolae Dragoș) o producție 
a Studioului de film TV

20,00 Teatru TV : „Visul unei nopți de 
lamă", de Tudor Mușatescu

21.40 Telejurnal
22,00 Datini vechi, datini noi. Colindele 

muncii, omeniei și păcii — reali
zator Adrian Păunescu

Programul 2
19,00 Telejurnal
12.30 Concertul corului șl orchestrei 

Filarmonicii „George Enescu".
21.40 Telejurnal ,
22,00 Datini vechi, datini noi. Colindele 

muncii, omeniei și păcii — reali
zator Adrian Păunescu

TSnase — 19,30 ; (sala Victoria) t
Idolul femeilor — 19.30.
n Ansamblul „Rapsodia română" : 
De la lume adunate — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : lîgrișorul

Petre — 10 : Aventurile Iul Plum-
Plum — 17.
a Circul București : Fantastic circ —
19,30.

cinema
• Saltimbancii î PATRIA — • ; 11.15 :
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, GRIVITA —
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15^ 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Maria-MIrabela : SCALA — • :
10.45 ; 12,30 ; 14,15 ; 16 ; 17,45 ; 19,45.
FAVORIT — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 ; 
20, CULTURAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 J 30.
• Ana și „hoțul* * 1 FERENTARI —

Timpul probabil pentru SO, 11 decem
brie și 1 Ianuarie. In (ara : Vremea 
va fi caldă, cu cerul temporar noroe. 
Vor cădea precipitat!! locate, mal ales

După cum informează Consiliul 
popular al municipiului Buaurești. in 
perioada 29 decembrie 1981 — 3 ia
nuarie 1982 unitățile comerciale din 
Capitală vor avea următorul pro
gram :

Marți 29 și miercuri 30 decembrie 
— toate unitățile comerciale alimen
tare, nealimentare si piețele agro- 
alimentare vor funcționa cu un pro
gram prelungit de 1—2 ore. Unitățile 
de alimentație publică vor funcționa 
după programul normal al zilelor 
respective.

Joi 31 decembrie — toate unitățile 
comerciale alimentare, nealimentare 
și piețele agroalimentare vor avea 
program pină la ora 18, cu excepția 
magazinelor pentru desfacerea plinii 
și a centrelor de umplere a sifoane- 
lor, care vor fi deschise pină la ora 
19. Unitățile de alimentație publici In 
care nu se organizează Revelionul 
vor funcționa pină la ara 21. Iar 
cele in care se organizează vor func
ționa de la ora 18 pină la 6 dimi
neața, urmind să-și reia activitatea 
in ziua de 1 ianuarie, la ora 18.

Vineri 1 ianuarie — toate unitățile 
comerciale vor fi închise, iar cele de 
alimentație publică in care nu s-a 
organizat Revelionul vot funcționa 
după programul normal al zilei de 
duminică.

Simbătă 2 ianuarie vor fi deschise, 
intre orele 7 și 11, numai magazinele 
de piine, lapte, legume-fructe și de 
sifoane, precum și 50 la sută din tu
tungerii. Celelalte unități alimentara 
și nealimentare vor fi închise. Uni
tățile de alimentație publică vor 
avea program normal.

Duminică 3 ianuarie — toate unită
țile comerciale alimentare, nealimen
tare, piețele agroalimentare și unită
țile de alimentație publică vor func
ționa după programul zilei de dumi
nică.

★
„Unitățile de confecții, încălțămin

te, prestări neindustriale vor lucra 
marți 29 și miercuri 30 decembrie 
cu program prelungit cu o oră, joi 31 
decembrie vor avea program normal, 
pe 1 și 2 ianuarie vor fi închise, iar 
pe 3 ianuarie vor avea program de 
lucru pină la orele 13.

Unitățile de frizerie, coafură și cos
metică. în zilele de 29 și 30 decembrie 
vor avea program prelungit cu o oră. 
în ziua de 31 decembrie vor funcțio
na cu program normal, pe 1 și 2 ia
nuarie vor fi închise, iar pe 3 ianua
rie vor lucra după programul zilei de 
duminică.

Unitățile cooperativei „Fotografia", 
în zilele de 29—31 decembrie lucrea
ză după programul obișnuit Pe 1 și 
2 ianuarie sînt Închise, cu excepția 
celor care au comenzi programate. 
Aceste comenzi vor fi onorate pe 
bază de aconto, cu ore reținute, dacă 
se fac cu anticipație pină la 31 de
cembrie, inclusiv. în ziua de 3 ianua
rie vor funcționa unitățile care au 
program de duminică.

Unitățile de reparații televizoare, 
în zilele de 29—31 decembrie toate 
unitățile au program prelungit cu o 
oră. în perioada 1—3 ianuarie vor 
lucra, între orele 10 și 18, unitățile 
situate în bd. 1 Mai 170 tel 65 57 85 ; 
Bd. Duca 15 tel 18 28 89, 18 09 85 ;
Șos. Ștefan cel Mare 15 tel 12 25 51 
și 12 82 44 ; str. Avrig 65—67 tel 
35 30 10 ; str. 30 Decembrie 16 tel 
14 24 95 și 15 75 23 ; Șos. Olteniței 51 
tel 83 60 75 și 85 69 75 ; Calea Plevnei

15.30 ; 17,30 ; 19,30.
• întoarcere la dragostea dinții 3 
PACEA — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• învingătorul t POPULAR — 17,30 i
19,30.
• Mondo umano I COSMOS — 15,30 ț
17.30 ; 16,30.
• Aventurile Iul Buddy Holly t SALA 
MICA A PALATULUI — 10. 

care participă la realizarea acestei 
lucrări de deosebită complexitate 
tehnică, de mare utilitate pentru 
capitala României.

In Încheierea vizitei, la statia Uni
rii. secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, a consemnat 
pe cea de-a doua filă a Cărții de 
onoare a constructorilor metroului : 
„Cu ocazia inaugurării celui de-al 
doilea tronson al metroului bucureș
tean. Îmi face o deosebită nlăcere să 
adresez, in numele conducerii de 
partid și de stat și al meu Personal, 
cele mai calde felicitări proiectanților 
și constructorilor, muncitorilor, spe

AZI VA INFORMAM DESPRE»

Organizarea revelionului 1982
încheiem Încă un an de muncă 

rodnică și de împliniri, de rezultate 
remarcabile în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
a obiectivelor Înscrise în actualul 
cincinal. Un an nou va începe deschi- 
zînd noi perspective oamenilor mun
cii din țara noastră, înscriind noi pași 
înainte pe drumul progresului și bu
năstării poporului.

Momentul de cumpănă dintre ani 
va fi lntîmpinat. după tradiție, cu 
cupele pline, cu voie bună și cîntec, 
cu optimism și speranță In mal bine. 
Tot după tradiție, revelionul este pre
gătit din vreme și nu numai în fami
lii. Gazde ospitaliere se pregătesc și 
cantinele-restaurant ale întreprinde
rilor și instituțiilor, unități ale ali
mentației publice, cabane, vile, case 
de cultură, cluburi. La petrecerile co
lective care se vor organiza în aceste 
locuri vor participa circa 477 000 de 
persoane.

132 de colective sărbătoresc reve
lionul în întreprindere. Mii de mun
citori. tehnicieni, ingineri, cadre de 
conducere se vor așeza în jurul ace
lorași mese, ca într-q adevărată șl 
mare familie muncitorească. în Ca
pitală, de pildă, comitetele sindica
telor organizează 251 de revelioane cu 
aproape 44 000 de invitați. Dintre a- 
cestea 38 — cele de la întreprinderea 
de mecanică fină, „Semănătoarea", 
„Electroaparataj", întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița roșie", Combi
natul poligrafic „Casa Scînteii" șl 
altele — vor avea loc in incinta în
treprinderilor sau in apropierea lor, 
în sălile cantinelor-restaurant sau în 
alte spații, împodobite, potrivit obi
ceiului. Fiecărei secții îl este rezer
vată o masă sau mai multe, oamenii

• Răsunetul fluviului i TIMPURI NOI
— 9 : 11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Hangar 18 : LUCEAFĂRUL — 5 ;
11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 20,15, BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 X
15.45 ; 18 ; 20,15.
• Nici mAcar n-ați visat : VICTORIA
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Călăuza î CENTRAL — 5 : 13 ; 18 ; 
19.
• Un glonte rătăcit i BUZEȘTI —
16.30 ; 18,15 ; 20.
• Caseta Măriei de Medici : DACIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,
MIORIȚA — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 î 18 ;
20.15.
• Legenda lui Ciun Hian : FLACARA
— 17,30.
• Acum douăzeci de ani 8 PROGRE
SUL — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• 39 de trepte s CAPITOL — I : 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Provinciala : FESTIVAL — 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, GLORIA —
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Program de vacanță — 9,15 ; 11 ?
12.45 ; 14,30 ; 16,15 ; Fata Morgana — 
13 ; 20 : DOINA.
• Capitolul al doilea : FEROVIAR —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20. FLAMURA — 11 î 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20.
• Lupii mărilor 3 DRUMUL SĂRII — 
16 ; 18 ; 30.
• Călărețul electric 3 GTULEȘTI — 
9 ; 11,15 ; 15,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15. 

cialiștilor șl militarilor armatei noas
tre, care și-au adus contribuția la 
Înfăptuirea acestei noi șl remarcabile 
realizări tehnice și arhitectonice in 
spațiul urbanistic al Capitalei.

Acum, Ia inceput de nou an, vă 
adresez, dragi constructori, urări de 
noi și tot mai mari succese in activi
tatea viitoare, multă sănătate șl 
fericire !“.

în numele constructorilor, directorul 
general al întreprinderii „Metroul" 
București a inmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o plachetă dedi
cată evenimentului si un album re- 
prezentînd imagini din construcția 
celui de-al doilea tronson al metrou
lui.

La plecare, , tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat din nou ne con
structorii metroului si le-a cerut ca. 
in continuare, să lucreze mai repede, 
mai bine și mai ieftin. Secretarul 
general al partidului a adresat, tot
odată, constructorilor metroului tra
diționala urare „La mulți ani !“

Exprimînd profundul devotament, 
dragostea fierbinte a tuturor con
structorilor fată de partid, fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, direc
torul general al întreprinderii. „Me
troul" București a asigurat pe 
conducătorul partidului si statului că 
toți cei ce lucrează la realizarea 
acestei moderne artere subterane de 
transport vor depune in continuare 
eforturi susținute, vor face tot ce 
depinde de ei pentru a-și respecta 
angajamentul luat, de a da în func
țiune. pină la finele anului 1983, 
tronsoanele 3 șl 4. unde lucrările se 
desfășoară din plin. Va fi încheiată, 
astfel, construcția primei magistrale a 
metroului bucureștean. care va mă
sura 27,1 km, insumind 17 stații și 
două depouri.

La ieșirea din statia de metrou, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cu aceleași sentimente de 
dragoste și căldură de marele număr 
de bucuresteni prezenți aici. S-a 
scandat îndelung pentru partid și 
secretarul său general, relevîndu-se 
sentimentele de profundă dragoste si 
recunbștință pe care întregul nostru 
popor le poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de numele căruia se leagă 
marile realizări economice, sociale si 
edilitare ale Capitalei, ale întregii 
țări.

dorind să se afle, ca și la muncă, îm
preună. Un mare număr de colective 
se vor întîlni, in noaptea Anului Nou 
în 23 de restaurante, iar 63 de gru
puri se vor afla in diferite localități 
pitorești din tară.

Comitetele sindicatelor, cărora le 
revine plăcuta sarcină de a organiza 
aceste revelioane. au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru ca pe mese sâ 
se găsească, după tradiție, mincăruri 
și băuturi gustoase, iar voia bună să 
fie Întreținută de programe cu un 
bogat conținut, prezentate chiar de 
propriile formații artistice sau de or
chestra șl soliști dintre cel mai în
drăgiți. în prezent se fac ultimele 
adăugiri la textele adecvate ale plu- 
gușorului și sorcovei, nelipsite din 
aceste programe.

Cei aproximativ 5 000 de invitați 
ai Revelionului tineretului și studen
ților ce va avea loc în pavilionul 
expoziției realizărilor economiei na
ționale vor petrece o noapte de neui
tat sub cupola pavilionului central. 
Asemenea revelioane tinerești — or
ganizate de U.T.C. — desigur nu de 
aceeași amploare, dar la fel de ve
sele vor avea loc in numeroase clu
buri. case de cultură, cantine studen
țești. Pe marile șantiere naționale ale 
tineretului — la Canalul Dunăre- 
Marea Neagră. Mldia-Năvodari, Com
binatul minier Oltenia, pe platforma 
industrială Zalău, centrala termo
electrică șl exploatarea șisturilor bi
tuminoase de la Anina. Porțile de 
Fier II — tinerii brigadieri vor pe
trece revelionul în condițiile specifice, 
romantice ale șantierelor.

Pentru tinerii amatori de excursii 
la munte, pentru iubitorii sporturi
lor de iarnă, revelionul este un prilej 
de ieșire in mijlocul naturii, in tabe
rele de Ia Pîriul Rece, Bușteni. Izvo- 
ru Mureșului și Costinești. Circa 
1 000 de tineri beneficiază de scurte 
vacanțe în aceste tabere, care vor 
include firește și Anul nou. Alți 
1 500 de tineri se vor afla la caba
nele din Bucegi, FăEăraș. Piatra Cra
iului sau in alți masivi muntoși. Prin 
agențiile de turism ale oficiilor ju
dețene de turism s-au mai înscris 
aproximativ 4 500 de tineri care do
resc să folosească Anul nou pentru 
o scurtă vacantă in stațiunile de 
odihnă.

Unitățile aparținînd Ministerului 
Turismului pregătesc și ele reve
lionul pentru 50 000 de persoane In 
hotelurile și restaurantele din stațiu
nile montane Sinaia. Bușteni. Poiana 
Brașov, Semenic. Durău. Păltiniș. 
Borșa, Cheia, Ținea și altele, ca si in 
unele unități de pe litoral.

Desigur, cifrele noastre sînt supuse 
schimbării, numărul celor Înscriși 
fiind in creștere. Ele reflectă, totuși, 
amploarea pregătirilor ce se fac pen
tru ca nimic să nu fie uitat, pentru 
ca urările de „La multi ani I" de la 
miezul nopții să fie rostite Intr-o 
ambiantă dintre cele mai plăcute.

Rodlca ȘERBAN

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdeț, a primit luni di
mineața. in vizită protocolară de 
prezentare. De ambasadorul Repu

Manifestări politico-educative și cultural-artistice 
consacrate aniversării Republicii

în aceste zile au avut loc nume
roase manifestări politico-educative 
și cultural-artistice consacrate celei 
de-a 34-a aniversări a proclamării 
Republicii noastre.

Cluburile muncitorești sl casele de 
cultură din Timișoara si Lugoj, de 
Dildă. au aăzduit simpozioane, confe
rințe si expuneri în cadrul cărora au 
fost reliefate marile transformări pe
trecute în viata Dooorului nostru in 
anii construcției socialiste, iar la 
Deta și Jimbolia s-au organizat ex
poziții ilustrind lupta Partidului Co
munist Român pentru mobilizarea 
maselor poDulare la înfăptuirea pro
clamării Republicii. De asemenea, la 
Buzias. Gătaia si Sinnicolau Mare au 
avut loc montaie literar-muzicale si 
spectacole consacrate evenimentului.

La Casa municipală de cultură Sla
tina a avut loc simpozionul cu tema 
„Crearea Republicii — încununare a 
luptei poporului român pentru elibe
rarea națională si socială", iar mem
brii cenaclului literar al casei de 
cultură a sindicatelor au susținut re
citalul de muzică si poezie patriotică 
avind ca generic „Poema Republicii 
— poema păcii".

Semnificația actului Istoric de la 
30 Decembrie a fost marcată si in 
județul Harghita printr-o suită de 
manifestări. La clubul minerului din 
Bălan si la cel al metalurgistului din 
Vlăhita au avut loc simpozioane cu 
tema „30 Decembrie 1947 — moment 
de referință în istoria patriei", in 
timp ce membrii cenaclului literar 
din Toplita au prezentat o seară de

vremea 

Programul unităților comerciale și de prestări-senricii
din Capitală pe perioada 29 decembrie - 3 ianuarie

blicii Populare Bulgaria. Todor Stoi- 
cev Todorov.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească. (Agerpres) 

poezie patriotică inspirată din lirica 
contemporană.

Grupate sub genericul „Decada 
culturii goriene". acțiunile organiza
te la cluburile minerilor din Motru 
și Rovinari, petroliștilor din Țicleni 
si metalurgistilor din Sadu. la casele 
de cultură si căminele culturale din 
Tg. Cărbunesti. Novaci. Tg. Jiu. Tis- 
mana. Bălesti. Biltenl. Plopșor au cu
prins expuneri si simpozioane despre 
semnificația zilei de 30 Decembrie și 
înfăptuirile de Dină acum in edifi
carea societății socialiste, seri de poe
zie. spectacole folclorice la care si-au 
adus contribuția formații evidențiate 
in cadrul Festivalului national „Cîn- 
tarea României".

Sub genericul „Țării, inima șl cin- 
tul". numeroase formații artistice ga- 
lătene de amatori au prezentat spec
tacole omagiale cu un bogat conținut 
patriotic si revoluționar. De aseme
nea. în holul Universității din Galați 
s-a deschis expoziția de artă plastică 
intitulată „Omagiu Republicii".

Clubul forestierilor din Reghin a 
găzduit simpozionul „Proclamarea 
Republicii — izvor al realizărilor 
noastre în construcția socialistă", in 
timp ce De scena Casei de cultură 
din orașul Luduș a fost prezentat 
spectacolul artistic „Republică,, mă
reață vatră". Manifestări dedicate 
evenimentului au avut loc. de ase
menea. la căminele culturale din 
Gurghiu. Valea Largă. Sărmașu, 
Miercurea Nirajulut Vărgata si in 
alte localități rurale mureșene.

(Agerores)

sub formă de burniță șl ploaie. în Bucu
rești : Vreme In Încălzire. Cerul va II 
temporar noros, favorabil burniței șl 
ploii de scurtă durată. Vînt în general 
slab. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între minus 1 șl plus 3 grade, 
iar cele maxime intre « șl 8 grade. 
Condiții de producere a cețli. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

11 tel 14 24 90 și 15 04 47 ; Bd. Moghio- 
roș 27 tel 46 52 25 și 46 13 97.

Reparații radioreceptoare, plcupurl, 
casetofoane, magnetofoane, radioca- 
setofoane. In ziua de 31 decembrie 
toate unitățile cooperativei Radio 
Progres vor avea programul prelun
git cu o oră. Pe 1 ianuarie vor func
ționa, între orele 10 și 18, unitățile 
din Bd. N. Titulescu bl 14 tel 18 51 22 
și din șos. Colentina 64 bl ABC tel 
88 56 15. Pe 2 ianuarie, intre orele 10 
și 18, va funcționa unitatea din str. 
Smîrdan 30 tel 15 95 41, iar pe 3 ia
nuarie, cu același program, unitățile 
din sțr.. Avrig 63—67 tel 35 15 68 și din 
Calea Plevnei 13 tel 15 30 37 (cu ex
cepția radioreceptoarelor).

întreținere li reparații auto. în ziua 
de 1 ianuarie, Între orele 8 șl 13 vor 
fi deschise unitățile de mecanică, 
electricitate șl spălat-gresat din Ca
lea Călărași 264 tel 21 61 44 și de vul
canizare din Calea Călărași 328 tel 
21 64 73. Pe 2 Ianuarie va funcționa cu 
același program unitatea de mecanică, 
electricitate, vulcanizare, spălat-gre
sat din bd. Aerogării 38, tel. 33 16 21, 
iar pe 3 ianuarie la aceleași ore uni
tățile de mecanică, electricitate, spă
lat-gresat din str. Nic. Sebe 29—31 țel. 
43 35 96 șl de vulcanizare din str. 
Labirint 23 tel 20 60 10.

Pentru tractarea autoturismelor ră
mase In pană, posesorii se pot adresa 
în această perioadă la dispeceratul 
cooperativei Automecanica din str. 
Olteni 36 tel 20 32 35, care va funcțio
na intre orele 8 și 13.

Intervenții și reparații frigidere, 
aragaze, sobe de încălzit cu combus
tibil lichid și deblocări de uși. In zi
lele de 1—3 ianuarie intre orele 8 și 
20 va asigura dispeceratul coopera
tivei Metalocasnica din str. Cuza 
Vodă 152 tel 75 28 35 și 75 70 85.

Intervenții la Instalații sanitare. In
stalații electrice și de încălzire cen
trală In zilele de 31 decembrie șl 
1—3 ianuarie, intre orele 7 și 23, va 
asigura primirile de comenzi dispece
ratul cooperativei Instalatorul din 
str. Radu Vodă 11 tel 16 74 02 și 
16 49 85.

Centrul de informare al coopera
ției meșteșugărești din București va 
funcționa in perioada 1—3 ianuarie 
între orele 7 șl 13 șl va răspunde la 
tel 13 58 84 și 13 58 65.

STATU PECO
In perioada 1—3 Ianuarie vor func

ționa cu program permanent, ziua și 
noaptea, următoarele stații PECO: 
stația Alexandria, șos. București — 
Alexandria km 6 ; Băneasa-service 
șos. București — Ploiești nr. 2 ; Mili
tari. autostrada București — Pitești 
km 78 ; podul Argeș, autostrada 
București — Pitești km 36 ; Bucu
rești. șos Colentina 262 ; Giurgiului, 
șos. București — Giurgiu ; Mihai 
Vodă, podul Mihal Vodă.

Vineri 1 ianuarie vor funcționa cu 
program 8—14 stațiile PECO din șos. 
Olteniței, colț cu Berceni ; bd. Di- 
nicu Golescu; str. Vasile Pârvan; 
Calea Călărași — Mîntuleasa ; Calea 
Dorobanți 180 ; șos. Sălaj — Feren-. 
tari; bd. Leontin Sălăjan 2—4, iar 
între orele 9 și 17 stația din șos. 
București — Ploiești (Ciolpani).

Simbătă 2 ianuarie vor fi deschise 
intre orele 6 și 14 stațiile aflate in 
str. Arh. Mincu 1 ; șos. Pantelimon — 
Cățelu ; șos. Chitilă 97 ; str. Șipotul 
Fintînilor; podul Cotroceni ; str. 
Maria Rosetti 26 ; Piața Amzel ; str. 
Schitu Măgureanu ; str. Bistra 3 ;

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 12-a aniver

sări a proclamării Republicii Popu
lare Congo și a creării Partidului 
Congolez al Mundi, ambasadorul a- 
cestel țări la București. Laurent 
Mann, a oferit luni o recepție.

Au participat Ion M. Nicolae. prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Luni a fost semnat la București 

Protocolul de colaborare intre Agen
ția română de presă — Agerpres șl 
Agenția de știri a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei WAFA.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Cumpănașu, directorul general al 
Agenției române de presă — Ager
pres, și de Abu Nidal Ismail, di
rectorul Departamentului palestinian 
de informații din Siria și al Agenției 
palestiniene de știri WAFA din Da
masc, membru al Consiliului de in
formații palestiniene.

La semnare a fost de tată repre
zentantul permanent al O.E.P. la 
București, Khaled Al-Sheikh.

(Agerpres)

La sfîrșit de săptăminâ

MII DE TINERI 
PE VALEA PRAHOVEI

Simbătă și duminică, la bazele de 
pe Valea Prahovei ale Biroului de 
turism pentru tineret au avut loc 
ample manifestări turistice, cultural- 
artistice șl întreceri sportive cu parti
ciparea a peste 7 500 tineri — munci
tori, țărani cooperatori, elevi, stu- 
denți. Cei mai mulți tineri au fost 
atrași de baza centrală a B.T.T. de 
la Pirîul Rece. care, din această 
iarnă, a devenit si un modern centru 
de practicare a schiului, prin deschi
derea a două pirtii — pentru începă
tori și avansați. Peste puțin timp ur
mează să se dea in folosință si tele- 
schiul. (N. Plopeanu).

Calea 13 Septembrie ; șos. Pipera; 
bd. Leontin Sălăjan (bd. Șulea). iar 
între orele 9 și 17 stația din șos. 
București — Ploiești (Ciolpani).

Duminică 3 ianuarie vor funcționa 
cu program 6—14 stațiile PECO afla
te în str. Arh. Mincu nr. 1 : șos. 
Pantelimon — Cățelu ; str. Chirigiu 
colț cu bd. Tudor Vladimirescu ; 
șos. Chitila 97; str. Șipotul Fintînilor; 
Podul Cotroceni ; str. Tudor Arghezi; 
Piața Amzei; str. Vasile Pârvan; str. 
Rodul Pămintului (Ruică) ; bd. Brân- 
coveanu bl. M 4 ; Calea Dorobanților 
180 ; str. Bistra 3 ; Mogoșoaia ; bd. 
Leontin Sălăjan 2—4, iar între orele 
9 și 17 statia de pe șos. București — 
Ploiești (Ciolpani).

UNITĂȚILE SANITARE
în vederea asigurării asistenței 

medicale a populației in perioada 
31 decembrie 1981 — 3 ianuarie 1982, 
serviciile de gardă ale spitalelor de 
adulți și copil vor funcționa cu pro- ‘ 
gram permanent.

Policlinicile teritoriale principale de 
sector, adulți și copii vor asigura 
ziua șl noaptea gardă pentru consul
tații pe profil de boii interne șl, res
pectiv, pediatrie.

Serviciile de asistentă la domiciliu 
pentru adulți și copii la nivelul fie
cărui sector vor funcționa permanent, 
atât ziua cit și noaptea.

Serviciul de gardă de oftalmologie 
pentru adulți și copii va funcționa la 
nivelul spitalului clinic de oftalmolo
gie din Piața Cosmonauților nr. 1 
tel. 59 42 10 — 59 43 65.

Urgențele O.R.L. pentru adulți din 
sectoarele 1, 2, 3 vor fi rezolvate de 
clinica O.R.L. Colțea, iar cele din 
sectoarele 4. 5. 6 prin Centrul de 
fonoaudiologle Panduri.

Urgențele O.R.L. pentru copil vor 
fl rezolvate de secția O.R.L. a Spi
talului clinic central de copii.

Urgențele stomatologice apărute în 
această perioadă, atit ziua, cit șl 
noaptea, se vor rezolva prin gardă cu 
medic in dispensarele policlinice din 
bd. Duca 10—22 tel. 18 25 74; șos. 
Ștefan cel Mare 273 tel. 12 69 64 ; 
Baba Novac 2 tel. 48 40 39; șos. Giur
giului 174 tel. 85 28 69; Calea Victo
riei 1—5 tel. 15 40 60 ; Aleea Pravăț 
12 teL 45 21 69.

FARMACII
în zilele de 1, 2 și 3 ianuarie vor fl 

deschise in permanentă — ziua și 
noaptea — farmaciile cu orar în trei 
schimburi din Bd. Leontin Sălăjan 
(Complex comercial A 14) ; Bd. Ge
neral Magheru 18 ; Șos. Ștefan cel 
Mare 1—7; Calea Șerban Vodă 43; 
Șos. Colentina 1 (bl. 34) ; Șos. Pan
telimon 253 (bl. 44); Șos. Mihal Bravu 
274 ; Bd. Metalurgiei 20 ; Str. Băi- 
ceni 1 (Drumul Taberei) ; Bd. 1 Mai 
343 ; Șos. Alexandriei bl. PC 10 L 24; 
Șos. Giulești 123, precum și punctul 
farmaceutic de pe peronul Gării de 
Nord.

Totodată, în această perioadă vor 
mai funcționa, între orele 7,30 șl 20, 
in toate sectoarele Capitalei un nu
măr de 18, 30 și, respectiv. 34 de far
macii.

PENTRU MEMBRU A.C.R.
Automobil Clubul Român asigură, 

prin unitățile sale din toată tara, a- 
sistentă tehnică in intervalul 31 de
cembrie — 3 ianuarie, după următo
rul program : in zilele de 31 decem
brie și 3 ianuarie, intre orele 8—22. 
In zilele de 1 și 2 ianuarie, între 
orele 10—18. Filiala A.C.R. Bucu
rești va acorda in plus asistență la 
punct fix in zilele de 31 decembrie 
și 3 ianuarie (intre orele 10—14) la 
statia PECO de la km 36 pe autostra
da București — Pitești șl la stația 
PECO de la km 35 (Snagov-Parc) da 
pe D.N. 1 (București — Ploiești).

• „EXPERȚI” Al CA
LITĂȚII SOLULUI. C^- 
cetători ai Institutului de 
igienă a apel, solului si aeru
lui din Berlinul occidental 
afirmă că în viitorul apro
piat stabilirea gradului de po
luare a solului cu substanțe 
chimice se va face cu ajutorul 
unor insecte minuscule, fără a- 
ripi. cu coadă în formă de fur
culiță, care trăiesc in sol. Ele 
vot indica poluarea solului Încă 
din stadiul incipient pentru a se 
putea lua măsuri din timp. îna
inte ca sOlul să devină inutili
zabil pentru agricultură. Toto
dată aceste insecte transformă 
frunzele căzute in humus, efec- 
tuind astfel o primă operație de 
„refacere" a solului. Analize 
efectuate au demonstrat că 

100 000 de insecte din această fa
milie „fabrică" anual circa 180 
de centimetri cubi de humus.

• „FABRICĂ" DE AL- 
BUMINĂ. Ca,lt^We nutritive 
ale algei „spirullna maxima" au 
fost descoperite. încă tn veacul 
al XVI-lea, de către azteci, pe 
de o parte, și de către băștinașii 
ce trăiesc pe malurile lacului 
Ciad din Africa. Botanistul bel
gian Leonard, participant la o 
expediție transsahariană. » luat 
cu eL la Întoarcerea tn tară, 
turte făcute din această algă. 
Supunindu-Ie analizei, a consta
tat. cu surprindere, că au un. 
conținut extrem de ridicat de 
albumină — pină la 70 la șută, 
în plus, calitatea acestei albu- 
mine este superioară. în timp 
ce „chlorella". o altă algă pro

pusă pentru hrana oamenilor șl 
a animalelor, are o membrană 
groasă de celuloză, greu asimi
labilă de către organism, spiru- 
lina are o membrană subțire, 
ușor de asimilat. Un alt avan
taj al ei este faptul că poate 
crește tntr-un mediu alcalin, in 
care alte microorganisme nu se 
pot dezvolta.

• COMOARA DIN 
GOLF. O expediție niponă a 
descoperit In apropiere de Na
gasaki, pe fundul golfului Imari, 
o adevărată comoară arheolo
gică : săbii mongole, statue
te din bronz, vase, peceti din 
cupru datînd din vremea ha
nului Kubilai (1214—1294). Așa 
cum se știe, Kubilai, unul 
dintre nepoții lui Tamerlan, a 
încercat cu 4 400 corăbii si o nu-
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RETUTINDENI
meroasă armată să cucerească 
Japonia. Dar un puternic taifun a 
distrus un sfert din flota Invada
toare și, astfel, temutul han a 
renunțat la planul său. Obiecte
le descoperite in golful Imari au 
fost trimise pentru studiere la 
Institutul de arheologie din Na
gasaki. Cercetările in zona res
pectivă a golfului continuă.

• AVION DE BUZU
NAR, „Hornet 130 S" a fost 
supranumit de constructorii săi 
australieni „avionul de buzu
nar". dacă se tine seama că — 
alcătuit din metal și fibre de 

sticlă — acesta nu cântărește 
mai mult de 100 kg. Echipat cu 
un motor cu doi cilindri de 500 
CP el dezvoltă o viteză de 
croazieră de 245 km/oră, iar pen
tru aterizare sau decolare li 
ajung 110 m tn lungime. Deși 
anvergura avionului este de 7,9 
m. aripile sale se pot plia fără 
dificultate, fapt care permite 
transportul la sol și li facili
tează adăpostirea.

• ALCALOIZI PRO
DUȘI PE CALE INDUS
TRIALĂ. în amil din urmă su

prafețe importante de lanuri de 
secară sînt infectate artificial 
cu o ciupercă, care provoacă 
boala denumită „cornul secarei". 
Motivul 7 Boabele atinse de res
pectiva ciupercă conțin alcaloizi 
ce constituie o prețioasă materie 
primă pentru producerea unei în
tregi serii de medicamente. In
dustria farmaceutică mondială 
are nevoie de aproximativ patru 
tone de astfel de alcaloizi. in 
valoare de cîteva sute de mili
oane de dolari. Un grup de oa
meni de știință cehoslovaci de 
la Institutul de farmacologie șl 
biochimie și de la Institutul de 
microbiologie al Academiei de 
științe a RJS.C. a elaborat o 
metodă de cultură a ciupercii 
respective pe un mediu artifi
cial. O instalatie-pilot a și fost 

pusă în funcțiune la fabrica de 
medicamente „Galena". Produ
cerea pe cale industrială a al- 
caloizllor amintiți face posibilă 
redarea tn circuitul agricol a 
2 000 de hectare ocupate pină 
acum cu secară infectată cu 
„cornul secarei".

• UN NOU TIP DE 
TELEFON. Serviciile poștale 
ale Marii Britanii experimen
tează noi tipuri de aparate tele
fonice automate care sint utili
zate nu prin introducerea unor 
monezi, ci a unor cărți speciale 
de credit fabricate din plastic. 
Pe videoindicatorul aparatului 
telefonic apare euma care repre
zintă costul convorbirii ; aceas
tă «urnă se scade automat din 

cuantumul înscria pe cartea de 
credit

• „PASTORI- DE 
SCRUMBII. Cercetătorii din 
Extremul Orient sovietic desfă
șoară tn Marea Ohotsk expe
riențe in vederea înmulțirii 
scrumbiilor. Ei au constatat că 
delfinii au capacitatea de a 
menține scrumbiile In bancuri 
compacte datorită emiterii unor 
semnale de joasă frecventă, pe 
care peștii le Interceptează. 
Astfel s-a născut ideea creării 
unor aparate care să reproducă 
sunetele emise de delfini si care 
să servească drept „păstori" 
pentru scrumbii, determinîndu-le 
să se deplaseze spre locurile 
cele mai favorabile depunerii 
icrelor.



Ample acțiuni în țări vest-europene și Statele Unite

împotriva cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace

HAGA (Agerpres). — Aproxi
mativ 5 000 de persoane au luat 
parte, la Steenwijk (localitate situ
ată în nord-estul Olandei), la tra
diționala demonstrație în favoarea 
păcii organizată aici anuaL Adu- 
nîndu-se în fața obiectivului mili
tar de la Havelte. participanții s-au 
pronunțat împotriva prezenței ar
melor nucleare pe teritoriul țării.

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
în orașul belgian Ostende a avut 
loc o mare demonstrație Împotriva 
cursei înarmărilor nucleare si a pla
nurilor de instalare a rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune în unele țări membre ale 
alianței nord-atlantice. La de
monstrație au luat parte reprezen
tanți ai principalelor formațiuni po
litice, ai sindicatelor, organizațiilor 
de femei și tineret.

BONN 28 (Agerpres). — R. F. 
Germania, ca și alte țări ale conti
nentului nostru, a cunoscut în ul
timele luni ample mișcări pentru 
pace și dezarmare, pentru elimi
narea pericolului unui război nu
clear. în bilanțul de sfirșit de an al 
acestor acțiuni de masă se deta
șează marea demonstrație de la 
Bonn, din octombrie. Desfășurată 
sub deviza ..Pentru o Eurooâ fără

arme nuclearei", demonstrația celor 
300 000 de participant! a fost apre
ciată drept cea mai amplă acțiune 
pentru pace. împotriva înarmărilor 
atomice, care a avut loc vreodată 
in R.F.G. Au urmat o serie de alte 
manifestări, cele din centrul indus
trial Sieaen. desfășurate sub deviza 
..Să punem stavilă amplasării de noi 
rachete nucleare în Europa occiden
tală !“, din Munster. în cursul căreia 
mii de localnici au protestat împo
triva planurilor N.A.T.O. de insta
lare a noilor rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune în R.F.G., 
din Marburg, Hamburg, Ulm, Heil
bronn și alte localități.
I

PARIS. — Comitetul mișcării 
pentru pace a tineretului francez a 
organizat la Paris o acțiune în fa
voarea păcii și dezarmării. împo
triva amplasării de noi rachete nu
cleare in Europa, pentru tratative 
rodnice privind limitarea armelor 
nucleare. în diferite cartiere ale 
capitalei franceze se string semnă
turi pe petiția națională pentru 
pace și dezarmare

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Coaliția pentru înghețarea înarmă
rilor nucleare — grupînd peste 40 
de organizații sindicale, de femei.

studențești, de tineret și religioase 
din S.U.A. — a dat publicității o de
clarație în care li cheamă pe ameri
cani să spună un ..NU“ hotărît pre
gătirilor militare și să-și consacre, 
în 1982. Întreaga activitate luptei 
pentru dezarmare. Curea înarmări
lor — se arată în declarație — com
portă unul dintre cele mal mari pe
ricole pentru omenire în condițiile 
existenței arsenalelor racheto-nu- 
cleare. în aceste condiții, încetarea 
cursei Înarmărilor devine o sarcină 
de prim ordin. Dezarmarea — subli
niază autorii declarației — repre
zintă singura cale reală spre pace 
și stabilitate internațională. Autorii 
declarației se pronunță, de aseme
nea, pentru stoparea tuturor experi
ențelor nucleare, relevînd că înce
tarea cursei înarmărilor ar avea o 
însemnătate deosebită pentru dez
voltarea economică a statelor. Nu
mai în Statele Unite — apreciază 
autorii declarației — realizarea de
zarmării nucleare ar permite econo
misirea a cel puțin 100 miliarde de 
dolari, care ar oferi posibilitatea 
micșorării substanțiale a inflației, 
reducerii șomajului, echilibrării bu
getului național și căutării de noi 
căi in vederea soluționării a nume
roase dificultăți social-economice.

In numeroase localități din R.F.G. au avut loc in ultimele zile noi demonstrații, eu participarea a zeci de mii de 
persoane, împotriva proiectelor de sporire a rachetelor nucleare instalate in Europa occidentală și in sprijinul 
unor măsuri imediate de dezarmare. Fotografia de mai sus surprinde o imagine de la demonstrația ce a avut 

\ loc la Hamburg

Declarația primului ministru al Republicii Zimbabwe
SALISBURY 28 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, a declarat — intr-un 
interviu televizat — că răspunzători 
pentru atentatul de la 18 decembrie 
împotriva sediului partidului Uniunea 
Națională Africană Zimbabwe 
(Z.A.N.U.) din Salisbury sînt unii 
membri ai armatei și politiei din 
Zimbabwe — transmite agenția France 
Presse. Aceste elemente, recrutate 
sub regimul fostului prim-ministru 
Ian Smith, sînt răspunzătoare de 
toate exploziile care s-au produs în 
ultima vreme, a adăugat eL Vom lua 
măsuri imediate împotriva tuturor

celor care conspiră Si acționează în 
înțelegere secretă cu Africa de Sud 
pentru a submina guvernul. Premie
rul zimbabwean a cerut întărirea 
armatei și crearea unei miliții în ve
derea' contracarării acțiunilor ostile 
puse la cale de Africa de Sud.

Guvernul din Zimbabwe a adoptat 
noi hotăriri pentru a preveni acti
vitățile persoanelor considerate peri
culoase. Astfel, Ministerul de Interne 
a fost împuternicit să ia măsuri de 
confiscare a bunurilor celor ce pun 
la cale sabotaje sau ale celor ce co
laborează cu autoritățile sud-afri- 
cane.

Tratat între Irak 
și Arabia Saudită
BEIRUT. Irakul și Arabia Sauditl 

au semnat un tratat privind deli
mitarea frontierelor lor comune, a 
anunțat agenția irakiană de infor
mații I.N.A. Tratatul a fost para
fat de Saadoun Chaker, ministrul 
irakian de interne, șl de emirul 
Abdel Aziz. ministrul eaudit de In
terne.

Frontiera trakiano-saudită nu fu
sese încă delimitată printr-un tratat 
internațional.

franța. Campanie electorală în vederea 
alegerilor parlamentare parțiale

PARIS 28 (Agerpres). — La 28 de
cembrie a început în Franța campa
nia electorală, in vederea alegerilor 
parlamentare parțiale de la 17 și 24 
ianuarie 1982. Scrutinul va avea loc 
in patru circumscripții electorale 
unde Consiliul constituțional a inva
lidat rezultatele alegerilor din iunie 
1981. în pofida caracterului foarte li
mitat al scrutinului, partidele politice, 
din Franța îi acordă o mare însem
nătate. ca prim test al raportului de 
forțe politice după formarea unei 
majorități de stînga în Adunarea 
Națională.

Partidele „Adunarea pentru Repu
blică'' și „Uniunea pentru Democra
ția Franceză" au hotărît să desemne
ze candidați unici, în ideea adju
decării locurilor din circumscripțiile 
respective. Dealtfel, majoritatea par
tidelor din opoziție doresc să folo
sească alegerile parțiale pentru a de
monstra că pot recupera din terenul 
pierdut în alegerile din iunie 1981. In 
această situație, partidul comunist a 
hotărît să nu desemneze, în mod ex
cepțional, în cadrul acestor alegeri, 
candidați proprii și a chemat pe toți 
adepții săi să voteze pentru candida
ți! partidului socialist.

Activitate politico-diplomaticâ 
în Orientul Mijlociu

ADEN 28 (Agerpres). — Președin
tele Siriei. Hafez Al-Assad, și-a în
cheiat luni vizita întreprinsă la Aden, 
în timpul căreia a avut convorbiri 
cu Aii Nasser Mohammed, președin
tele Prezidiului Consiliului Suprem 
al Poporului al R.D.P. Yemen. Cu 
acest prilej, cei doi șefi de stat au 
abordat, cu precădere, relațiile bilate
rale și situația din lumea arabă în 
urma anexării de către Israel a înăl
țimilor Golan. Vizita lui Hafez Al- 
Assad la Aden a constituit ultima 
etapă a turneului efectuat de șeful 
statului sirian în mai multe țări din 
Golf și Peninsula Arabică.

ABU DHABI 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Emiratelor Arabe Unite, 
șeicui Zayed Bin Sultan Al-Nahay- 
yan. a cerut. într-o declarație făcută 
în Consiliul Suprem al E.A.U., retra
gerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în 1967 și crearea unui stat 
palestinian independent. Pe de altă 
parte, el a chemat la o denunțare 
internațională largă a actelor ilegale 
ale Israelului. între care anexarea 
înălțimilor Golan. aPartinlnd Siriei.

Șeicui Zayed Bin Sultan Al-Nahay- 
yan a subliniat necesitatea. în ac
tualele condiții, a întăririi solidarită
ții și unității țărilor arabe.

RIAD 28 (Agerpres). — Regele 
Khaled al Arabiei Saudite a început, 
duminică, convorbirile cu președinte
le Bangladeshului, Abdus Sattar, 
aflat în vizită la Riad. Au fost abor
date probleme ale relațiilor bilatera-

Agenția France Presse:

Climatul economic american 
— dominat de îngrijorare 

și incertitudine
WASHINGTON. — îngrijorarea ?i 

Incertitudinea marchează in prezent 
climatul economic american — rela
tează agenfia France Presse. Recesiu
nea- este, intr-adevăr, mai marcată 
dectt se prevăzuse, reducerea nivelu
lui dobinzilor pare oprită, iar exper
ta guvernamentali prevăd că defici
tul bugetar curent ar putea atinge 
nivelul record de 119 miliarde dolari. 
Anul te termină cu închiderea de 
uzine pe o perioadă mai lungă de 
timp, din cauza reducerii numărului 
comenzilor și necesității reducerii 
stocurilor. In același timp, șomajul 
urcă treptat și, peste cîteva săptămini. 
Statele Unite vor avea aproximativ 
10 milioane de șomeri, ceea ce repre
zintă 9 la sută din totalul forței de 
muncă.

ZIUA NAȚIONALĂ A NEPALULUI

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului
KATHMANDU

Aniversarea Zile! naționale a Nepalului îmi oferă plăcutul prilej de a 
adresa Maiestății Voastre, în numele poporului român și al meu personal, 
cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de progres, 
bunăstare și pace poporului nepalez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

le șl mijloacele susceptibile să contri
buie la reglementarea problemelor li
tigioase dintre unele țări islamice în 
cadrul Organizației Conferinței Isla
mice (O.C.I.) — informează agenția 
France Presse.

KUWEIT 28 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al Kuweitului. întru
nit sub conducerea vicepremierului 
și ministru al afacerilor externe, șeic 
Sabah El Ahmad Al Sabah, a anali
zat situația din lumea arabă, subli
niind necesitatea conjugării eforturi
lor țărilor arabe în cadrul Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. in fața 
hotărirli Israelului de a anexa teri
toriul ocupat din zona înălțimilor 
Golan — relatează agenția M.E.N.

Situat In regiunea 
celui mai înalt masiv 
muntos din lume, do
minat de celebrul Cho
molungma (vîrful Eve
rest). Nepalul cuprin
de între granițele sale 
ghețari și zăpezi veș
nice, dar și păduri în
tinse, platouri roditoa
re. După răscoala 
populară din 1951. care 
a pus capăt vechii 
stăpîniri despotice, ta
ra s-a angajat pe calea 
lichidării subdezvoltă
rii. Odată cu înfăp
tuirea reformei agrare 
s-au creat premisele 
pentru extinderea su
prafețelor cultivate, 
efectuarea îmbunătă
țirilor funciare si a lu
crărilor de irigații, 
modernizarea agricul

turii — ramură In cane 
lucrează peste 30 la 
sută din populație. Au 
fost întreprinse, tot
odată. acțiuni menite 
să ducă la crearea u- 
nei industrii proprii 
capabile să valorifice 
resursele naturale, ex- 
tinzindu-se extracția 
de cupru. cărbune, 
fier, mică aur.

Acționînd consec
vent pentru promo
varea unor raporturi 
prietenești cu toate 
statele lumii, la baza 
cărora așază respec
tarea strictă a princi
piilor independentei si 
suveranității naționa
le. deplinei egalități 
în drepturi, neameste
cului in treburile in

terne și avantajului 
reciproc. România dez
voltă relații de cola
borare cu Regatul Ne
pal, in diferite dome
nii de interes comun. 
Deși aflate la mii de 
kilometri una de alta, 
cele două țări împăr
tășesc preocupări co
mune in numeroase 
din marile probleme 
ale lumii contempora
ne : pacea, dezarmarea, 
dezvoltarea.

Extinderea raportu
rilor româno-nepa’eze 
atit pe plan bilateral, 
cit și pe arena inter
națională. corespunde 
pe deplin intereselor 
celor două popoare, 
cauzei păcii si colabo
rării internaționale.

AGENȚIILE DE PRESA
scurt

’ RELAȚII FRANCO-ELENE. Mi
nistrul relațiilor externe al Franței, 
Claude Cheysson, a sosit luni la A- 
tena într-o vizită oficială. Minis
trul ' francez urmează să fie primit 
de președintele Constantin Kara
manlis, de primul ministru Andre
as Papandreu. și să aibă convorbiri 
cu omologul său elen, Ioannis Ha- 
ralambopoulos. Agenda acestor con
vorbiri va include, printre altele, 
examinarea relațiilor bilaterale, as
pecte ale problematicii C.E.E., rela
țiile Est-Vest și situația din Ori
entul Mijlociu.

I

VIZITA LA ALGER. — Genera
lul Zahd, prinț moștenitor și coman- 
dant-adjunct al forțelor armate alo 
Emiratelor Arabe Unite (E.A.U.), 
a so6it la Alger pentru o vizită ofi
cială. La sosire, el a declarat că vi*  
zita șa are drept scop ,gă consoli
deze relațiile frățești dintre ceio 
două țări". Totodată, el și-a expri
mat „speranța că vor fi găsite noi 
posibilități de cooperare intre E.A.U. 
și Algeria".
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IN PRIMUL SEMESTRU AL 
ANULUI VIITOR, reprezentanții 
Belgiei vor prezida, potrivit princi
piului rotației, reuniunile ministe
riale ale Pieței comune. Agenția 
Reuter relevă că, în această perioa
dă, în atenția ministrului de exter
ne belgian, Leo Tindemans, care va

prezida sesiunile Consiliului Minis
terial al C.E.E., se află cu prioritate 
spinosul dosar al preconizatei re
forme a Pieței comune. După cum 
se știe, acest dosar a constituit su
biectul a numeroase reuniuni fără 
să se fi putut ajunge la un acord 
din cauza pozițiilor diferite ale par
tenerilor comunitari.

IRAKUL VA SPORI PRODUCȚIA 
DE ȚIȚEI de la nivelul actual de 
un milion barili pe zi pînă la apro
ximativ 1,3 milioane barili în 1982, 
a declarat, într-un interviu acordat 
publicației „Middle East Economic 
Survey", care apare la Nicosia, mi
nistrul petrolului al Irakului, Tayeh 
Abdel-Karim. Această sporire — a 
precizat el — se va realiza prin in
trarea în exploatare a unor noi 
puțuri petroliere.

ȘOMAJUL ÎN RINDURILE TI
NERETULUI a devenit una dintre 
cele mai acute probleme social-eco
nomice cu care este confruntată 
Suedia, scrie presa din Stockholm. 
Potrivit datelor oficiale difuzate în 
această țară, in 1981 tineri în vîrstă 
de 16—24 de ani au reprezentat 46 la 
sută din totalul celor aflați în cău
tarea unui loc de muncă în întreaga 
țară.

ziene, precum și unele alunecări de 
teren determinate de oloi in această 
regiune au provocat moartea a 21 de 
persoane. Peste 100 000 de persoane 
au fost evacuate.

Capriciile vremii
PUTERNICE FURTUNI DE ZA- 

PADA s-au abătut asupra statelor 
americane Colorado și Michigan, 
unde, in decursul a două zile, depu
nerile de zăpadă au fost de aproxi
mativ 80 cm. Linii de înaltă ten
siune au fost avariate, transportul 
auto și feroviar a fost întrerupt, 
iar comunicațiile telefonice pertur
bate.

DUPĂ APROAPE DOI ANI DE 
SECETA, ploi torențiale puternice 
s-au abătut, in ultimele zile, asu
pra Portugaliei, provocind victime, 
serioase pagube materiale si pertur- 
bind traficul rutier și comunicațiile 
telegrafice și telefonice. Mai multe 
riuri din nordul tării 
provocind victime.

TAIFUNUL „LEE", 
tut, simbătă, asupra 
centrul arhipelagului 
provocat moartea a 28 de persoane, 
iar 37 au fost rănite. Cea mai afec
tată este provincia Sorsogon, la sud- 
est de Manila. Peste 95 000 de per
soane au fost nevoite să-și pără
sească locuințele.

s-au revărsat.

care s-a abă- 
regiunilor din 
Filipinelor. a
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INUNDAȚIILE CARE AU AFEC
TAT ZONA ORAȘULUI JAKARTA 
și împrejurimile capitalei indone-

Idei majore, realități fundamentale evidențiate 

în cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu 

la marea adunare populară din Capitală

NOBILA MISIUNE A PROPAGANDEI: a acționa nu pentru învrăjbire și război, 
ci pentru întărirea încrederii, prieteniei și păcii Intre popoare

Este necesar să se pună capăt oricărei propagande de justifi
care a cursei înarmărilor, propagandei urii împotriva altor popoare. 
Dacă s-ar depune tot atîta insistență și s-ar cheltui cel puțin tot atîtea 
mijloace pentru propaganda de destindere, pentru dezvoltarea în
crederii și prieteniei, s-ar crea premisele înfăptuirii năzuințelor ome
nirii de a trăi într-o lume a încrederii, a păcii, a colaborării pașnice.

NICOLAE CEAUȘESCU

Aceste cuvinte rostite de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la grandioasa 
adunare populară din Capitală con
sacrată dezarmării și păcii reliefea
ză cu deosebită forță de convingere 
necesitatea de a se pune capăt pro
pagandei de război, ca o condiție e- 
sențială pentru prevenirea catastro
fei nucleare, pentru promovarea 
destinderii, securității și colaborării 
ihtemaționale.

„RĂZBOIUL PSIHOLOGIC". ÎN
SOȚITOR INSEPARABIL AL POLI
TICII AGRESIVE. Dintotdeauna, în
armările, pregătirile militare au fost 
invariabil însoțite de campanii de 
„prelucrare" a maselor pentru a jus
tifica creditele militare, politica a- 
gresivă, pentru a perverti conștiin
țele, în vederea împingerii popoare
lor, ca turme docile, spre pieire in 
războaie de agresiune. Corelația 
ștrinsă dintre politica de forță și do
minație, înarmări, pe de o parte, 
și propagarea militarismului și vraj
bei între națiuni, pe de alta, se ma
nifestă cu deosebită vigoare în peri
oada actuală, a recrudescenței luptei 
pentru reîmpărțirea sferelor de in
fluență și a dezvoltării fără prece
dent a tehnicii militare.

în slujba unor țeluri profund con
trare aspirațiilor popoarelor, intere
selor păcii, moralei și dreptului in
ternațional se află un gigantic aoarat, 
care dispune de cele mai felurite și 
moderne mijloace de comunicare : 
centre și agenții specializate, sute de 
posturi de radio și televiziune, ade
vărate „imperii ale presei", edituri, 
case de filme, inclusiv sateliți de 
telecomunicații, care îndeplineso un 
rol de instrument de diversiune ex
trem de nociv și de primejdios.

VASE COMUNICANTE: PSIHOZA 
DE RĂZBOI — CREDITELE MILI
TARE. în ultima vreme a crescut 
enorm numărul materialelor sugerînd 
că echilibrul militar statornicit — fai- 
mcxsul „echilibru al groazei" — ar fi 
dispărut, și, in consecință, s-ar im
pune restabilirea lui la un nivel si 
mai ridicat, printr-o nouă escaladă a 
cursei înarmărilor. Presa, emisiunile 
de televiziune abundă în relatări 
despre „simulacre de atac nuclear", 
exerciții de apărare antinucleară, 
despre înflorirea pe care o cu
noaște „business“-ul cu adăposturi 
antinucleare, individuale și colective, 
și atîtea alte forme în stare să ali
menteze obsesii, fobii, panică în rin- 
durile populației. Si nu este o 
simplă coincidentă că asemenea re
latări se intensifică in perioada dis
cuțiilor și votării celui mai mare bu
get militar existent vreodată, a pre
siunilor pentru noi alocări militare in 
bugetele unor țări vest-europene.

CÎND RĂZBOIUL NUCLEAR ESTE 
PREZENTAT CA UN RISC „ACCEP
TABIL". Sarcina, poate cea mai 
grea și, în orice caz, cea mai irespon
sabilă încredințată „ideologilor" poli
ticii de înarmări este aceea de a face 
apologia războiului nuclear. Un șir de 
cărți, studii, rapoarte oficiale urmă
resc să obișnuiască masele cu ideea 
că un război nuclear este inevitabil, 
chiar iminent, că nu ar fi absurd și 
monstruos, ci admisibil și chiar ne
cesar pentru victorie. Cartea unei 
foste înalte oficialități a N.A.T.O.. ge
neralul britanic in retragere John 
Hackett, intitulată: „Al treilea război 
mondial. August 1985. Istoria viitoa
re", este edificatoare în acest sens.

Edward Teller, „părintele" bombei 
cu hidrogen americane, afirmă că 

„aprehensiunile maselor In legătură eu 
războiul nuclear tint lipsite de fun
dament", iar senatorul american R. 
Russel, intervenind în favoarea unui 
nou sistem de rachete, consideră că 
oricare ar fi pierderile de oameni din 
propriile rinduri, povara devine su
portabilă dacă pierderile inamicului 
ar fi mai mari. Ca atare, riscul este 
„acceptabil".

POATE EXISTA UN CONFLICT 
NUCLEAR LIMITAT? Un laitmotiv 
al propagandei războinice actuale este 
acela că un conflict nuclear poate fi 
„limitat", fie in ce privește aria geo
grafică, fie în ce privește folosirea 
unor anumite tipuri de armament în 
cartea .descurajarea strategică In 
anii ’80", scrisă de expertul militar 
Roger D. Speed și prefațată de ace
lași Edward Teller, pomindu-se de la 
considerentul că „americanii nu ar 
trebui să împărtășească cu europenii 
riscul războiului nuclear global", se 
susține teza care. între timp, a fost 
însușită și de cercurile oficiale, po
trivit căreia „teatrul războiului nu
clear" trebuie să devină Europa, în 
timp ce S.U.A. s-ar menține rit mai 
departe de acest cîmp de operațiuni, 
în mod evident această „teză" tinde 
să justifice proiectele de amplasare 
pe oontinent de rachete americane cu 
rază medie de acțiune și alte arme. 
Ideea „limitării" războiului este însă 
profund primejdioasă și pentru că — 
așa cum arată fizicianul englez Mo- 
risson — „este neîndoielnic că orice 
tip de atac nuclear limitat va duce 
inevitabil la un schimb de lovituri 
nucleare, la scară globală".

CIT DE „CURATA" ESTE BOMBA 
CU NEUTRONI ? Tot o Încercare de 
inducere în eroare a popoarelor se

Undele de radio - și unda de șoc a bombelor
„Epoca bombei cu hidrogen este epoca intensificării acti

vității subversive a statelor, a persistenței și accentuării domi
nației, a războiului psihologic, in cadrul căruia in anumite 
împrejurări un emițător poate exercita o presiune mai eficace 
decît o escadrilă de bombardiere B-52". (Henry Kissinger).

„Radioul este fără nici o îndoială forma cea mai eficace 
de propagandă strategică dacă folosim termenul «strategic» 
în același sens ca și «bombardamentul strategic»". (R. Cross
man, expert britanic in operații „psihologice").

„Este inadmisibil că se încearcă să se convingă oamenii că 
războiul nuclear este supraviețuibil in loc de a milita pentru 
a crea convingerea că un conflict nuclear este inimaginabil, 
ținindu-se seama că ar reprezenta un dezastru fără precedent 
in istoria omenirii" - a afirmat comandorul aerului G. S. Coo
per într-un articol publicat în „Daily Telegraph".

Bani în vînt... rece
Fondurile alocate posturilor de radio „Europa liberă*  și 

„Libertatea", care-și continuă activitatea ca oficine ale „răz
boiului rece", au fost majorate pentru 1982 la 98,3 MILIOANE 
DOLARI, cu 4 milioane mai mult decit în exercițiul precedent 
- relatează „Washington Post".

• Campania din S.U.A. intitulată „Proiectul Adevărul", 
destinată să contracareze mișcările pacifiste, prevede chel
tuirea în 1982 a sumei de 10 MILIOANE DOLARI.

• Potrivit senatorului W. Proxmire.în exercițiul financiar 
1977/1978, propaganda militaristă în interior și exterior și 
războiul psihologic au costat Pentagonul peste 300 MILIOANE 
DE DOLARI.

• Sub egida Pentagonului apar in S.U.A. 1 840 PUBLICA
ȚII MILITARE, intre care 1 400 DE ZIARE Șl REVISTE.

face (I In legătură cu armele denu
mite „tactice", prevăzute cu încărcă
tură nucleară. Propaganda încearcă să 
acrediteze ideea că acestea ar avea 
efecte similare cu arme de același tip 
care funcționează cu încărcătură 
„clasică", ceea ce este o crasă înșelă
torie întrucît loviturile nucleare 
„tactice" au o putere care poate a- 
junge la 1 000 tone de explozibil con
vențional.

Deosebit de semnificativă este pro
paganda ce se tace în jurul armei cu 
neutroni. Lăsind la o parte elucubra
țiile că aceasta ar fi o „bombă cu
rată", „defensivă" șl chiar „umană" 
— în pofida principalei ei caracteris
tici de a ucide oamenii și a lăsa in
tacte obiectele — partizanii ei încear
că s-o prezinte ca o „armă tactică", 
deci folosibilă pe clmpul de luptă. In
tr-un conflict purtat în principal cu 
arme „clasice". Dar admiterea ei des
chide perspective ca un conflict în 
care ar fi folosită să alunece spre o 
confruntare nucleară globală.

EFECTELE NOCIVE ALE PROPA
GANDEI DE RAZBOL Din toate a- 
cestea rezultă ideea pe care o subli

niază în repetate rinduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, anume că „NI
MIC, NICI UN FEL DE «TEORII» 
NU JUSTIFICA POLITICA ÎNAR
MĂRILOR". în schimb, desfășurarea 
unei propagande tot mai intense în 
favoarea înarmărilor, a războiului are 
consecințe din cele mai grave pe mul
tiple planuri :

• Aduce un grav element de ten
siune in relațiile internaționale prin 
campaniile de dezinformare și deni
grare purtate în cadrul „războiului 
psihologic". Acestea afectează, inevi
tabil relațiile in diferite domenii, ne
gocierile in curs sau posibile, conlu
crarea pe plan internațional in inte
resul destinderii și securității gene
rale.

• Creează neliniște, îngrijorare, 
teamă, duce la pervertirea simțului 
moral. Acestea sint doar cîteva din 
stările de spirit pe care obsesia mili- 
taristă. psihoza de război le generea
ză și le alimentează continuu. Or. 
este evident că asemenea stări de 
spirit nu sînt de natură să stimuleze 
activitățile creatoare, progresul si 
prosperitatea generală.
• Stimulează violența, fenomenul 

care face atîtea ravagii în țările ocd- 

dentale și care, fără îndoială, este un 
corolar direct al psihozei de război. 
Căci o educație făcută în spiritul cul
tului pentru arme de exterminare 
face în mod inerent ca acestea să nu 
aștepte să fie folosite împotriva ina
micului potențial, ci să fie adeseori 
îndreptate spre membrii propriei so
cietăți.

O deosebită semnificație are remar
ca făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvintare în sensul că 
cei care desfășoară o asemenea pro
pagandă nocivă încep să devină pri
zonierii propriei lor propagande. 
Propagatori ai urii față de alții, ajung 
ei Înșiși să urască lumea și viața ; or, 
de aici și pină la a considera războ
iul ca o necesitate nu mai este mult, 
în acest sens, contraamiralul în re
tragere Gene Laroque. care a devenit, 
între timp, un militant activ pentru 
pace, declara recent la o conferință 
de presă că „cercurile militare din 
S.U.A. au devenit ele însele din ce 
In ce mai convinse că războiul nu
clear poate fi declanșat și ciștigat" și 
că, întrucît „aceste cercuri dețin o 
supremație la Washington", guvernul 
însuși ,a Început să nu mai creadă în 
soluțiile politice".

AȘTEPTATA RECONVERSIUNE. 
Operațiile „psihologice", ca și. în ge
nere cursa înarmărilor în sfera căreia 
ele se încadrează, reprezintă o uriașă 
risipă de fonduri, cheltuite, cum s-a 
văzut. In scopuri profund contrarii in
tereselor popoarelor și păcii. Ar fi 
de-a dreptul imposibil să se facă un 
calcul al sumelor care se alocă anual 
pentru operațiunile „războiului psi
hologic". > Potrivit unor aprecieri esti
mative, ele se ridică anual pe plan 
mondial la citeva zeci de miliarde de 
dolari. Cu deplin temei, cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu subli
niază ce imens folos pentru umanita
te ar avea dacă aceste mijloace uria
șe ar fi cheltuite nu pentru propa
ganda de război, dacă ele ar fi cana
lizate nu in vederea învrăjbirii între 
națiuni, ci spre acțiuni în direcția 
destinderii, dezvoltării încrederii în
tre popoare ! Fără îndoială, o aseme
nea recon versiune ar reprezenta — 
așa cum denotă mesajul profund 
umanist al cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — o contribuție 
esențială la împlinirea năzuințelor 
popoarelor de a trăi într-o lume a 
păcii, înțelegerii și colaborării între 
toate națiunile.

Ion FINTINARU


