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DELEGAȚIA DE PARTID Șl DE STAT
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PLECAT LA MOSCOVA PENTRU A PARTICIPA
LA FUNERALIILE TOVARĂȘULUI I. V. ANDROPOV

La recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat in mod deosebit
faptul că pentru a se asigura buna desfășurare a întregului proces de producție este necesară o preocupare per
manentă pentru reducerea consumurilor materiale și energetice sau cel puțin pentru încadrarea în normele de con
sum stabilite.
lată două cifre care exprimă sintetic importanța cu totul deosebită pe care o are reducerea accentuată a
cheltuielilor materiale de producție :

• în acest an 60 la sută din sporul producției industriale trebuie să se realizeze
prin valorificarea superioară a materiilor prime de bază, a combustibililor și ener
giei ® Fiecare procent de reducere suplimentară a cheltuielilor materiale de pro
ducție în industrie asigură economii de peste 11 miliarde lei
Sint date care ilustrează dimensiunile eforturilor care trebuie depuse
pretutindeni, la fiecare loc de muncă, in fiecare secție și atelier, in fiecare
întreprindere pentru infăptuirea neabătută a Programului privind îmbună
tățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de
materii prime, de combustibili și energie și valorificarea superioară a mate
riilor prime și materialelor in perioada 1933—1985 și pînâ în 1990. în acest
sens, potrivit prevederilor programului, un accent cu totul deosebit trebuie
pus pe innoirea și modernizarea produselor și tehnologiilor, îmbunătățirea
structurilor de producție prin creșterea în ritm susținut a sortimentelor cu
un înalt grad de tehnicitate și de valorificare a materiilor prime și manope
rei, instaurarea spiritului gospodăresc, de maximă răspundere față de uti
lizarea materiilor prime și materialelor în toate unitățile economice.
Ideea esențială care a călăuzit
întreaga activitate de fundamentare
a necesităților de materii prime și
materiale pe acest an a pornit de la
sublinierea făcută de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la recenta Consfătuire de
lucru de la C.C. al P.C.R., si anume
că problema reducerii consumurilor
materiale trebuie să o abordăm cu
întreaga răspundere, prin acțiuni și
măsuri concrete. Dentru că aceasta
are o importantă deosebită in infăp
tuirea programului de dezvoltare economico-socială si de ridicare, pe
această bază, a bunăstării materiale
si spirituale a poporului. In acest
spirit, din anul 1984, ca dealtfel și în
anii următori, consumurile de mate
rii prime, materiale, combustibili și
energie vor inregistra creșteri mai
reduse în comparație cu creșterea
producției industriale. De la bun
început insă trebuie să precizez că si
în condițiile orientării ferme spre
eficientă, spre economisirea pe

Plecarea
din

Capitală
Luni, .Ia amiază, a plecat la
Moscova delegația de partid
și de stat condusă de secre
tarul general al Partidului
Comunist Român, președin
tele
Republicii
Socialiste
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, care va participa
la funeraliile tovarășului Iuri
Vladimirovici Andropov.
împreună cu conducătorul
partidului și statului nostru
au plecat tovarășii Constantin
Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim-ministru
al guvernului, și Miu Dobrescu,
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
La plecare, pe aeroportul
Otopeni, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost salutat de
tovarășa Elena Ceaușescu.
de tovarășii Iosif Banc, Emil
Bobu, Lina Ciobanu, Nicolae
Constantin, Ion Dincă, Ludovic
Fazekas, Alexandrina Găinușa,
Paul Niculeseu, Constantin
Olteanu, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Ion Pățan,
Dumitru Popescu, Gheorghe
Rădulescu, Ilie Verdeț, Ștefan
Andrei, Ștefan Bîrlea, Marin
Enache, Petru Enache, Mihai
Gere, Suzana Gâdea, Ana
Mureșan, Elena Nae, loan
Totu, Ion Ursu, Richard
Winter, Nicu Ceaușescu, Ion
M. Nicolae, GHeorghe Petrescu.
Au fost de față L. I. Boiko,
însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la
București, și membri ai amba
sadei.

REDUCEREA MAI ACCENTUATĂ
A CONSUMURILOR MATERIALE

Inq. Mircea PÎRJOL
director în Ministerul Aprovizionării
Tehnico-Materiale și Controlului
Gospodăririi Fondurilor Fixe
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PENTRU PRODUCȚII AGRICOLE
RECORD-CU FORTE UNITE!
Consiliile agroindustriale - cadru organizatoric optim pentru sporirea capacității
de mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de la sate in vederea
ridicării potențialului productiv, al pămintului
Anchetă-dezbatere în județul Argeș
La plecare, pe aeroportul Otopeni

SOSIREA LA MOSCOVA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, condu
cătorul delegației de partid și de
stat care va participa la funera
liile tovarășului Iuri Andropov, a
sosit luni la Moscova.
Au sosit, de asemenea, ceilalți’
membri ai delegației — tovarășii
Constantin Dăscălescu, membru al

Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim-ministru al
guvernului, și Miu Dobrescu,
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R.
La aeroportul Vnukovo din ca
pitala Uniunii Sovietice, delega
ția a fost întîmplnată de M. S.
Solomențev, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre

ședintele Comitetului controlului
de partid de pe lingă C.C. al
P.C.U.S., K. V. Rusakov, secretar
al C.C. al P.C.U.S.. N. V. Talîzin,
vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri al "U.R.S.S., și E. M. Tiajelnlkov, ambasadorul U.R.S.S. în
România.
A fost prezent Traian Dudaș,
ambasadorul României în U.R.S.S.

De gardă la catafalcul lui I. V. Andropov

înfăptuirea planului de dezvoltare a agriculturii pe anul 1984, a pro
gramelor speciale, a indicațiilor cuprinse în cuyîntările tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Consfătuirile de lucru, din decembrie anul trecut și din
ianuarie anul acesta, consacrate creșterii producției vegetale și animale
în unitățile socialiste și in gospodăriile populației, circumscriu pentru or
ganele și organizațiile de partid, pentru toți comuniștii din agricultură
aria unor sarcini multiple și de mare însemnătate pentru această ramură
de bază a economiei naționale. In acest context, birourile de coordo
nare a activității politico-organizatorice de partid din cadrul consiliilor
unice agroindustriale de stat și cooperatiste au datoria să îndrume și să
sprijine în așa fel munca politico-organizatorică a organelor și organiza
țiilor de partid de pe raza consiliilor, incit ele să poată asigura unirea
tuturor forțelor materiale, umane și financiare în vederea realizării obiec
tivelor noii revoluții agrare. Din această perspectivă, am solicitat unor
organizatori de partid d:n județul Argeș să ne impărtășească din expe
riența și preocupările birourilor de coordonare a activității politico-or
ganizatorice ai căror secretari sint, stăruind ‘îndeosebi asupra stilului de
muncă, a metodelor și formelor folosite în exercitarea unora dintre nu
meroasele și complexele atribuții ce Ie revin. Publicăm, incepind cu acest
număr, unele opinii și experiențe consacrate aefestor aspecte.
Mai întii, cîteva aprecieri și date
prezentate de tovarășul CONSTAN
TIN ZANFIR, secretar al comitetului
județean de partid', asupra formelor
și metodelor folosite pentru activi
zarea birourilor de coordonare a ac
tivității politico-organizatorice. „în
ființarea acestor organisme, urmată
de lărgirea componenței lor și de
precizarea atribuțiilor, sarcinilor și
modului de lucru, a corespuns unei
necesități obiective și anume întări
rea rolului conducător, a influenței
tuturor organizațiilor de partid in
rindul oamenilor muncii din locali
tățile cuprinse în raza consiliilor
unice agroindustriale, pentru mobili
zarea lor activă la infăptuirea exem

ARGEȘ
Producție fizică
peste prevederi
în perioada care a trecut din
acest an, unitățile industriale
ale județului Argeș au înregis
trat o producție-marfă indus
trială suplimentară în valoare
de circa 95 milioane lei. S-au
realizat peste plan 800 tone
țiței, 7 000 tone cărbune. 10 mi
lioane metri cubi gaze utilizabi
le și alte produse necesare eco
nomiei naționale. O contribuție
remarcabilă la obținerea acestor
realizări și-au adus-o colective
le Combinatului petrochimic și
întreprinderii de textile Pitești.
(Gheorghe Cirstea, corespon
dentul „Scinteii").

BACĂU :
Crește
productivitatea muncii

Luni după-amiază, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, a făcut de gardă
și a păstrat un ■ moment de recu

toate căile a materiilor prime
si materialelor, necesitățile jus
tificate de consum pentru rea
lizarea producției materiale pla
nificate sint întru totul asigurate cu
resurse materiale. Firește, întreprin
derile' vo,r putea să-și desfășoare in
bune condiții activitatea produc
tivă numai în măsura in care își vor
drămui cu spirit de răspundere re
sursele materiale care le sint alocate,
vor lua măsuri pentru incadrarea ri
guroasă in normele de consum sta
bilite. în toate cazurile normele de
consum au fost fundamentate ținîndu-se seama, desigur, de condițiile
de producție, dar și de posibilitățile
reale de îmbunătățire a acestor con
diții, de rezervele mari care există în
fiecare întreprindere pentru redu
cerea substanțială a consumurilor.
în toate intreprinderile există
mari rezerve de reducere a consu
murilor specifice, chiar mult sub
normele de consum stabilite. Afir
mația se
întemeiază in
primul

rînd pe faptul că proiectarea nor
melor de consum a pornit de Ia
nivelul tehnic ridicat al instala
țiilor, mașinilor și utilajelor de
care dispune industria românească,
din care circa 80 la sută au o vechi
me de sub 10 ani. Deci, normele de
consum sint stabilite in deplină con
cordanță cu prevederile din proiec
tele capacităților de producție, res
pectiv din documentațiile de investi
ții aprobate. Rezultă de aici că o
premisă fundamentală pentru înca
drarea în consumurile normate o
constituie asigurarea bunei funcțio
nări a fiecărui agregat, instalație sau
mașină, prin Întreținerea și repara
rea acestora conform
graficelor
aprobate. Este știut că. îndeo
sebi în industriile de proces, orice
întrerupere și reluare a produc
ției se realizează cu consumuri
specifice majorate de materii prime,
energie și combustibili, care depă
șesc uneori cu 20—30 la sută pe cele
realizate în regim de lucru normal.
La producerea fontei în cubilouri,
bunăoară, în cazul funcționării con
tinue a instalațiilor se consumă cel

legere la catafalcul cu corpul
neînsuflețit al lui Iuri Andropov,
aducînd un ultim omagiu fostului
conducător al partidului și statului
sovietic.
împreună cu tovarășul Nicolae

Ceaușescu au făcut de gardă
tovarășii Constantin Dăscălescu,
membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-ministru al guvernului, Miu
Dobrescu, membru supleant al

Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Traian
Dudaș, ambasadorul României la
Moscova.
Lingă catafalc se afla coroana
depusă din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu.

Printr-o mai bună organizare
a muncii și a producției, ca și
prin folosirea mai comDÎetă a
timpului de lucru și a miiloacelor tehnice de care disoun, oa
menii muncii din industria ju
dețului Bacău au realizat de la
începutul anului o producție
marfă suolimentară in valoare
de peste 80 milioane lei. Aceas

plară a obiectivelor economico-sociale. în acest sens, membrii biroului
comitetului județean de partid au
fost repartizați pe consilii unice agroindustriale, pentru a îndruma,
sprijini și controla activitatea politi
co-organizatorică desfășurată de or
ganele și organizațiile de partid, bi
rourile de coordonare au fost instrui
te periodic cu problemele activității
curente și de perspectivă rezultate
din hotăririle de partid și legile ță
rii, din programele .comitetului jude
țean de partid. De asemenea, mem
brii birourilor de coordonare au par
ticipat la toate plenarele și consfă
tuirile cu activul de partid din agri
cultură in care s-au analizat și dez-

ta se concretizează-în 26 milioa
ne mc gaze asociate utilizabile.
1 250 tone cărbune, 10 547 tone
păcură, 1 300 tone produse pe
trochimice. 57 tone utilaje pen
tru industria chimică, precum
și însemnate cantități de ele
mente de automatizare, armă
turi industriale din fontă și otel,
cherestea, țesături, încălțăminte,
întregul spor de producție ob
ținut a fost realizat pe seama
creșterii productivității muncii.
Cele mai bune rezultate le-au
obținut minerii din Comănești.
petrochimistii din Borzești. con
structorii de mașini și metalurgiștii din Bacău și textiliștli din
Buhusi. (Gheorghe Baltă, cores
pondentul „Scinteii").

CLUJ-NAPOCA :

Apartamente
mai multe
și mai frumoase
Constructorii din municipiul
Cluj-Napoca au finalizat și pre
dat oamenilor muncii primele
118 apartamente din cele 3 945
prevăzute a se da în folosință
in acest an. în prezent, se află
in diferite faze de execuție pes
te 1 800 apartamente. Noile
blocuri de locuințe se execută
pe baza unor tehnologii de
montaj care reduc costurile de
producție, determină creșterea
productivității muncii și a cali-

bătut stadiul realizării măsurilor cu
prinse in programele noaiitre privind
folosirea rațională a fondului fun
ciar, realizarea lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare, dezvoltarea și mo
dernizarea zootehniei, introducerea
și extinderea culturilor intensive
pentru obținerea a 20 000 kg porumb
știuleți la hectar, pentru dezvoltarea
pomiculturii. Pornind de la impera
tivul înfăptuirii hotăririlor de partid
și de stat, a planului și programelor
de dezvoltare economico-socială in
profil teritorial, in instruirile care
au avut loc, prin sprijinul acordat
la fața locului de către activiștii co
mitetului județean de partid s-a ur
mărit și se urmărește imprimarea in
activitatea birourilor de coordonare
a unui stil de muncă dinamic, re
voluționar, pentru ca la rindul lor
să exercite un control ferm și să
sprijine îndeaproape organele și or
ganizațiile de partid pentru creșterea
rolului lor conducător, îmbunătățirea
organizării și planificării muncii,
exercitarea controlului înfăptuirii
hotăririlor, întărirea vieții interne de
partid, afirmarea spiritului de ordine
și disciplină, aplicarea cu consecven
ță a normelor democrației interne de
partid și alte laturi ale muncii poli
tico-organizatorice și cultural-educa
tive. Tot in acest scop au fost orga
nizate schimburi de experiență pe
diferite probleme, precum moderni
zarea fermelor zootehnice, folosirea
cuplurilor de mașini la executarea
simultană a mai multor lucrări agri
cole, producerea răsadurilor de le
gume și organizarea producției de

Constantin VARVARA
Gheorghe CÎRSTEA
coresDondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

tății lucrărilor. Este de remar
cat, de asemenea, faptul că s-a
început executarea de balcoane
cu beton sculptural colorat, care
conferă fațadelor un asoect es
tetic superior. (Alexandru Mu
reșan).

BRĂILA :
RJm susținut de lucru
pe șantierele noilor
obiective economice
Prin efortul conjugat al con
structorilor și beneficiarilor, ac
tivitatea pe șantierele de inves
tiții din județul Brăila a debu
tat în acest an cu un ritm sus
ținut. Avind încă din anul tre
cut importante fronturi de lucru
pregătite in clevans, s-a reușit
o mai bună organizare și desfă
șurare a muncii pe șantiere, ast
fel incit în prezent bilanțul în
domeniul investițiilor consem
nează o realizare a planului la
zi in proporție de 130,5 la sută
la construcții-montaj. Cele mai
importante rezultate au fost ob
ținute la Combinatul de celulo
ză și hirtie, întreprinderea de
utilaj greu „Progresul" (dezvol
tarea capacității de la secția
hidraulică), întreprinderea de
execuție și exploatare a lucră
rilor de imbunătățiri funciare
(amenajări pentru irigații și orezării) și combinatul de fibre
artificiale. (Corneliu Ii'riin, co
respondentul „Scinteii").
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Permanentizarea formațiilor de lucru
întărește răspunderea

pentru realizarea producției

în funcțiune noi capacități
de producție
HUNEDOARA
Colectivul de muncă al în
treprinderii
miniere
BarzaBrad din județul Hunedoara
raportează un frumos succes :
intrarea in producție a primelor
două linii tehnologice de la
noua uzină de preparare a mi
nereurilor extrase din cariera
Valea Morii-Brad. Intrarea in
funcțiune a noii capacități de
producție va conduce la crește
rea însemnată a volumului pro
ducției de minereuri extrase și
ore’ucrate cu peste un milion
de tone anual. Instalațiile și
utilajele au fost proiectate și
reaV’ate în întregime în țară.
(Sabin Cerbu, corespondentul
„Scinteii").

mărul, de oameni permanent! la gră
în adunarea generală a membrilor
„Aș vrea să precizez că dacă au
dină. iar în perioadele de virf. mai
toate condițiile să realizeze produc
cooperativei agricole „7 Noiembrie"
ales la recoltare, să lucreze aici și
din comuna Borcea, județul Călărași,
ții și să ciștige fiecare după cît ob
cooperatorii din celelalte ferme. în
ține, îngrijitorii nu pleacă din sec
s-au dezbătut pe larg măsurile ce
plus, secția de mecanizare să repar
tor — a spus tovarășul Constantin
trebuie întreprinse pentru a se ma
tizeze permanent la grădină meca- ' Nedelcu, secretar al comitetului co
terializa indicația dată de tovarășul
nizatorii
de
pe
tractoarele
legumico

munal de partid.
Este posibil să
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea
le pentru a se evita golurile de lu
de lucru de la C.C. al P.C.R. din
producem furaje
îndestulătoare și
cru. „Este necesar să fie permanen
decembrie 1983 privind permanentiza
organizația comunală de partid va
tizați cooperatorii, mecanizatorii și
acționa in această direcție, pentru
rea formațiilor de lucru pe o peri
oadă de 4—5 ani, astfel incit acestea
motopompiștii din sectorul nostru,
că lipsuri
asemănătoare se mani
pentru că grădinăria este o muncă
festă și in celelalte cooperative agri
să poată realiza și o rotație și o în
RÎMNICU VÎLCEA
migăloasă, sînt multe și diferite lu
cole din comună". Pe baza analizei
grijire corespunzătoare a culturilor.
crări de făcut la care n-ai voie să
Atit în darea de seamă, cît și in dez
condițiilor de care dispune unitatea
în cadrul Fabricii de electro
întîrzii, fie că e voroa de plantare
bateri s-a subliniat cît de important
și a propunerilor făcute, specialiștii
liză cu diafragmă a Combina
sau irigare, de întreținerea culturi
cooperativei au intocmit un program
este ca fiecare fermă și echipă să
tului
chimic Rm. Vîlcea — cea
lor, de tratamente sau recoltare — a
concret de
producere a furajelor,
lucreze timp mai îndelungat aceeași
mai mare investiție a acestui
spus șefa de echipă. Toate acestea se
suprafață, aceasta cointeresindu-i pe
atit pentru consum direct, cît și
cincinal de la combinatul vilpot executa bine și la timp numai cu
oampni să execute toate lucrările la
pentru depozitare. Se desprinde din
cean — au fost date in exploa
condiția ca toți cooperatorii să stăacest program că suprafața reparti
timp și de bună calitate și să ob
tare instalațiile de sinteză a
țină, pe această cale, producții su
zată bazei furajere — 273 hectare —
acidului
clorhidric. de hipoclorit
asigură hrana
necesară întregului
perioare. Cu atit mai mult cu cît
de
sodiu, nurifieare-saramură si
cooperativa deține 3 654 hectare de
efectiv pentru ă se putea obține
concentrare sodă caustică. Teh
teren agricol amenajat în întregime
producțiile de carne și lapte stabi
nologiile noilor capacități, au
lite. De pe cele 160 de hectare de
pentru irigat.
fost concepute si elaborate de
lucernă de exemplu, se vor depo
Activitatea în această unitate
către colective de specialiști
zita 700 tone de fin. iar 4 000 de tone
este organizată în patru ferme
din
cadrul Institutului Centra]
de masă verde urmează să fie con
pentru cultura plantelor de cîmp,
de Chimie București și Centrul
sumate
direct.
Sporuri
insemnate
de
o fermă cu profil legumicol și
de cercetări produse anorganice
producție sint prevăzute și la cele
pomiviticol
și
trei zootehnice.
Rm. Vilcea. iar utilajele — ma
lalte sortimente de furaje.
Este, deci, o unitate complexă, ceea
rea majoritate fiind unicate —
Planul pe acest an prevede obți
ce presupune o temeinică organizare
au fost executate în proporție
nerea unor producții superioare in
a muncii. Și. după cum s-a consem
de 95 la sută de întreprinderi
pînească meseria grădinăritului și
toate sectoarele unității : in secto
nat în darea de seamă prezentată de
constructoare de mașini din
aceasta
se
poate
dobindi
numai
prin
rul
vegetal
—
23
000
tone
de
produ•
președintele cooperativei. Petre Po
tară.
permanentizare
și
stabilitate
la
lo

se,
din
care
vor
fi
livrate
la
fondul
pescu. rezultatele bune se datorează
Prin intrarea in producție a
cul
de
muncă".
de
stat
8
151
tone
de
ce-eale,
6
500
tocmai permanentizării cooperatorilor
acestor patru instalații, sarea în
Dup.i cum s-a arătat în adunarea
tone plante tehnice. I 300 tone le
și
motopompiștilor
în
cadrul
soluție, existentă într-un mare
generală, anul trecut, planul la pro
gume. 630 tone cartofi. 500 tone
formațiilor, după cum unele nea
zăcămint din vecinătatea com
ducția de lapte a fost realizat in
struguri etc., iar în sectorul animal
junsuri
în
aplicarea
tehnolo
binatului. precum si numeroși
proporție de numai 99 la sută. A— 590 tone carne, 7 790 hl lapte și
giilor au la bază schimbarea terenu
produși secundari se vor trans
ceastă
situație
a
făcut
obiectul
unei
9
800
kg
lină.
In
plus,
pe
baza
ex

rilor de la o fermă la alta, partici
forma în sortimente de largă
analize
temeinice.
Criticînd
defecțiu

perienței
dobindite.
cooperatorii
din
parea inegală la muncă a coopera
utilitate pentru economia națio
nile din activitatea fermei, mai mulți
această unitate s-au angajat să li
torilor. S-a arătat că din cei 899
nală. creînd totodată importan
îngrijitori au făcut propuneri ju
vreze suplimentar la fondul de stat,
de cooperatori care s-au .înscris anul
te disponibilități pentru export.
dicioase. „După cum se știe — a
de oe fiecare hectar. 100 kg de grîu,
trecut să lucreze în acord global,
(Ion Stanciu. corespondentul
spus Ion Manea — adăposturile sînt
1 040 kg porumb,
100 kg floarea320 au efectuat între 240 și 250 de
„Scinteii").
.
bune,
apa
este
asigurată
permanent
soarelui,
1
000
kg
sfeclă
de
zahăr,
,
norme de muncă ; 150 — între 150
prin
adăpători
cu
nivel
constant,
775
kg
struguri.
și 240 norme ; 220 — între 100 și 150
întimpinăm insă greutăți in asigu
PLOIEȘTI
Stadiul la zi al lucrărilor, pregăti
norme, iar 200 sub 100 de norme.
rarea furajelor. Formația de la baza
rile care se fac in prezent sînt o
Prin urmare, dacă toți cooperatorii
La întreprinderea „1 Mai" din
furajeră trebuie să răspundă direct
dovadă că se pun temelii trainice
ar fi executat doar numărul prevă
Ploiești a intrat
în producție
de realizarea producției prevăzute,
producției din acest an. Tractoarele
zut de norme stabilit de adunarea
noua turnătorie de fontă, care
de calitatea furajelor. Valoarea nu
și mașinile agricole au fost reparate
generală, cind s-a aprobat planul de
vine să suplimenteze necesarul
tritivă n-o spune cîntarul. ci pro
în totalitate, în momentul de fa
ă
*
producție pe 1983, nu ar fi existat
de piese turnate pentru utilaj
centul de proteină. Ca atare, impor
forțe’e fiind concentrate la repara
probleme în ce privește executarea
petrolier și minier. Turnătoria
tant este nu numai cit, ci mai ales
rea motopompelor si a altor uti’a e
.la termenele prevăzute a unor lu
este
dotată cu cuptoare cu ince
cultivăm.
Or,
noi'
avem
nevoie,
de
irigat.
Concomitent,
se
lucrează
Ia
crări agricole.
duc.ie moderne de elaborare a
în .primul rînd, de fin". Alți particurățirea
canalelor
de
irigații,
la
Participanții la discuții au întărit
fontei, cuptoare de tratament
cipanți la dezbateri au arătat că în
prin cuvintul lor cerința permanenti
fertilizarea ogoarelor cu îngrășămin
termic, linii de formare mecani
momentul de față în baza furajeră
zării formațiilor de lucru pe o pe
te naturale.
Dovedind răspundere,
zate, dispozitive de ridicare,
rioadă mai îndelungată, ca și nece- _ a fermei de vaci sint depozitate
posturi automate de vopsire și
cooperatorii din această unitate
sitatea participării cu regularitate la
doar 148 tone de fin de lucernă, 80
uscare,
instalații de sablare și
și-au exprimat hotărîrea de a aplica
muncă a cooperatorilor. „Lucrăm de
altele,
menite să asigure o creș
tone fin de Sudan. 160 tone siloz și
punct
cu
punct
măsurile
stabilite
mai bine de opt ani în aceeași for
tere importantă a productivității
1 400 tone grosiere, cantități insufi
în programul aprobat de adunarea
mație și pe același teren și ne cu
muncii și o calitate superioară
ciente pentru cele 600 de vaci cu
generală, de a munci bine organizat,
noaștem bine între noi — spunea
a pieselor turnate. Aoroape în
lapte în cele trei luni de stabulațle.
șeful de echipă Gheorghe Dima, de
într-un spirit de ordine și disciplină
întregime aceste utilaje au fost
Dealtfel,
aceasta este
principala
18 arii în această funcție. Am ajuns
realizate prin autoutilare. ob, desăvirșite. pentru a pune din plin
cauză
care
face ca. producția
astfel ca fiecare- cooperator să cu
ținindu-se astfel și o importantă
în valoare posibilitățile de sporire a
noască cu de-amănuntul pămîntul pe
de lapte realizată să fie mică, ceea
economie valutară. (Constantin
producției
in
toate
sectoarele.
care-1 muncește. Cu cîțiva ani în
Căpraru. corespondentul ..Scin
ce determină
fluctuație în rindul
urmă mecanizatorul n-avea cui să
teii").
Rodica S1M1ONESCU
îngrijitorilor, adică tocmai in sectorul
ceară socoteală pentru restjjrile. ve-,
Lucian CIUBOTARU
în care se cere mai multă stabilitate.
getale rămase pe cîmp, care-1 împie
*
dicau să execute o lucrare de bună
xalitate. Acum parcela, fiind re
partizată aceleiași echipe în în
treg anul agricol, aceasta este obli
gată să lase locul curat după re
coltare. La ' rîndu-le, cooperato
rii știu cine a executat arătura,
ba chiar, fiind interesați, contro
lează calitatea lucrării înaintea șe
fului de fermă și, cind e cazul, i
se adresează mecanizatorului dacă au
obiecții. Vom consolida și mai mult
legătura între mecanizatori și coo
peratori".
Cele mal multe intervenții în. adu
narea generală s-au referit insă la
rezultatele nesatisfăcătoare obținute
în legumicultura și zootehnie. A fost
criticată aspru organizarea necores
punzătoare a muncii în acestș^ sec
toare. Pe 80 de hectare ale fermei
legumicole, din care 54 hectare sint
ocupate cu tomate și ardei, lucrea
ză numai 74 de oameni. Sigur că un
om pe hectar, ținînd seama de vo
lumul mare de lucrări care se exe
cută în legumicultura în întregul an,
de faptul că în acest an ferma ur
mează să livreze cantități sporite de
tomate timpurii, mai pretențioase în
ce privește mtreținerea, este foarte
puțin. Pentru asigurarea forței de
muncă necesare, tovarășa Maria Cră
ciun, șefă de echipă la ferma legu
Noi construcții de locuințe in municipiul lași
micolă, a propus să se mărească nu-

însemnări
de la adunarea
generală din C.A.P.
„7 Noiembrie”-Borcea,
județul Călărași

(Urmare din pag. I)
legume în solarii și cîmp. creșterea
potențialului productiv al pășunilor
și finețelor naturale. Toate aceste mă
suri au avut ca urmare obținerea in
anul trecut a unor rezultate bune in
agricultura județului. Aș aminti prin
tre altele lucrările de nivelare pe
45 420 hectare, de scurgere a apelor
pe 438 km, fertilizarea in această
iarnă cu gunoi de grajd a peste 15 000
hectare. De asemenea, s-au amenajat
pentru irigații 2 900 hectare, s-au
executat desecări pe 3 000 hectare și
lucrări de combatere a eroziunii so
lului pe 4 400 hectare. Aceste ma
suri. corelate cu respectarea rigu
roasă -a tehnologiilor de lucru, au
făcut ca în anul 1983 agricultura
județului Argeș să înregistreze re
zultate satisfăcătoare cu toate coidițiile climatice neprielnice. Ast
fel. a fost obținută la porumb pro
ducția planificată, fondul de stat a
fost realizat in întregime la grîu. orz,
orzoaică. floarea-soarelui. iar la po
rumb s-ali livrat peste plan 6 000
tone. In zootehnie, a cărei pondere
în producția globală agricolă a jude
țului reprezintă 50 la sută, s-a ac
ționat mai energic pentru moderni
zarea fermelor in sistem gospodă
resc. s-a urmărit mai îndeaproape
creșterea animalelor in gospodăriile
populației. Sînt toate acestea expri
marea statistică a unor rezultate care
încorporează munca a mii de coope
ratori. mecanizatori și specialiști,
care reflectă forța organizațiilor de
partid in mobilizarea oamenilor mun
cii din agricultura județului la înde
plinirea planului și programelor din
acest important sector economic.
La consfătuirea din decembrie pe
problemele agriculturii, secretarul
general al partidului nostru a adre
sat lucrătorilor de pe ogoare chema
rea să obțină în acest an o producție
record, iar la consfătuirea din ia
nuarie de la Sinaia, ca un corolar al
acestui imperativ economic a pus in
lumină marile rezerve de creștere a
producției agricole pe care le
reprezintă gospodăriile populației,
schițînd. totodată, cu o deosebi tă claritate căile Și mijloacele
de valorificare a acestor resurse.

în esență, ește vorba de folo
sirea rațională, cu maximum randa
ment a fiecărei palme de pămint, in
diferent care ar fi deținătorii, un
obiectiv ce va solicita întreaga capa
citate politică și organizatorică a or
ganelor și organizațiilor de partid
din agricultură, inclusiv a birourilor
de coordonare, organisme cărora li
se oferă un bun prilej de a-și exer
cita din plin numeroasele și impor
tantele atribuții cu care au fost in
vestite. De aici și îndatorirea comi
tetului județean de partid, a birou
lui său. de a perfecționa formele și
metodele sale în îndrumarea și spri
jinirea eficientă a acestor orga
nisme".
Ne aflăm în consiliul unic agroin-

nează cu intreăga
_ răspundere
.
șl dacă
nu se iau măsurile necesare in ve
derea realizării lor in viață». De la
bun început am avut in vedere o
corelare a atribuțiilor economice,
politico-organizatorice. educative ce
revin biroului de coordonare. Astfel,
prevederile din capitolul consacrat
zootehniei privind
dezvoltarea și
modernizarea fermelor și complexe
lor zootehnice le-am legat de
organizarea muncii, repartizarea ju
dicioasă a forțelor, controlul înde
plinirii hotăririlor, antrenarea tutu
ror comuniștilor la îndeplinirea
exemplară a sarcinilor ce le-au fost
repartizate. Concret, acțiunea s-a
desfășurat în mai multe faze. Mai
întîi a fost format un colectiv de to

pildă, s-a amenajat o modernă cres
cătorie de iepuri intr-o clădire pă
răsită, plasată intr-un teren mlăști
nos. Secretarul comitetului comunal
de partid, Constantin
Ungureanu,
care este și membru al biroului de
coordonare, a acționat atit prin in
termediul organizațiilor de
partid,
cit și prin cel al organizațiilor de
masă si obștești pentru a mobiliza
sătenii Ia lucrările
de desecare a
terenului și de reconstrucție a vechii
clădiri. La C.A.P. V’ădeni. in mo
mentul cind au apărut greutăți :n
aprovizionarea cu ur.ele materiale la
construcția unor grajduri, comuniștii
au analizat situația și au găsit solu
ții prin fo'osirea resurselo'' locale. Nu
peste tot lucrările se desfășurau așa
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dustrial STILPENI, unde preponde
renta o dețin zootehnia și pomicul
tura. De la bun inceput se remarcă
amenajările și construcțiile din sec
torul creșterii animalelor în toate
cele șapte cooperative agricole de
producție. De notat că, din 1981,
zootehniei i-a revenit un volum de
lucrări in valoare de 47 milioane lei.
Acest efort financiar și-a găsit con
cretizarea în creșterea substanțială
a efectivelor de animale și a pro
ducției de lapte, în livrări sporite
la fondul de stat Interlocutorul nos
tru. tovarășul GHEORGHE VINTILA,
organizatorul de partid, președinte
al consiliului unic, ne-a vorbit în
calitatea sa de secretar al biroului
de coordonare : „Evident, biroul își
desfășoară activitatea pe baza unui
plan trimestrial, ca de pildă, acest
plan pe primul trimestru al acestui
an (un plan amănunțit, pe capitole,
cu răspunderi nominalizate și ter
mene). Dar, așa cum arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de
la Mangalia, «oricît de juste ar fi
programele și planurile pe care Ie
avem, ele rămin numai simple pla
nuri, documente, dacă nu se acțio-

varăși din activul de partid, specia
liști de la județ și membri ai biroului
de coordonare care au examinat la
fața locului dotarea tehnico-materială din zootehnie. Cu acest prilej s-au
constatat o serie de neajunsuri —
unele mai mici, altele mai mari. Eta
pa următoare a reprezentat-o anali
zarea, pe baza studiului întocmit de
colectivul
amintit, a situației din
sectorul zootehnic, cind au fost stabi
lite obiectivele de realizat, disponi
bilitățile materiale și forța de mun
că necesară. Totodată, au fost fixate
termenele de realizare și nominali
zate răspunderile pe membrii birou
lui de coordonare și pe tovarăși din
activul de partid. împreună cu con
structorul. a fost întocmit un grafic
de lucrări care s-a dovedit un util
instrument în urmărirea stadiului în
făptuirii diferitelor
construcții. A
urmat, firesc, faza de finalizare a
celor prevăzute, ceea ce a presupus
acțiuni
și intervenții
multiple și
membrilor
promote, inițiative ale
biroului de coordonare sau măsuri
propuse in adunările generale ale
organizațiilor de bază sau ale coope
ratorilor. în comuna Mihăiești, de

cum le-a prevăzut biroul de coordo
nare. Astfel, la C.A.P. Davidești de
clanșarea acțiunii de modernizare a
sectorului zootehnic intirzia. Atunci
biroul de coordonare a însărcinat cițiva membri ai săi să efectueze un
control asupra
muncii politico-organizatorice desfășurate de organele
și organizațiile de partid din co
mună, asupra activității consiliului
de conducere al C.A.P.-ului și a
consiliului popular. Ce s-a consta
tat 1 în planurile de muncă ale
comitetului de partid modernizarea
sectorului zootehnic era menționată
formal, neangajant. Această preocu
pare lipsea și din atenția consiliului
popular și a consiliului de conduce-e
al C.A.P. Ce s-a intîmplat ? Unii
factori de răspundere din comună,
în loc să se consulte cu specialiștii,
cu oamenii muncii, au lansat ca să
zic așa -teoria- lipsei de realism in
fixa-ea volumului de lucrări pentru
modernizarea zootehniei, asa cum
erau ele cuprinse in planurile con
siliului unic. Biroul a decis ca situa
ția să fie reexaminată în profunzi
me. Au fost reevaluate posibilitățile,
a fost înfăptuită o largă consultare

Cum acționează consiliul popular
și cetățenii din orașul Gherla,
județul Cluj, pentru reducerea
consumurilor energetice cu
Este adevărat că, începînd de la
solstițiul de iarnă, noaptea este in
descreștere. Asta nu înseamnă insă
că, de cum s-a micșorat noaptea
cu citeva zeci de minute, preocupă
rile pentru economisirea energiei
să descrească și ele. Sîntem incă
departe de zilele lungi de iunie,
iar, pe de altă parte, refacerea po
tențialului hidroelectric cere încă
multe precipitații. Și în afara aces
tor considerente, folosirea cît mai
rațională a electricității ar trebui să
/devină o permanență.
resursele
energetice fiind, după cum se știe,
epuizabile.
Există totuși cetățeni care își
închipuie că grija
pentru eliminates
surselor de risipă
ar putea să se re
ducă. Iată, in cele
ce urmează, con
secințele unui asemenea raționa
ment. pe cît de
simplist, pe atit
de fals, de eronat.
Din datele fur
nizate de tovară
șul inginer Iu’iu
Cociuba, la dis
peceratul energe
tic județean., aflăm că, de la în
ceputul anului și pinâ în seara zilei de 31 ianuarie. în mediul cas
nic din județul Cluj s-a acumulat
o depășire de 777 MWh. Cum ? Pu
țin cite puțin, MWh cu MWh zilnic,
consumați suplimentar. Unii vor
spune, desigur : ce mare lucru sint
cîțiva MW la nivelul
unui întreg
județ ? Dar. așa cum din picături
se compune și marea, aceste neîn
semnate „depășiri", dacă ar fi adu
nate la un loc, ar putea opri, pe
timp de o zi. activitatea unei între
prinderi.
Din datele-aflate la dispecerat re
zultă că, printre localitățile care
și-au depășit consumul planificat, se
numără și orașul Gherla. Fapt cu
atît mai surprinzător cu cit, in de
cembrie, acest oraș se încadrase în
normele stabilite. Cu atît mai în
dreptățită e întrebarea : pentru care
motiv cei 6 000 de abonați casnici —
care reprezintă circa 20 la sută din
totalul consumului — au încheiat
prima lună a anului cu o depășire
de 16 000 kilowați ?
Explicația este una singură : în
unele gospodării s-a considerat că,
în ceea ce privește cerința redu
cerii consumurilor, se poate slăbi
exigența. Intr-adevăr, făcînd o pa
ralelă între acțiunile educative in
treprinse pe această ternă și rezultatul lor practic, se constată că,
în luna decembrie, și activitatea
propagandistică pe tema economiilor
a fost mai susținută.
Tovarășul Lorincz Ion. secretar
adjunct al comitetului orășenesc de
partid, ne-a vorbit despre amploa-

rea acțiunilor de educație civică întreprijise la început, in care, prac
tic. au fost cuprinși toți cetățenii ;
li s-a explicat rațiunea acestor eco
nomii și mijloacele prin care se pot
obține. Majoritatea au înțeles și
s-au conformat. Dovadă — scăde
rea consumului la jumătate în de
cembrie.
Șeful
compartimentului
gospodărie comunală din consiliul
popular — Ion Salași — ne-a enu
merat măsurile luate, împreună cu
organele obștești din cartiere, cu ce
tățenii. Printre acestea se numără
înlocuirea plitelor electrice din ma,rea majoritate a locuințelor, fapt ce

anula economiile a nu mal puțin de
20 de gospodării).
Depășirile provin și din surse mai
modeste. Seara, prin oraș, am con
statat că mai sînt cetățeni care țin
becurile aprinse în curte, deși știu
că acest lucru e interzis. Numai pe ■
Strada Nouă am găsit trei asemenea
cazuri. în cartierele de biocuri intrăm
în mai multe imobile, Constatăm că,
deși mai multe scări au fost deconectate de la rețea pentru că aso
ciațiile de bloc nu au avut grijă să
repare automatele, lumina contjnuă
să ardă în altele. La blocul D—51
automatul mergea, dar econonva
scontată nu se realiza. Pentru ilumi
narea celor două
uși care se află
la fiecare din cele
trei niveluri sint
montate
două
becuri de 100 W,
unul de 60 și unul
de 40 W. Dacă
apeși pe buton,
cei 200 de wați
(care lesne ar fi
putut deveni 75
prin
înlocuirea
becurilor existen
te cu trei de cite
25 W) ard d-'uă
minute și jumăta
te. Culmea, chiar
în fata ușii responsabilului cu eco
nomia de energie pe această scară
arde unul din becurile de 100 W 1
„Nici n-am observat, se miră el. Au
fost puse la inceput și așa au ră
mas...".
Reprezentanții locali ai întreprin
derii de rețele electrice Cluj afir
mă, cu cartotecile de abonați în
mină, că mai. sint destule familii ale
căror note de plată sint ridicate. Pe
citeva le-am vizitat pentru a vedea
la fața locului ce anume încarcă in
așa măsură consumul. Bineînțeles
că, aflind cine sint oaspeții, gaz
dele s-au jurat că n-au nici urmă
de reșou sau radiator în casă. „Con
torul e de vină — ne-au spus ei.
Pesemne e stricat și înregistrează
mai mult".
Iată cum. picătură cu picătură
după cum a rezultat și din raidul
nostru, s-au adunat 16 000 kW
în plus față de cotș stabilită
pentru consumul casnic al acestui
oraș. O operație simplă de aritme
tică arată că dacă fiecare familie
ar fi economisit nu mai mult de 3
kW în 31 de zile, se evita această
depășire. Ceea ce este pe deplin
posibil și obligatoriu 1

Strop cu strop se adună
economiile, dar uneori
risipa
• • ®

a adus economii serioase la bugetul
energetic al urbei, precum și pentru
buzunarul cetățenilor. S-au
făcut
cunoscute prevederile legii, s-au
emis recomandări.
Toate acestea au avut și au in
continuare efecte pozitive, Numai
că. uneori, kilowații economisiți de
majoritatea locuitorilor sînt irosiți
de cîțiva care se călăuzesc după
principiul „eu consum, eu plătesc !“,
fără să se gîndească la consecințele
pe plan mai larg. Asemenea men
talități Se întăresc tocmai în condiți
ile în care stăruințele educative ale
consiliului popular slăbesc. Locata
rului din strada Mintiului 10 i s-a
părut normal să, tragă un fir din
casă pînă în garaj, ceea ce, printre
altele, este interzis din cauza peri
colului de incendii și electrocutări.
Acolo se aflau diferite unelte elec
trice care făceau ca roata contorului
să prindă viteză. O amendă de 1 000
lei i s-a aplicat și locuitorului din
strada 30 Decembrie nr. 12 care,
deși știa că e interzis, folosea apa
ratul electric de sudură la auto
turismul propriu. (După un calcul
făcut de inginerul Eugen Druță, de
la Centrul de distribuție a energiei
electrice locale, nevinovatul aparat

Rodica ȘSRBAN
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Obiecte mici de importanță mare
Intre
numeroasele
accesorii necesare mal
ales școlarilor, dar nu
numai lor. se află și...
ascuțitorile. Ei bine,
deși
confecționarea
unor asemenea Obiec
te nu pare să pună
probleme
deosebi te.
librăriile erau nevoite să desfacă ascuțitori aduse în exclusivi ta te din imoort.
Iată însă că meseria»
sii
cooperației
din
Timișoara au asimilat

în Droducjia lor de
tone.' De la președinserie și banalul, dar
țele Uniunii jud&țenb
atit de necesarul. o- , Țifniș a cooperative
biect, și s-au ăhgajat
lor meșteșugărești, to
să livreze anual, li
varășul Dumitru Pirr
brăriilor din întreaga
vu. aflăm că unitățile
tară circa 4 milioane
timișene sînt in curs
de bucăți.
să asimileze. în pe
începutul acestui an
rioada imediat urmă
a marcat pentru meș
toare. și alte articole
teșugarii din Timi
de uz casnic si gospo
șoara si u;n alt 6Ucdăresc. jucării. artico
ces : începerea pro
le muzicale, diferite
ducției de acordeoaalte produse de ceene realizate în între
(?<lihai
re curentă.
gime cu piese autohIonescu).

Plasa incorectitudinii

Foto : E. Dichiseanu

in rindul comuniștilor și cooperatorilor. A ieșit la iveală cu acest prilej
sistemul de munca defectuos al co
mitetului comunal de partid și al
conducerii C A.P.-ului, caracterizat
prin superficialitate și formalism. în.
consecință au fost luate unele mă
suri organizatorice și, după o exactă
evaluare a resurselor materiale și
umane, s-au declanșat lucrările de
modernizare a sectorului zootehnic
care au fost duse la bun sfi>-șit. Ca
urmare au crescut efectivele de ani
male. producția de lapte a înregis
trat anul trecut un spor de 600 de
litri pe cap de vacă furajată.
O altă acțiune pe care o Întreprin
de în prezent consiliul unic, res
pectiv biroul său de coo-do'are. o
reprezintă extinderea solariilor in
gospodăriile particulare pe baza ex
perienței comitetului comunal de
partid Stilpeni, localitatea cu cele
mai bune rezultate din j.udeț in
această privință. Reexaminind insă
rezultatele obținute in extinderea
solariilor în toate comunele consiliu
lui, in lumina cuvintării tovarășului
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea
de la Sinaia trebuie să recunoaștem
că ele nu sînt satisfăcătoare. Cauze
le : antrenarea intr-o măsură insu
ficientă a organizațiilor de masă și
obștești, o slabă activizare de către
biroul de coordonare a activității
consiliilor populare din cadrul con- <
siliului unic". Și, am mai adăuga
noi. ch'ar și în sectorul zootehnic
lucrurile nu pot fi conside-ate în
cheiate. deoarece. De ansamblul con
siliului. producțiile nu sînt incă la
nivelul bazei materiale care a costat
multe milioane de lei.

Intr-un număr viitor vom
prezenta alte opinii si experien
țe referitoare la direcțiile de ac
țiune ale birourilor de coordo
nare a act'vitătii oolitlco-orqanizatoricr de partid din cadrul
unor consilii unice aqroindustria'e din județul Argeș, pre
cum valorificarea potențialului
de cunoștințe al specialiștilor si
generalizarea acordului qlobal,
important m:jloc de cointeresa
re a cooperatori'o- in obținerea
unor recolte sporite.

Orașul Giurgiu crește
de la an la an. Economia lui. în plină
dezvoltare, a atras
mii de oameni, din
toată tara, dar mai ales din satele apro
piate. Oameni care au
căpătat locuințe in
blocurile
construite
chiar pentru ei. Așa
cum e și firesc.
Ceea ce nu este fi
resc e altceva. Anu
me ? Aproape că nu
există la Giurgiu bloc
care să nu fie Încon
jurat de... garduri,
înalte de un metru —
și chiar peste! — con
fecționate
îndeosebi
din plase de sirmă
suda-tă. Plase cane „ocrctesc“ așa-numite'c
„grădinițe". De ce le
„ocrotesc"? Oare e*
xistă la Giurgiu do
ritori să devasteze
straturile cu flori ale
locatarilor vecini? Nu,
nu există.

Atunci, de ce aces
te garduri ? Răspund
cumva vreunui crite
riu estetic ? Nicide
cum — ginditi-vă nu
mai cum arată florile
privite
de
după...
gratii.
Nu ne poate lăisa
indiferenți faptul că
materialul din care au
fost confecționate aceste „garduri" trebuia folosit ca armături metalice pentru
betoanele noilor con
strucții : că pentru
ele s-au
consumat
muncă si energie, si
bani. Destinația lor
este să armeze be
toane, nu să îngră
dească „grădinițe*
1*', ru
ginind sub ploi si ză
pezi. Se pierd astfel
zeci și zeci de tone de
metal.
Am întrebat : de
unde provin aceste
plase de sirmă cu

destinația schimbată ?
„De pe șantierele de
locuințe ale orașul ti"
— ne-a răspuns tor
varăsul Nicolae Simion. directorul Trus
tului de constructrmontai Giurgiu. Si
cum disnar ele de pe
șantiere ? ..Nu știu".
Cauze’e des a re care
„nu știe" tovarășul
director sînt. lesne de
presupus : lipsa de
grijă fată de avutul
obștesc, ltosa de mă
suri care să nu permită irosirea materialelor de construcții,
Asta cu atit mai mult
cu cît
culmea ! —
șantierelor giurgiuvene nu le prisosește
deloc sortimentul numit plase sudate din
sirmă. Ba chiar le
lipsește 1
Atunci ? Cine îi în
grădește ne....... in.arăditori" ? (Mircea Bu
neii).

Fără „bilet{t de bună cuviință
Trenul rapid nr. 67
oleacă
zilnic
din
Bucuresti-Nord
. „ la ora
18.30
cu
destinația
• Iași. Vagoanele care
alcătuiau zilele trecu
te garnitura rapidu
lui erau 'nou-nouțe.
Canapelele miroseau a
stofă nouă, perdelele
la fel. cit privește du
șumeaua — parcă ar fi
fost spălată cu „Dero".
Toată partea metalică
a vagoanelor Părea și
ea frecată de curînd
cu praf de curățat.
Strălucea.
Abia s-a pus trenul
in mișcare si în difu
zoarele tuturor com
partimentelor s-a au
zit o voce cu timbru
cald, plăcut : ..Dragi
călători, șeful trenului. Mircea _ Nolan.
mecanicul
Gheorghe
Păun si conductorul
___
trenului, Mircea Onofrei. vă salută ' și vă
urează o călătorie cit
mai plăcută. Vă ru
găm să păstrați ordi
nea si curățenia în
vagoane".
Călătorii au primit
urarea si invitația cu
plăcută surpriză. Ne
aflam in vagonul nr. 8
al trenului si ocupam
locul nr. 61. Unii din
tre noi au ieșit să fu
meze oe coridor. Alții
au plecat spre vago
nul
restaurant.
Pe

coridoare a început
și curățenie ! De ce
acel du-te-vino obiș
să fio anulată această
nuit in toate trenu
ambianță plăcută, fi
rile.
rească. întreținută cu
muncă și
cheltuieli
Ploiești, Buzău. Foc
materiale, prip actele
șani,
Vaslui... S-a
ori
gesturile
necivili
înnoptat. Majoritatea
zate ale citorva pasa
călătorilor
ațipiseră.
geri lipsiți de cea mal
Ce s-a mai întimpLat
elementară educație ?
între timp ue coridoa
Dar aceia n-au călă
re ? La coborire. ne
torit singuri. Urmele
plăcută uimire. Lino
lor nu sint urmele
leumul
acela, care
unor inși invizibili. Astrălucea in urmă cu
lături s-au aflat alti
numai citeva ore. era
acum
împînzit
de
călători, probabil comucuri de țigări, oărecti. probabil cont'-atat cu halouri galberiați — în sinea lor ! —
ne de la jarul lor.
de cele oe vedeau. Dar
Bilete de 'tramvai.
de ce să fi fost dînșii
pachete goale de ți
indignați doar în in
gări. cutii de chibri
teriorul propriei con
turi. pungi de bom
științe ? Erau direct
boane. tot felul de o- . interesați să poarte si
biecte care-i prisosesc
ei de grijă bunurilor
omului prin buzunare
de care benefic'au. do
se așterneau ca un
confortul pregătit si
covor al lipsei de epentru ei. Faptele co
ducație. O bară de
mise nu sint simp’"
susținere si un miner
atentate la o bucată
de la vagonul nr. 8
de linoleum, la o ju
erau smulse din holtmătate de nerdea sau
șuruburi. Peste tot.
la un canăt de b^ră.
scrum de țigări și
Sînt atentate la am
perdele murdare.
bianta civilizată, de
cate răspunde Ferate i
Desigur, n-or fi fost
cetățean. Prin drierimulti autorii unor ate reacrii. d° la admnsemenea
mostre de
n°stn»«a
directă la
proastă creștere, dar
urmele lor dominau
chemarea
personalu
aspectul garniturii de
lui competent, aceas
tă
răsnundo-e
cetățe
tren. Și cît de curate
si frumoase fuseseră
nească trebuie să se
man'feste nro-^mt. evagoanele in statia de
plecare ! Cită ordine
ficoce. (Gh. Gra”re>.
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in legătură cu Încetarea din viață a lui I. V. Andropov
Depuneri de coroane și prezentarea de condoleanțe

Președintele Partidului FRELIMO,
Președintele .Republicii Populare Mozambic
Aflînd cu tristețe despre puternicul ciclon care a lovit țara dumneavoastră
provocind pierderi de vieți omenești și pagube materiale, vă adresez sincere
condoleanțe, iar familiilor îndoliate 'Sentimente de compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU

la Ambasada Uniunii Sovietice de la București
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a fost
depusă, luni, la Ambasada Uniunii
Sovietice din București, o coroană
de flori.
De asemenea, au fost depuse co
roane de flori din partea Comitetului
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat și a Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia.
In aceeași zi. la Ambasada Uniunii
Sovietice din București, a avut loc
prezentarea de condoleanțe în legă
tură cu încetarea din viață a tova

Cronica

rășului Iuri Vladimirovici Andropov.
Au fost prezentate condoleanțe din
partea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Consiliului
de Stat și a Guvernului RepubPcii
Socialiste România. Totodată, au fost
prezentate condoleanțe din partea
Ministerului Afacerilor Externe și
Ministerului Apărării Naționale, a
Uniunii Generale a Sindicatelor din
România. Comitetului Central al
Uniunii Tineretului Comunist, pre
cum și din partea reprezentanților
unor colective de întreprinderi din
industriile constructoare de mașini,
metalurgică, electronică și electro
tehnică, ușoară și altele.

9 8

De asemenea, au depus coroane și
au prezentat condoleanțe șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului diplo
matic.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, doresc să folosesc
acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră și, prin dumneavoastră,
poporului frate din România, cele mai calde salutări și urări de bine.
Cu deosebită considerație,

*

★

Ieri, pe o vreme geroasă, dar în
sorită, desfășurarea probelor de schi
a fost favorizată de ninsorile din
ultimele zile. După amînări succesi
ve, determinate de viscol, s-a dispu
tat prima probă de schi alpin —
slalomul uriaș feminin, pe muntele
Jahorina. Victoria a revenit surprin
zător sportivei Debbie Armstrong
(S.U.A.), cronometrată
în
două
manșe cu timpul de 2’20” 98/100. Pe
locul doi s-a clasat, de asemenea, o
schioară din S.U.A., Christin Cooper
— 2’21”33/100. în timp ce medalia de
bronz a revenit concurentei franceze
Perrine Pelen — 2’21”40/100. Princi
pala favorită, elvețianca Erika Hess,
a ocupat doar locul 7. cu 2’22’-’51'100.
Proba masculină de 15 km fond,
desfășurată pe pîrtia de pe muntele
Igman, a fost cîștigată de suedezul
Gunde Svan (22 ani), înregistrat cu
timpul de 41’25”6/10, urmat de trei
finlandezi : Aki Karvonen, la 9”3/10,
Harri Kirvesniemi la 20”, Juha
Mieto, la 40”2/10.
In concursul de patinaj viteză, pe
pista complexului Zetra, a avut loc
proba feminină de 1 000 m, încheiată
cu succesul sportivei Karin Enke
(R.D.G.), cu timpul de l’21”61/100.
Medalia de argint — Andrea Schoene
(R.D.G.), iar cea de bronz — Na
talia Petrușeva (U.R.S.S.).
Karin
Enke cucerește a doua medalie de
aur la actuala Olimpiadă și a treia
din palmaresul său olimpic. In
vîrstă de 23 de ani, atletă și patina
toare artistică la începutul activită
ții sale sportive. Karin Enke a fost
de trei ori campioană a lumii și reco-dmenă mondială.
La patinaj artistic, medaliile de
aur în proba de perechi au fost cu-

BALCAN1ADA DE TIR
Sportivii români au ciștigat 9 probe
La poligonul Dinamo din Capitală
s-au țncheiat întrecerile Balcaniadei
de tir la arme cu aer comorimat, -la
care au participat sportivi și sportive
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia,
Turcia și România.
în ultima zi de concurs, țintașul
rcmân Sorin Babii a ciștigat proba
de pistol — 60 f„ cu 580 puncte, pe
echipe victoria revenind formației
României, cu 1 728 puncte. La juniori,
in aceeași probă, pe primul loc s-a
situat Viktor Gheorghiev (Bulgaria)
•— 571 puncte. Pe echipe, primul loc
a fost ocupat de selecționata Româ
niei — 1 693 puncte.
în proba feminină de pușcă — 40 f,
a terminat învingătoare concurenta
bulgară Vesela Lesceva. cu 388 punc
te. iar la junioare pe locul întii s-a
clasat coechipiera sa Valentina Lazarova — 385 puncte.
La actuala ediție a cpm~>eti
*iei
sportivii români au cucerit 9 titluri de
campioni balcanici.

Administrația de s’at
Loto-pronosport informează
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA „LOTO 2“
DIN 12 FEBRUARIE 1984
Extragerea I : 46 28 6 7
Extragerea a II-a : 42 16 10 22
Extragerea a Ilî-a : 11 67 53 17
Fond total de cis.tiguri : 837 791 lei,
din care 19 987 lei, report la cate
goria 1.

cinema
© Copiii Leningradului : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Waterloo : CULTURAL
(83 50 13)
— 9: 12; 16; 19.
© Un petic
de cer :
AURORA
(35 04 665 — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20, TOMIS (21 49 46)-— 8; 13,30; 15,45;
18; 20.
O Miezul fierbinte al pîinll : FERENTARI (80 49 85) — 15.30; 17,30; 19,30,
DOINA (16 35 38) — 15; 19,15.
© Program de desene animate : DOI
NA — 9; 11; 13; 17,15;.
© Așteptarea ; CENTRAL (14 12 24) —
9; 11,1,5; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Lovind o pasăre de pradă : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Un comando pentru apa grea :
VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 16; 19,15.

MENGISTU HAILE MARIAM

La Consulatul general al U.R.S.S.
din Coțistanța, reprezentanți ai Co
mitetului județean al P.C.R. și Con
siliului popular județean Constanța
au depus coroane de flori și au pre
zentat condoleanțe.
(Agerpres)

»

Președintele
Consiliului Militar Administrativ Provizoriu,
Președintele Comisiei
pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii,
Comandant suprem al Armatei Revoluționare
a Etiopiei Socialiste

Reducerea mai accentuată a consumurilor materiale
(Urm Te din pag. I)

în aceeași zi, ministrul afacerilor
externe l-a primit pe Ezzat Abou El
Rob, noul reprezentant al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei în
țara noastră, în vederea prezentării
scrisorilor de acreditare.

mult 230 kg de cocs pe tona de fontă.
Dar dacă, din diferite cauze, între
care pe primul plan se situează
neajunsurile in funcționarea instala
țiilor, procesul de producție se între
rupe de 8—10 ori pe lună pentru re
parații neprevăzute, atunci consu
mul specific ajunge la 300 kg cocs pe
tona de fontă. într-un astfel de cu
bilou, într-un an se consumă supli
mentar 2 500 tone de cocs, ca'e la
import costă circa 250 000 dolari.
Fără indoială, nu toate din cele citeva sute de cubilouri de care dispu
nem lucrează in modul arătat Dar
este limpede că pe ansamblul indus
triei de fabricare a fontei se pot
realiza importante economii prin asi
gurarea funcționării corespunzătoare
a instalațiilor și agregatelor. De cele
mai multe ori întreruperile neprevă
zute in funcționarea utilajelor sint
generate de aminarea unor reparații
planificate sau de calitatea necorespunzâtoare a acestora. Deci, prelun
girea nejusțificaiă peste durata sta
bilită a funcționării unor utilaje nu
numai că nu duce, în fond, la un
spor de producție, ci determină și
consumuri materiale și energetice
suplimentare.
Mai mult decit atît, este necesar
ca Ia efeet •arca reparațiilor cam ale
să se realizeze și o serie de moder
nizări care să asigure îmbunătățirea
pa 'ametrilor
tehnico-funcționali.
Eficiența aplicării unor asemenea so
luții este ilustrată de rezultatele
modernizării, cu ocazia reparării, a
furnalului nr. 9 de la C. S. Hunedoa
ra. la care .prin creșterea numărului
de guri de vînt de la 14 la 20, auto
matizarea încărcării și prin alte mă
suri s-a obținut o creștere a capaci
tății de producție cu Î5 500 tone fon
tă pe an și reducerea cu 8 800 tone
pe an a consumului de cocs. Dar
chiar și aceste condiții odată înde
plinite, importante rezerve de econo
misire a materiilor prime și materia
lelor pot fi puse în valoare prin în
cărcarea normală a tuturor capacită
ților de producție. Menținifidu-nd în
același domeniu, al industriei siderțțț-gice,; scș .poate arăta că. o analiză
atentă demonstrează că producția de
fontă, de exemplu, poate fi realizată
cu un număr mai mic de furnale in
funcțiune, încărcate insă la maximum
și asigurate cu o aprovizionare conti

Jocurile Olimpice de iarnă

‘

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

*

© SPORT @ SPORT ® SPORT ® SPORT
SARAJEVO (Agerpres). — Proba
de sărituri de la trambulina de 70 m
a fost cîștigată de Jens Weissflog
(R.D. Germană) cu 215,2 puncte (să
rituri de 90 m și 87 m), urmat de
finlandezii N. Nikaenen și J. Puikkonen,
cu 214 și, respectiv, 212,3
puncte.
în proba masculină de săniuțe, pe
primul loc s-a clasat Paul Hildgartner' (Italia) cu 3’04”258/l 000, in patru
manșe,
urmat de Serghei Danilin
(U.R.S.S.) și Valeri Dudin (U.R.S.S.).
La feminin, campioană olimpică la
săniuțe
a devenit
Steffi Martin
(R.D. Germană), cu timpul total de
2’46 ’570/1 000. Pe locurile următoare
s-au clasat coechipierele învingătoa
rei, Betina Schmidt și Ute Weiss.
Gabriela Haja (România) s-a situat
pe locui 14.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cei prezenți au păstrat un moment
de reculegere și au semnat in cartea
de condoleanțe.

zilei

La 13 februarie 1984, tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe al
Republicii Socialiste
România, a primit pe Jussi Montonen, noul ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Finlandei în tara
noastră, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare.

MOISES MACHEL

Tovarășului SAMORA

cerite de cuplul sovietic E'ena Va
lova— Oleg Vasiliev. Pe locurile ur
mătoare : Kitty și Peter Carruthers
(S.U.A.),
Larisa
Șelesneva—Oleg
Makarov (U.R.S.S.).
în turneul de hochei pe gheață :
Suedia - Polonia 10—1 (2—1, 7—0,
1—0). într-o altă partidă, reprezenta
tiva ‘Canadei a învins cu 8—1 (2—0,
3—0, 3—1) echipa Norvegiei.
Astăzi sînt înscrise în
program
proba de biatlon 10 km. proba mas
culină de slalom uriaș, iar la pati
naj viteză, cursa de 1 000 m bărbați,
în cadrul concursului de patinaj ar
tistic se vor atribui medaliile in
proba de dansuri.
Președintele
Comitetului
inter
național olimpic, Juan Antonio Sa
maranch, a avut o întrevedere cu
delegația Comitetului olimpic din
Bulgaria. Cu acest prilej, forul
olimpic bulgar și-a anunțat intenția
de a depune candidatura
orașului
Sofia la organizarea Jocurilor Olim
pice de iarnă din 1992.
Cunoscut in satul olimpic sub nu
mele prescurtat de El Reedy, schio
rul egiptean în vîrstă de 18 ani are
în realitate cel mai lung nume dintre
participanții Olimpiadei Albe de la
Sarajevo. Pe foile de concura ale
probei de coborîre el apare înscris
Jamil Omar
Matern Abdulalem
Jamil Abdulmalik Omar Mohamed
El Reedy.
Cu două medalii de aur, cucerite
în probele de 5 km și 10 km, schioara
finlandeză Maria-Lisa Hamalainer,
le-a egalat în istoria Jocurilor Olim
pice' de iarnă pe suedeza- Toini Gustafsson și sovietica Galina Kulako
va, de asemenea duble campioane
olimpice in aceleași probe la Olim
piadele de la Grenoble — 1968 și,
respectiv, Sapporo — 1972.

nuă. în acest timp s-ar putea efectua
reparațiile furnalelor oprite, spre a
pregăti buna funcționare a acestora
cînd urmează a intra in producție.
Experiența arată că printr-o aseme
nea organizare a producției de fontă
consumul de cocs poate fi redus, in
medie, cu 50—60 kg/tonă de fontă la
un combinat siderurgic. Să multipli
căm această reducere cu cantitatea
de fontă care trebuie realizată in
tr-un an și vom avea imaginea eco
nomiilor de cocs care pot fi reali
tate printr-o măsură organizatorică
aflată la indemina conducerii fiecă
rui combinat siderurgic.
Pe ansamblul industriei sînt stabili
te peste 15
*000
de măsuri tehnice și
organizatorice concrete, principale, a
căror transpunere în viață trebuie să
asigure un aport hotărîtor la redu
cerea consumurilor. Dar o impor
tanță cu totul deosebită trebuie
acordată înfăptuirii programului de
înnoire și modernizare prin reproiectarea sau reanalizarca concepțională a produselor. Faptul că in acest
an peste 700 de produse și tehnologii
noi urmează a intra în producție va
avea un dublu efect asupra reduce
rii consumurilor materiale. întii de
toate prin aceea că din concepție și
tehnologie aceste produse voi- presu
pune consumuri materiale mai redu
se. Apoi prin faptul că asimi’anea
unor asemenea produse, îndeosebi in
industria chimică, metalurgică, a
materialelor de construcții, va per
mite unităților beneficiare să obțină,
prin utilizarea acestora, importante
economii de resurse materiale și
energetice.
Trebuie spus că nu tn toate sec
toarele de proiectare și de exe
cuție s-a înțeles cu claritate că
un produs poate și trebuie să fie în
același timp fiabil și ușor, cu consiă-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 14 februarie, ora 20— 17. fe
bruarie, ora 20. In țară : Vremea va fl
rece, geroasă noaptea mai ales in Jur
mătatea de nord a țării unde șl cerut
va fl mal mult senin, tn rest, cerul va
fi variabil și vor cădea ninsori slabe.
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat,
cu unele intensificări in regiunile su
dice, predomlnînd din sectorul estic.

muri specifice reduse în exploatare.
Oamenii muncii din industria noas
tră și-au dovedit în multe dome
nii capacitatea creatoare, fabricînd produse care se situează la
nivel comparabil cu cele mai bune
realizări pe plan mondial atit din
punct de vedere al performanțelor,
cît și al consumurilor. Astfel, ca ur
mare a sarcinilor stabilite de Confe
rința Națională a partidului, s-a tre
cut Ia reproiectarea structurală a
unor produse, obținindu-se reduceri
substanțiale ale masei specifice. Se
pot exemplifica, in acest sens, in con
strucția de mașini, unele produse la
care s-au realizat reduceri mai mari
la consumul de metal : mineralierul
de 65 mii tdw — reducere cu 19,6 la
sută ; autocamionul 1-2 215 — 19,8 la
sută ; turbina hidraulică de 170 MW
— 9,4 Ia sută ; autobasculanta de
100 tone — 6,3 la sută. De asemenea,
au test reproiertate , garniturile de
mobilă, cu reduceri ale consumului
de cherestea de 10—25 la sută, s-a
diminuat gramajul mediu Ia hirtii,
cartoane, țesături, articole de menaj
din sticlărie.
Problema esențială este însă gene
ralizarea unor asemenea acțiuni și
soluții in toate ramurile și întreprin
derile, la toate produsele. Activitatea
de proiectare și de pregătire a fa
bricației este încă insuficient anga
jată în acest adevărat „război" îm
potriva surplusului de greutate, care
consumă inutil resurse valoroase din
avuția națională. Sint produse com
plexe care nu au fost reproieetate de
peste 10 ani. cum • este cazul unor
macarale, strunguri, motoare elec
trice, generatoare de medie frecven
ță, iar la unele produse reproiectate
în ultimii ani reducerea masei nete
a fost doar simbolică, de 1—2 la
sută.

W In cadrul întreprinderii de re
țele electrice Vîicea a fost organi
zat un șantier profilat pe execu
tarea de microhidrocentrale. In
aceste zile, constructorii au și în
ceput lucrările la amenajarea hi
droenergetică a cursurilor de apă
Topolcg,
Bistrița, Boia și Gilort,
unde se vor realiza primele patru
microhidrocentrale.
S La fabrica din Tășnad, j’udețul
Satu Mare, s-a introdus o nouă me
todă de fabricare a cărămizilor
prin înglobarea sterilului carbonifer
in proporție de 20 la sută in masa
ceramică. Prin autoaprindere, ste
rilul degajă o temperatură ridicată
în cuptoare,
redueîndu-se astfel
consumul de combustibil.
S Un colectiv de muncitori și in
gineri de la întreprinderea de ma
teriale izolatoare din Vaslui a pro
iectat și realizat un urzitor pentru
fire de sticlă. Noua instala ie in
corporează numai piese și subansamble produse de industria româ
nească și înlocuiește cu rezultate
foarte bune mașinile similare ce se
aduceau pînă acum din import.
E Cetățenii municipiului A’ba
lulia vor efectua în acest an, prin
muncă voluntar-patriotică, lucrări
de gospodărire și înfrumusețare a
localității . în valoare de 175 mi
lioane lei.
El O nouă tehnologie de exploa
tare a zăcămîntuiui de la mina
Borzaș a fest pusă la punct de
specialiștii din Baia Mare în vedetea valorificării minereului in c~nditii de eficiență economică sporită.
E Policlinica balneară „Nicclina"
din lași s-a mutat într-un nou și
modern edificiu, cu trei niveluri. Ea
dispune acum de aparatură și insta
lații dintre cele mai moderne pen
tru cură balneară, 14 cabinete de

specialitate,
laboratoare, săli de
tratament, farmacie.
H La întreprinderea de fnorflrit,
panificație și produse făinoase din
Constanța a fost pusă in funcțiune
prima linie de fabricație a pastelor
scurte, cu o capacitate de 10 tone
pe zi.
Ei Cu cele 15 noi gospodării anexă
amenajate in ultimul timp, numă
rul acestor unități o ajuns in jude
țul Bihor la 110. Cele mal bune re
zultate le obțin Consiliul popular
municipal Oradea, Direcția sanita
ră județeană și Casa de odihnă și
tratament a sindicatelor din Băile
Felix, care și-au asigurat pentru
cantine, din producția proprie, în
semnate cantități de produse agroalimentare.
H La „Electroputere" Craiova s-o
realizat un nou produs : tambur
electromagnetic destinat recuperării
fierului din zgura de furnal. El a
fost livrat Combinatului siderurgic
din Hunedoara, urmind ca in acest
an să se moi realizeze încă 14 ase
menea produse pentru combinatele
siderurgice din Hunedoara, Galați
și Reșița.
O La Parincea, Podu Turcului,
Dămienești, Berești-Tazlău, Stănișești și in alte comune din județul
Bacău au fost construite și date in
folosință noi secții prestatoare de
servicii către populație ale coope
rației de producție, achiziții și des
facerea mărfurilor. Alte 62 de secții
pentru rotărie, timplărte, cojocărie,
fierărie și altele se află in con
strucție.
El in noul cortier Mărăști din
municipiu! CIuj-Napoca o fost con
struit și dat in folosință un modern
cinematograf, cu două.Săli de pro
iecție și 500 de locuri.

Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 18 șl minus 8 grade, local
mai coborite. iar cele maxime între mi
nus 8 și plus 2 grade. Ceață locală cu
depuneri de chiciură. In
București :
Vremea va fi rece șl geroasă in primele
nopți. Cerul va fi schimbător. Va ninge
slab. Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări de scurtă durată la Începu
tul' intervalului.' Temperaturile minime
vor fi cuprinse intre minus 10 și minus
6 grade, mai coborite in primele nopți,
Iar temperaturile maxime intre minus
4 și zero grade. Ceată cu depuneri de,
chiciură. (Otllla Diaconu,
meteorolog
de serviciu).

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ 4 ȚÂRII
&

La dana 15 a portului
Constanța. „Neptun". navașcoală a flotei comerciale
maritime
românești.
iși
descarcă ultimul transport
de mărfuri generale aduse
de peste mări și țări. Bra
țul macaralei de cheu se
învîrtește ritmic, ca un re
fren de cintec. in acompa
niamentul căruia se toarce
firul continuu al șuvoiului
de coțade care sint pre
luate de autostivuitoarele
sprintene și depozitate in
magaziile de pe platformă.
Operațiunea se face com
plet mecanizat, sub supra
vegherea docherilor. care
apasă pe butoanele și ma
netele instalațiilor de la
bord sau de pe cheu, așa
cum sînt descărcate sau
încărcate toate navele în
portul Constanta. Așadar.
„Neptun" e o navă comer
cială obișnuită care, prin
deplasamentul său de 6 000
tdw. se încadrează în cate
goria celor de mic tonal.
Și totuși, prin instalații și
aparatură, dar mai ales
prin „încărcătură". Nep
tun" este cea mai înzestra
tă navă din flota noastră
maritimă.
— Cu instalațiile ei de
guvernare, de la cele mai
simple pînă la cele de ori
entare prin sateliți, și in
stalațiile de operare, de la
străvechile bigi la moder
nele granice. ar putea fi
dotate trei nave de aceeași
categorie, ne spune coman
dantul Gheorghe Drăguț.
Și ne prezintă., cu vădită
mindrie. cabinele de co
mandă supraetajate, din
care prima, cea mai de sus.
este a echipajului, iar
celelalte sint destinate ce
lor peste 200 de studenți
care-și fac ucenicia în fie
care din cele trei marșuri
de instruire care au loc a-

nual. Tot lor le sînt desti
nate două săli de cursuri, o
sală de sport, o bibliotecă
bogată cu sală de lectură,
două cluburi bine înzestra
te. o piscină și chiar o sală
de agrement, unde pot
să-și cultive micile pasiuni,
de la pictură,
de pildă,
pînă la cine știe ce preo
cupări artizanale. în sălile
de curs activitatea didacti
că beneficiază de cele mai
moderne
instrumente și
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avioane, iar de pe mare
cu vedete si nave rapide. O
trecere prin acest canal
stoarce sudori reci de emo
ție de pe fruntea fiecărui
aspirant, dar previne peri
colul unor ulterioare băi
de... mare.
— Așadar, zestrea cea
mai de preț a lui „Nentun"
ar fi tinerețea îmbarcată
'de fiecare dată la bordul ei
pentru a se iniția in nesfirșitele taine ale mării...

rii a navigației. Așa sint.
de pildă. Anton Beziris,
autorul cărții „Transportul
maritim". Ștefan Oruna.
autorul tratatului „Proble
me de drept maritim". Oc
tavian Șelariu. autorul vo
lumului „Probleme de me
teorologie maritimă" si alții,
exemplificarea încercind să
cuprindă și diversitatea do
meniilor fără insă a le
epuiza. Din această enume
rare nu pot lipsi decanii

„Amfiteatrul" plutitor
ÎNSEMNĂRI DESPRE NAVA-ȘCOALA „NEPTUN"
procedee de instruire : aparate de proiecție, sche
me, filme documentare, si
mulatoare ale unor situații
limită de navigație etc.
— Cu toate acestea, reia
comandantul
Gheorghe
Drăguț firul prezentării, eu
personal
socotesc
pri
mordială
in
activitatea
practică a studenților trăi
rea reală a situațiilor de na
vigație. Aparatele, simula
toarele creează situații pa
sive, ca la cinematograf sau
ca la un joc mecanic, in
timp ce marinarul, trebuie
să „simtă" și să se Identifi
ce cu nava. Tocmai de
aceea, itinerarul fiecărui
marș de instruire cuprinde
neapărat o trecere prin Ca
nalul Minerii, care, fiind cel
mai aglomerat din lume,
este trasat ca o piscină olim
pică in culoare de navigație,
supravegheate electronic de
pe uscat, prin radiolocatie.
din aer prin elicoptere și

© Pasărea de foc spațială — 9,30;
11,30; 13,30, Dragos‘ea si revoluția —
15,30; 17,30; 19.30: COSMOS (27 54 95).
© Ecaterina Teodoroi t : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17.30; 19,30.
© Cînd o să vină tata :
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30;
17,45; 20.
© Gară
pentru
doi :
CAPITOL
(10 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45;
FLAMURA (85 77 12) — 12,15; 16; 19.
© Degețica : FLAMURA — 8,15.
© Capcana mercenarilor : BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
©
Cenușă
și
diamant :
UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Nu pot să-ți spun „adio“ : DRU
MUL SĂRIT (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Fructe de pădure :
VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Ultimul tren — 16: Ultimul cartuș
— 18; 20: PROGRESUL (23 94 10).
© Salamandra : PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU

— Așa este. Cînd îi văd
urcind cu emoție centru
prima oaia Ia bord, cu va
lizele in mină, ca niște
recruți, cînd le citesc in
ochi curiozitatea de a afla
cit mai multe, cînd ii simt
trăind cu intensitate situațiile-limită pe care uneori
membrii echipajului le cre
ează special, simt că întine
resc și eu si că toți sînt
copiii mei. Dar pe „Nep
tun" tinerețea se îngemă
nează cu experiența : fie
care serie de studenți este
însoțită de 14 cadre didac
tice din cadrul Institutului
de marină „Mircea cel
Bătrin". Fiecare profesor e
un bătrin lup de mare și
un specialist în diferite
domenii
ale
navigației.
Multi dintre ei sint autori
de cărți și tratate de navi
gație, volume de căpătîi
care includ probleme teo
retice și practice sintetizate
din experiența întregii isto-

REȘTI (15 61 54) — 9; îl; 13,15; 15,45;
18; 20, GLORIA (47 46 75) — 8,15; 10,15;
14,15; 16.15: 18,15: 20,15.
© îndrăgostit la propria
dorință :
COTROCENI (49 48 48) — 15;
17,15;
19.30.
© Zboară cocorii : FAVORIT (45 31 70)
— 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18,15; 20,15.
© Clopotele roșii : SCALA (11 03 72) —
9; 12; 16; 19.
© Cavalerii teutoni :
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 16: 19.
© Războiul
stelelor :
FEROVIAR
(50 51 40) - 8,45: 11,30: 14,15; 17; 19.30.
© Imperiul contraatacă: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8.45: 11,30; 14,15; 17;
19.30, MELODIA (12 06 88) — 9; 12; 16;
19.
© Legenda Iui Ciun Hian : DACIA
(50 35 94) - 9; 12: 16: 19.
© Domnișoara Noorie :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9: 11,15: 13,30; 15,45: 13.
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15.45: 18; 20,15.
©
Strada
Hanovra :
GRIVITA
(17 08 58) — 8; 12,15; 14,45; 17,15; 19,45;

facultătii de navigație si
facultății
de
mecanică,
llie Drăgușin și, respectiv.
Mircea Câmărașu.
— Membrii
echipajului,
navei nu sint si ei profesori
de practică ai viitorilor ofi
țeri maritimi ?
— Negreșit. Fiecare din
cei 32—34 de membri ai
echipajului trebuie să con
stituie pentru studenti o
întruchipare exemplară a
marinarului român. Accen
tuez. marinar român, pen
tru că noi ne bucurăm de
o mare apreciere în toate
colturile lumii unde navele
noastre, pavilionul nostru
sînt asociate întotdeauna cu
numele tării și cu al pre
ședintelui
ei.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Aceste
calități se formează cu
anii, in luptă cu marea, se
educă in sinul colectivului,
care e cel mai bun dascăl.
Poate că de aceea majori
tatea membrilor echipajului

FLOREAS0A (33 29 71) — 8,30; 10,15;
14; 16: 18: 20.
©
Afacerea
Pigot :
GIULEȘTI
(17 55 46) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11,15;
13,30; 15,45; 18: 20.
© Naufragiul : LIRA (3! 71 71)
—
15,30; 17,30; 19,30, ARTA (213186) —
9; 11; 13; 15; 17,15: 19,30.
© Lanțul amintirilor :
FLACĂRA
(20 33 40) — 13,15; 16; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71,
sala
mică) : Generoasa fundație — 19.
*>
Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : „Studioul
tlnărului muzician"
(II). Dirijor și
comentator : Nicolae Racu — 19.

nostru sînt mai în vîrstă
decit cei de . pe alte nave.
Dar cit de pricepuți. de
harnici, de temerari sint !
— Vreți să numiți citiva
dintre ei ?
— Ar merita să se spună
ceva despre fiecare. Dumi
tru Vultur, șeful de echi
paj, despre care unii citi
tori iși mai aduc poate
aminte că a fost și un în
drăgit jucător de fotbal.
Traian Mocanu, șef timo
nier. Victor Băluță. moto
rist, Gheorghe Anghelescu
și Ion Mihalache. ofițeri.
— Se spune,
tovarășe
Drăguț, că. in contradicție
cu numele, sinteți foarte
exigent...
— Dacă respectarea stric
tă a regulamentelor de na
vigație si a regulilor ne
scrise de ținută morală și
conduită înseamnă exigen
tă. atunci cei care o spun
au dreptate. Eu as numi
însă această obligație esen
țială a- marinarului serio
zitate. Știu precis, fapt ve
rificat de-a lungul a 25
de ani de meserie, că exi
genta și seriozitatea coman
dantului navei, ale fiecărui
membru al echipajului dau
tuturor celorlalți sentimen
tul de siguranță pe mare,
garanția îndeplinirii fără
nici un risc a misiunii.
— Ce alte calități trebuie
să mai aibă un viitor co
mandant sau ofitar mari
tim ?
— Să fie un om înțelept,
un bun diplomat al tării
sale. Fiecare din noi tra
ducem în fante politica
partidului și statului nos
tru. de pace si colaborare
cu toate statele lumii. în
această lumină, navigatorul
trebuie să fie si un am
basador al felului nostru
de a fi ca români.

George MIHAESCU

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 19: (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Anchetă asu
pra unui ttnăr care nu a tăcut nimic
— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Nu pot să
dorm — 15; Niște țărani — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 19,30.
• Teatru! de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 19.
V Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Maghery) : Fire de poet — 19,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Serenadă tirzie —
19,30;
(sala Gfulești, 18 04 85) : Anunț
la
mica publicitate — 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Și dacă se invirtește — 17,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Șo
ricelul și păpușa — 10; Nică fără fri
că — 17;
(sala „Ion
Vasilescu") :
Dana și leul — 10.

Noua carte de vizită a Predealului
„Vrem să facem cît mai cunos
cută stațiunea Predeal. Vrem ca ea
să reprezinte una din cărțile de vi
zită ale turismului ropiânesc. Pen
tru că, in ultimii ani, am investit
mult pentru innoirea ei. Nu numai
in ce privește dezvoltarea bazei
materiale, ci și a concepției de or
ganizare a serviciilor, de creștere a
capacității lor de a influența mo
tivația turistică".
Rostind aceste cuvinte, directorul
Oficiului județean de tu-ism Bra
șov. Vasile Dobre, definește de
fapt ambiția organizatorilor turis
mului de aici de a relansa stațiu
nea Predeal, după o perioadă de
anonimat, in circuitul turismului
intern si international. Și acest
lucru a început prin acțiuni de
orosbe-târe atit la fi'.iale'.e de tu
rism din tară, oentru a prezenta
stațiunea cu noutățile ei. cit si prin
propaganda, cu același scop, făcută
pe piața externă.
Au responsabilii turismului din
Predeal argumente pentru o puter
nică re'a.isare a stațiunii ?
Au. Și ele sînt îndreptățite în
primul rînd de eforturile care s-au
făcut și se fac pentru modernizarea
bazei materiale, pentru ridicarea
gradului de confort al hotelurilor și
vilelor. Și nu numai prin investiții.
Ci, mai ales, prin eforturi gospo
dărești proprii, prin disponibilită
țile create de la bugetul propriu.
Construcția celor două hoteluri de
rang internațional — „Cioplea" și
„Orizont" — a deschis, cum se ex
prima directorul, „ofensiva pentru
modernizarea stațiunii". Ele au re
prezentat și reprezintă punctele ds
reper la nivelul cărora se cere aliniată, in timp, întreaga ba-â materială. Dealtfel, multe din vilele
vechi, ce păreau obosite dună
30—40 de ani de exploatare, au în
tinerit — prin modernizare — și
arată în prezent ca orice edificii
noi. Aceeași metamorfoză au cu
noscut-o și hotelurile „Bulevard",
y^Carmen", „Rozmarin", „Clăbucet

— Sosire", care se prezintă acurr
vizitatorului nu numai ca edificii
cu un grad de confort la niveli'i
cerut astăzi de turism, dar și cu o
infățișare arhitecturală nouă.
în acțiunea pe care și-au propus-o pentru relansarea stațiunii Pre
deal, organizatorii turismului cte
aici nu s-au temut să învingă ș:
atit de comodele prejudecăți, dt
tipul „asta sau asta nu se poate",
atit de invocate uneori în peri
metrul turismului. Și le-au în
vins.. Aici au apărut pensiuniintime. în care
turiștii mănîncă
și se simt „ca la mama aca
să". Aici a apărut prima stină-turistică cu profil complex — atît de
alimenta,ie publică, cit și de agre
ment. Și tot aici vilegiaturlștii pot
face cunoștință cu restaurantul-cabană „Vinătorul", unde firma nu
este o simplă reclamă, ci o realitate
pe care turiștii o aplaudă ca pe o
surpriză dintre cele mai plăcute.
Atît ca dovadă că pot fi create și
asemenea unități intime, plăcute,
cit și ca efort pentru respectarea
autentică a profilului anunțat.
Există aici, de asemenea, o stă
ruitoare preocupare ca agrementul
să fie și el — și la propriu și la fi
gurat — la înălțime. Plimbările cu
sănii trase cu cai pe șoseaua Pre
deal — Trei Brazi, extinderea și
modernizarea pîrtiilor de schi, or
ganizarea de competiții in piscina
hotelului „Orizont", crearea în jurul
hotelurilor mari a unor baze spor
tive simple, prezentarea de specta
cole folclorice, organizarea unor
„serbări ale zăpezii" și a unor con
cursuri „Miss" pe anotimpuri se
constituie, firește, într-un alt ar
gument menit să confere stațiunii
Predeal acel complex de factori,
creat de natură și om, care s-o
facă tot mai căutată de turiști. Și
in momentul de față, aici, la Pre
deal, acești factori sint valorificați
din plin.

Constantin PRIESCU
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președintei Nieolae Ceaesesco

PLENARA EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

Tovarășul Konstantin Cernenko a fost ales
secretar general al C. C. al P. C. U. S.
MOSCOVA 13 (Agerpres). — Agenți.a T.A.S.S. anunță că la 13 fe
bruarie a avut Ioc plenara extraordi
nară a Comitetului Central
ăl
P.C.U.S.
Din însărcinarea BLroului Politic
al C.C., plenara a fost deschisă de
Konstantin Cernenko, membru.al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al
P.C.U.S.
In legătură cu încetarea din viată
a lui Iuri Andropov, secretar general
al C.C. al P.C.U.S., președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., participanții la plenara C.C.
au cinstit memoria lui Iuri Vladimirovici Andropov printr-un minut de
reculegere.
Plenara C.C. a relevat că Partidul
Comunist al Uniunii Sovietice. în
tregul popor sovietic au suferit o
pierdere grea, arătind că a încetat
din viată un eminent conducător al
partidului comunist si statului sovie
tic. un patriot înflăcărat, un leninist,
un luptător neobosit pentru pace și
comunism.
Plenara a subliniat că I. V. An
dronov. aflîndu-se. potrivit voinței
partidului, in cele mai importante
posturi ale activității de partid si de
stat, si-a consacrat toate forțele și
cunoștințele sale, marea sa experien

MOSCOVA 13 (Ager
pres). — Agenția T.A.S.S.
a transmis biografia to
varășului
Konstantin
Cernenko. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S.
Konstantin
Cernenko
s-a născut la 24 septem
brie 1911, în satul Bolșaia
Tes, raionul Novoselovsk,
ținutul Krasnoiarsk.
Este membru al P.C.U.S.
din anul 1931. A absolvit
un institut pedagogic și
Școala superioară pentru
organizatori de partid de
pe lingă C.C. al P.C. (B)
al U.R.S.S.
Konstantin Cernenko a
început
să
muncească
încă din primii ani ai ti
nereții.
Activitatea
sa
ulterioară este legată de
munca de conducere în
organizațiile de Comsomol, apoi in. cele de
partid. In anii 1929—1930,
a condus Secția de pro
pagandă. și agitație a
Comitetului raional No
voselovsk al U.T.C.L. in
1930, s-a înrolat voluntar
în Armata Roșie. Pină în
anul 1933 a servit în uni
tățile de grăniceri, fiind,
secretar al organizației
ie partid intr-una din
aceste unități.
După terminarea servi
ciului militar, Konstantin
Cernenko primește dife
rite însărcinări pe linie
de partid in ținutul Kras
noiarsk, fiind între altele
secretar al comitetului
de partid al ținutului.
Incepînd din anul 1943,
Konstantin Cernenko a
studiat la școala superi
oară pentru organizatori
de partid.
Din anul 1945, a deți
nut funcția de secretar nl

ță de viată înfăptuirii politicii parti
dului. El a acordat o atenție deose
bită transpunerii în viată a liniei
elaborate de cel de-al XXVI-lea
Congres al P.C.U.S. și de plenarele
ulterioare ale C.C. al P.C.U.S. spre
creșterea continuă a producției, acce
lerarea progresului ■ tehnico-științific,
perfectionarea conducerii economici
naționale, sporirea răspunderii ca
drelor și întărirea disciplinei, spre
ridicarea neabătută a nivelului ma
terial și spiritual al poporului.
A fost relevată, de asemenea, con
tribuția lui I. V. Andropov la dez
voltarea
colaborării
multilaterale
dintre țările socialiste, la lupta pen
tru consolidarea păcii și securității
internaționale.
Plenara a subliniat că în aceste
zile întregul popor sovietic îsi strînge tot mai mult rindurile în jurul
Comitetului Central, al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S. ferm hotărît
să lunte cu abnegație centru trans
punerea în viată a politicii interne
și externe leniniste a partidului.
Participanții la plenara C.C. au
exprimat condoleanțe profunde fa
miliei și celor apropiati defunctului.
Plenara C.C. a examinat problema
alegerii secretarului general al C.C.
al P.C.U.S.

Comitetului regional de
partid Penza. In 1948 a
fost numit șef al Secției
de propagandă și agita

ție a C.C. al Partidului
Comunist din R.S.S. Mol
dovenească,
In anul 1956, Konstan
tin Cernenko a fost pro
movat in aparatul C.C. al
P.C.U.S., unde a condus
un sector al Secției de

CARACAS 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Venezuela, Jaime
Lusinchi, a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un salut cordial și călduroase
urări de sănătate și fericire. Șel'ul
statului venezuelean a subliniat că
președintele NicOlae Ceaușescu este
o personalitate marcantă a vieții po
litice contemporane și a făcut, tot
odată, aprecieri elogioase la adresa

Din însărcinarea1 Biroului Politic
al C.C.. Nikolai Tihonov, membru
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S..
președintele Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S.. a rostit o alocuțiune in
legătură cu această problemă. El a
propus alegerea lui
Konstantin
Cernenko in funcția de secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.
Plenara l-a ales în unanimitate pe
Konstantin Cernenko in funcția de
secretar general al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.
A luat apoi cuvîntul Konstantin
Cernenko, secretar general al C.C. al
P.C.U.S. El și-a exprimat recunoștin
ța fierbinte pentru înalta încredere
ce i-a fost acordată de Comitetul
Central al P.C.U.S. Konstantin Cer
nenko a dat asigurări Comitetului
Central al P.C.U.S., partidului comu
nist că îsi va consacra toate forțele,
cunoștințele și experiența de viată
îndeplinirii cu succes a sarcinilor
construcției comuniste în Uniunea
Sovietică, asigurării continuității in
rezolvarea sarcinilor Congresului al
XXVI-lea al P.C.U.S. privind întări
rea continuă a puterii economice și
de apărare a U.R.S.S., creșterea bu
năstării poporului sovietic. întărirea
păcii. înfăptuirea politicii interne și
externe leniniste promovate de par
tidul comunist și de statul sovietic.

propagandă.
Din
anul
1960 el activează ca șef al
Secretariatului Prezidiu
lui Sovietului Suprem al

U.R.S.S. în anul 1965,
Konstantin Cernenko este
numit șef al Secției gene
rale a C.C. al P.C.U.S
în anii 1966—1971. este
membru supleant al C.C.
al P.C.U.S. La Congresul
al XXIV-lea al partidu

politicii externe a României, exprimînd dorința guvernului țării sale de
a acționa in continuare pentru dez
voltarea relațiilor bilaterale în toate
domeniile.
Mesajul a fost transmis cu prilejul
primirii în vizită de rămas bun. de
către președintele venezuelean, a
ambasadorului României, in legătură
cu încheierea misiunii sale în Ve
nezuela.

ATENA 13 (Agerpres). — La Atena
au fost' reluate, luni, lucrările Con
ferinței țărilor balcanice la nivel de
experți. la care participă delegații
din Bulgaria. Grecia. Iugoslavia,
România și Turcia. Prima fază a
conferinței a avut loc în luna ia
nuarie.
în alocuțiunea rostită. Carolos Papoulias, ministru secretar de stat in
Ministerul Afacerilor Externe al
Greciei, relevînd eforturile desfă
șurate in ultimii ani pentru promo
varea cooperării balcanice multila
terale, și-a exprimat convingerea că
acest proces va fi continuat și ex
tins în așa fel incit să fie realizat
idealul comun al unei colaborări cit
mai largi în toate domeniile și. in
special. în sfera importantă a conso
lidării securității și prevenirii unui
război nuclear cu efecte catastrofale
pentru toate popoarele.
Reprezentantul Turciei a eviden
țiat interesul țării sale . in dezvol
tarea multilaterală a cooperării pe
plan balcanic.
Au fost adoptate, apoi, ordinea de
zi. care prevede o abordare cuprin
zătoare . a problemelor cooperării
multilaterale între, statele balcanice,
in domeniile economic, tehnico-știintific'. politic si al securității, precum
si regulile de procedură și progra
mul de lucru.
La primul punct de ne ordinea de
zi. delegația română a prezentat con
siderentele țării noastre privind re

lui (martie 1971) a fost
ales membru al Comite
tului Central dl P.C.U.S.,
iar în martie 1976, la ple
nara C.C. al P.C.U.S. care
a avut loc după Con
gresul al XXV-lea al
partidului — secretar al
C.C. al P.C.U.S.
Din anul 1977, este
membru supleant al Bi
roului Politic, iar din
1978 — membru al Birou
lui Politic al C.C. al
P.C.U.S. A fost ales de
putat in Sovietul Suprem
al
U.R.S.S. și depu
tat in Sovietul Suprem
al R.S.F.S.R. în mai mul
te legislaturi.
Konstantin Cernenko a
făcut parte din delegația
sovietică la Conferința
pentru securitate și coo
perare in Europa (Hel
sinki, 1975), și a participat
la tratativele de la Vieria
in problemele dezarmării,
în 1979.
în toate funcțiile pe
care i le-a încredințat
partidul, Konstantin Cer
nenko a dat dovadă, de
înalte calități organizato
rice, de principialitate
partinică, de devotament
față de idealurile comu
nismului. Este autorul
unei serii de lucrări știin
țifice.
Pentru marile merite
față de patrie, lut Kon
stantin Ustinovici Cer
nenko i-a fost decernat
de două ori titlul de Erou
al Muncii Socialiste, de
cite trei ori Ordinul Lenin
și Ordinul Steagul roșu al
muncii, fiind distins, tot
odată, cu numeroase me
dalii ale Uniunii Sovieti
ce. Este laureat al Pre
miului Lenin.

zultatele obținute în urma reuniu
nilor balcanice precedente, in spe
cial in domeniile economiei, trans
porturilor, științei și tehnicii, comu
nicațiilor etc.
A
fost
relevată
concepția
României, a președintelui Nicolae
Ceaușescu
privind
transformarea
balcanilor într-o zonă a păcii și bu
nei vecinătăți, a cooperării și înțe
legerii. liberă de arme nucleare, de
baze militare și de trupe .străine.
S-a subliniat că acest obiectiv poate
și trebuie să fie atins in cadrul mai
larg al edificării securității și dez
voltării
cooperării în Europa, al
statornicirii unoi' relații noi. demo
cratice. întemeiate ferm pe princi
piile independenței și suveranității
naționale, neamestecului in treburile
interne, egalității în drepturi și
avantajului reciproc, pe respectarea
orinduirii sociale din fiecare tară,
nerecurgerea la forță sau la ame
nințarea cu forța, reglementarea tu
turor diferendelor pe cale politică,
prin negocieri. în acest sens, o im
portanță deosebită revine dezvoltării
continue a conlucrării dintre statele
balcanice în cadrul unui proces evoluind de lâ simplu la complex, cu
participarea tuturor țărilor din re
giune. în care securitatea si coope
rarea se presupun și se condiționea
ză reciproc.
Au luat cuvîntul. do asemenea,
reprezentanți ai celorlalte state par
ticipante.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă ciocnirile armate în Liban ® întrevederea
președintelui S.V.A. cu reaele Iordaniei O Convorbiri Ia nivel
înalt între Siria și R.D.P, Yemen
BEIRUT 13 (Agerpres). — Schim
burile de focuri care opun armata
libaneză milițiilor druze. șiite și sunite au continuat, luni, de-a lun
gul întregii linii de demarcație în
tre sectoarele de est și de vest ale
Beirutului, transmit agențiile inter
naționale de presă. Au. fost înregis
trate ciocniri Violente și la perife
ria de sud a capitalei, precum și în
regiunea de munte situată, la sudest de oțraș.- Potrivit unui bilanț
provizoriu dat publicității de presa
din Beirut, in timpul luptelor din
ultimele 24 de ore. un militar li
banez a fost ucis, iar 15 persoane
civile — rănite. Pe de altă parte,
postul de radio Beirut informează că
mediatorul saudit Rafiq Hariri a re
venit luni in capitala libaneză, pen
tru a continua consultările cu păr
țile adverse, in perspectiva reluării
negocierilor de reconciliere.

WASHINGTON 13 (Agerpres). —
Președintele Statelor Unite. Ronald
Reagan, a avut luni,, la Washington,
o primă rundă de convorbiri cu re
gele Hussein al Iordaniei aflat în
vizită oficială în S.U.A.. informea
ză agențiile AP. și U.P.I. Au fost
examinate chestiuni referitoare. în
principal, la evoluția situației din
Orientul Mijlociu, si în special din
Liban.
DAMASC 13 (Agerpres). — La Da
masc s-au încheiat luni convorbiri
le dintre președintele Siriei. Hafez
Al Assad, și Aii Nasser Mohammed,
președintele Prezidiului Consiliului
Suprem al Poporului al R. D. P. Ye
men, care a efectuat o vizită în ca
pitala siriană. Au fost discutate, cu
acest prilej, aspecte ale cooperării
bilaterale, o atenție deosebită fiind
acordată, de asemenea, ultimelor
evoluții pe plan arab și din Orien
tul Mijlociu.

R. F. G.
BONN 13 (Agerpres). — La Kiel
s-au încheiat lucrările unei confe
rințe de două zile a reprezentanților
șomerilor din Șjchleswig-Holstein și
Hamburg. Participanții au adoptat
uh apel in care cheamă Ia acțiuni

'AGENȚIILE DE PRESA
SP - pe scurt

REUNIUNE
MINISTERIALA
O.E.C.D. Miniștrii economiei și fi
nanțelor sau adjuncti ai acestora
din cele 24 de țări membre ale
Organizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.)
s-au întrunit luni la Paris. în
cadrul unei conferințe menite să
examineze, in contextul situației
actuale, mijloacele susceptibile să
contribuie la crearea unui cadru
favorabil relansării economice a
statelor respective, informează agentia France Presse.
Un purtător de cuvînt al O.E.C.D.
a relevat că țările industrializate
occidentale sînt confruntate, in pre
zent. cu două chestiuni apreciate
ca deosebit de preocupante : ratele
înalte ale șomajului, pe de o parte,
și deteriorarea finanțelor publice,
pe de altă parte.
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O NOUA RUNDA DE CONSUL
TĂRI ÎNTRE JAPONIA ȘI PIAȚA
COMUNA. La Tokio a început luni
o nouă rundă de consultări între
Japonia și Piața comună consacra
te examinării divergențelor comer
ciale dintre cele două părți. In le
gătură cu aceasta, se reamintește
că statele Pieței comune înregis
trează un deficit constant in
schimburile comerciale cu Japonia. Anul trecut, acest deficit a
atins 12 miliarde dolari.

CREȘTERI DE PREȚURI. Pro
centul mediu de creștere a prețu
rilor la bunurile de consum in Ita
lia a fost, in 1983, de 15 la sută,
informează agenția A.N.S.A. Ci
tind datele publicate de Institutul
central de -statistică din Roma
(ISTAT), agenția precizează că,
în aceeași perioadă, prețurile cu
ridicata au crescut cu 9,7 la sută.

ACTE DE VIOLENȚA IN SAL
VADOR. în cursul săptăminii tre
cute, 117 persoane și-au pierdut
viața în Salvador, ca urmare a ac
telor de violență politică, a decla
rat arhiepiscopul capitalei, Arturo
Rivera y Damas. El a precizat că
un mare număr de victime au fost
executate de „escadroane ale morții“, alcătuite din elemente de ex
tremă dreaptă. Rivera y Damas a
denunțat, pe de altă parte, unele
informații difuzate în ziarele lo
cale de către serviciul de presă al
armatei, potrivit cărora o serie de

Publicația „COOPERAREA TEH
NICA INTRE ȚĂRILE ÎN CURS
DE DEZVOLTARE", editată de Pro
gramul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare (P.N.U.D.), inserează în
ultimul său număr o serie de arti
cole și studii întocmite sub egida
acestui organism și în care subli
niază consecințele dezastruoase,
pentru țările lumii a treia, a „fur
tului de creiere" practicat de țările
capitaliste dezvoltate. La întocmi
rea acestor studii au participat 200
de experți și specialiști din 41 de
țări africane și 61 de organizații interguvernamentale, guvernamenta
le și internaționale.

Transfer în sens unic.

(Agerpreș)
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Situația Africii — arată publicația
menționată — este deosebit de grea,
cu atit mai mult cu cit este vorba de
continentul cu cele mai puține ca
dre calificate. Din fiecare 1 000 de
tineri, sistemul de instruire în în
tregul continent nu poate primi
decit 580 în școlile primare, 73 în
cele secundare și numai 4 în învățămintul superior. „Subdezvoltarea
continentului african — a declarat
Michel Doo Kingue, adjunct al ad
ministratorului P.N.U.D. — se ex
plică în bună parte și prin faptul
că duce lipsă de mină de lucrxi ca
lificată — bărbați sau femei — pen
tru a pune în valoare resursele
naturale ale Africii". în ciuda ma
rilor eforturi depuse, sistemul de
învățămînt din Africa nu poate răs
punde nevoilor continentului. Un
studiu al UNESCO efectuat in 20
de state africane arată că dintre
acestea doar un singur stat este in
măsură să formeze specialiști in
domeniul agriculturii și industriei
alimentare, nici unul nedispunind
de,structurile necesare pentru for
marea specialiștilor și inginerilor
in domeniul industriei chimice.
Deși este vorba de fări cu mari re
surse naturale, nici una din țările
respective nu califică la ora actuală
tineri in domenii ca industria ex

tractivă, geologie, industria side
rurgică, hidroenergetica etc.
De aceea, precizează un raport
al Comisiei economice O.N.U. pen

în favoarea unei reduceri echiîibrnle,
la nivelul cel mai scăzut, a armamentelor
PARIS (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist
Francez, Georges Marchais, s-a
pronunțat împotriva constituirii ți
nui sistem de apărare vest-european, apreciind că acesta ar însem
na „o gravă punere sub semnul în
trebării a independentei și secu
rității Franței". Dorini — a spus
secretarul general al P.C.F. — in
condițiile respectării stricte a inde
pendenței fiecărui stat, o Europă a

progresului social, o Europă a demccrației, a cooperării economice
fundamentată pe baze noi, o Eu
ropă a păcii și dezarmării Secre
tarul general al P.C.F. a reafirmat,
totodată, poziția partidului său in
favoarea unei „reduceri echilibrate,
la nivelul cel mai scăzut, a arma
mentelor", arătind că „orice pro
gres pe calea dezarmării nu se
poate realiza decit cu respectarea
securității" tuturor statelor.

înarmările „înghit" fondurile
destinate reducerii șomajului
i
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LONDRA 13 (Agerpres). — Reprezentanții a peste 20 de organizații sindicale din
... . Marea Britanie,
întruniți la Londra in cadrul unei
conferințe intitulate „Șomajul și
bomba", au subliniat că înarmările
nucleare nu numai că amenință pacea mondială, dar agravează situafia socială, afectind direct nivelul

Peninsula Iberică
LISABONA 13 (Agerpres). —
Consiliul portughez pentru pace și
mișcarea „NU - armelor nucleare!", au adoptat un document in
care resping trecerea sau staționa
rea de arme nucleare pe teritoriul
Portugaliei. în cadrul unei reuniuni
desfășurate in capitala lusitană,
delegațiile celor două organizații
. pacifiste au anunțat că vor lansa, o
(amplă campanie pentru a determi' na guvernul să nu permită ampla’ sarea de armamente nucleare în
fără, 'să acționeze pentru elimina-

'

de trai al oamenilor muncii. Vorbi
torii la conferință au declarat că
înarmările nu creează locuri dc
muncă noi și sigure, ci „înghit" tot
mai multe fonduri care ar putea fi
folosite pentru reducerea șomajului
și, in general, pentru progres eco
nomic și social.

zonă denuclearized I

J WASHINGTON 13 (Agerpres). —
țO demonstrație de protest împotri

I

va cursei înarmărilor, la care au
participat cîteva sute de persoane,
a avut loc în apropierea șantierelor
navale din New London (Connec-
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HELSINKI 13 (Agerpres). — Sub
lozincile luptei pentru pace, impotriva cursei înarmărilor, pentru
dezarmare, în primul rind dezarmare nucleară, în orașul finlandez
Jyvâskylfi s-a desfășurat tradiționaiul festival al culturii niuncito-

„Cine pe cine ajută ?“.
Exodul de competentă — arată
revista — împiedică Africa să
beneficieze de serviciile
multo
ra din fiii și fiicele sale. Pen
tru Africa, care posedă cel mai
redus „rezervor de compstențe"
din toate continentele în curs de
dezvoltare, această deplasare în
sens unic spre țările capitaliste in
dustrializate reprezintă un serios
obstacol in calea progresului. Țări
le cele mai afectate sint Nigeria,
Ghana, Kenya. Malawi, Zimbabwe,
Etiopia. Organizația Internațională

î
î
î
î

i

rea. unor astfel de arme de pe conti
nentul european. Majoritatea vorbi
torilor au condamnat proiectele dc
desfășurare a noi arme nucleare in
Europa, pronunțindu-se, totodată,
în favoarea, denuclearizării Pe
ninsulei Iberice.
Totodată,
Consiliul
portughez l
pentru pace a anunțat că va orga- '
niza, împreună cu forțele pacifiste
din Spania, demonstrații împotriva
cursei înarmărilor și pentru trece
rea la măsuri concrete de dezar
mare.

Demonstrație de protest
la șantierele navale din Connecticut
ticut — S.U.A.), în momentul lansării a
celui
de-al
patrulea
submarin american dotat cu rachete nucleare „Trident". Poliția a intemenit pentru imprăștierea manifestanților, operind citeva zeci de
■ arestări.
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Sub semnul luptei pentru dezarmare
rești „Jyvăskylă — ’84". Festivalul
a fost organizat din inițiativa partidelor comunist și social-democrat
din Finlanda, precum și a unor
organizații sindicale, de femei și
tineret.
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UN ZIAR DIN JOHANNESBURG RELEVĂ :

Războiul rasiștilor sud-africani în Namibia
are grave consecințe
LUSAKA 13 (Agerpres). — Răz
boiul regimului rasist de la Pretoria
împotriva patrioților Namibiei se
soldează anual pentru R.S.A. cu
pierderea unui miliard de ranzi,
precum și cu sute de soldați și ofi
țeri uciși și răniți, scrie ziarul
„Star", care apare la Johannesburg.
Cu fiecare an, continuă ziarul, chel
tuielile R.S.A. in Namibia cresc, iar
pierderile sint din ce in ce mai
mari. Chiar și autoritățile de la Pre
toria au fost nevoite să recunoască
faptul că povara cheltuielilor mili
tare in Namibia este excesiv de
mare.

a Muncii estimează că în perioada
1962—1972, în jur de 13 500 specia
liști africani — oameni de știință,
ingineri, medici, cadre didactice —

@ Africa - continentul cu cele mai puține ca
dre calificate - pierde anual, ca urmare a ra
colărilor, mii de absolvenți cu studii superi
oare ® Prin „transferul invers de tehnologie”
țările africane sînt private de zeci de miliarde
de dolari
tru Africa, nu este de mirare că
„numărul inginerilor și oamenilor
de știință in Africa este extrem de
scăzut, iar cel al persoanelor lucrind in domeniul cercetărilor și
dezvoltării științifice este și mai
mic". Cadrele cu pregătire superi
oară — atitea cite există — s-au
format, cu grele sacrificii din par
tea țărilor africane, în străinătate.
în ciuda acestei situații dezas
truoase, mii de muncitori calificați
șl cadre cu. pregătire superioară
din țările Africii sint racolate de
țările occidentale. Permanent este
o deplasare de „creiere", de „inte
ligență" intr-un singur sens : din
spre cei săraci spre cei bogați.

t

rază medie de acpentru reducerea
precum și pentru
denuclearizate ii*

Ocupația sud-africană în Namibia
este o adevărată tragedie pentru po
porul namibian, opinează publicația.
Foametea și bolile, absenta totală a
unui sistem de învățămint,
*
distru
gerea obiectivelor economice sint
numai citeva din consecințele aces
tei ocupații. Potrivit datelor presei,
anual, in Namibia își pierd viața din
cauza represaliilor rasiștilor de la
Pretoria sute de locuitori
pașnici.
Trupele Pretoriei incendiază satele
namibiene, jefuiesc și terorizează
populația, ceea ce face ca țara să
se transforme intr-un imens lagăr
de concentrare, scriu ziarele.

în calea lichidării subdezvoltării

PESTE 400 DE STOPURI CAR
DIACE a avut, în cinci zile,
George Derrick, în virstă de 65 de
ani, din Pittsburgh, El a fost sal
vat grație eforturilor medicilor,
relatează
agenția
Associated
Press. După fiecare asemenea
stop, medicii i-au repus inima în
mișcare, prin șocuri electrice pu
ternice. Ei au stabilit, cu ajutorul
unui aparat d% înregistrare a im
pulsurilor
electrice generate de
diferitele țesuturi cardiace, că sis
temul electric cardiac al pacientu
lui a fost dezorganizat de un țesut
cicatrizat în urma unui atac de
cord suferit în 1980. După îndepăr
tarea țesutului respectiv, George
Derrick s-a restabilit complet,
fiind considerat in afară de pe
ricol.

giunile estice ale Al
geriei, zone care de
obicei sînt caracteri
zate printr-un climat
călduros.
Pe alocuri,
stratul de zăpadă are
intre 60 de centimetri
și un metru. Regiunile
centrale șl vestice ale
țării sînt și ele afecta
te de furtuni ce au
produs pagube materiale considerabile.
Ninsorile puternice
care au căzut în ulti
mele zile in lugoslavia au afectat serios
transportul rutier și
feroviar în aproape
toate regiunile țării —
relatează agenția Taniup. O serie de așezări rurale au rămas
fără curent electric și
fără apă. iar școlile au
fost închise,

telor nucleare cu
țiune în Europa,
celor existente,
crearea de zone
Europa.

SPECIALIȘTILOR-obstacol major

militari ar fi fost asasinați de
guerilă, cind, în realitate, aceștia
și-au pierdut viața in cursul lupte
lor cu insurgenți salvadorieni.

toasă Abbruzzo, din
Italia, au căzut nin
sori abundente, pe alocuri zăpada se ri
dică chiar la 5 metri.
Vreme rea se înre
gistrează, de aseme
nea, in Statele Unite:
Viscole puternice s-au
abătut asupra statelor
Texas, Kansas și Loui
siana, in vreme ce
furtuni
însoțite
de
ploi s-au inregistrat
pe cursul inferior al
fluviului
Mississippi.
Și asupra arhipela
gului nipon s-au abă
tut ninsori abundente.
Din pricina frigului au
murit 48 de persoane
și. alte 150 sînt spita
lizate.
Abundente ninsori,
însoțite de vînturi in
tense și scăderi bruș
te de temperatură au
fost înregistrate in re

BONN 13 (Agerpres). — La Kbln
au luat sfirșit lucrările conferinței
Mișcării pentru pace din R.F. Ger
mania, Participanții s-au pronunțat
pentru încetarea amplasării rache-

- - - - - - - - - - - - - - - - - — CONCLUZIILE UNOR STUPII ÎNTOCMITE SUB EGIDA Q.H.U.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CAPRICIILE VREMII
Viscolele și avalan
șele care s-au abătut,
de o săptămână, asu
pra unor zone întinse
din Europa occidenta
lă au provocat moar
tea. a cel puțin 30 de
persoane și dispariția
altora, in special in
regiunile muntoase din
Elveția și Austria. în
Austria, mii de local
nici și turiști veniți pentru a practica
schiul, au rămas blocați in regiunile din
vestul țării.
în Alpii elvețieni,
s-au înregistrat cele
mai puternice ava
lanșe din ultimii, ani,
soldate
cu
victime
omenești,
precum și
cu blocarea trecători
lor alpine și izolarea
unor stațiuni pentru
sporturile de iarnă,
în regiunea mun

comune împotriva șomajului demasă în R. ,F. Germania. Organiza
țiile șomerilor din landurile amin
tite intenționează să desfășoare, in
luna mai, acțiuni de protest împo
triva urmărilor nefaste ale șomaju
lui și reducerii cheltuielilor sociale.

'î

Pentru încetarea amplasării rachetelor nucleareI
în Europa !

ATENA; Reluarea lucrărilor Conferinței
tarilor balcanice la nivel de experți

Apel la acțiuni comune împotriva șomajului

CONVORBIRILE PREȘEDINTE
LUI
S.W.A.P.O.
LA
PARIS.
Președintele
Organizației
Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.). Sam Nujoma. care a
întreprins o vizită în Franța, a
avut luni, la Paris, convorbiri cu
ministrul francez a! relațiilor ex
terne. Claude Cheysson. Interlocu
torii au examinat cu prioritate evolutia situației din Africa austra
lă. în special procesul privind ac
cesul la independentă al Namibiei,
teritoriu ocuoat ilegal de regimul
rasist sud-african. Ministrul fran
cez a reafirmat că tara sa se pro
nunță în favoarea acordării inde
pendentei Namibiei.

Acțiuni și luări de poziție împotriva
intensificării cursei înarmărilor,
pentru dezarmare și pace

au fost racolați în Statele Unite și
Marea Britanie.
Potrivit unui
studiu
al
U N.C.T A.D., în perioada 1961—
1972, „transferul invers de tehno

logie" a costat pe ansamblu țările
slab dezvoltate nu mai puțin de 50
de miliarde dolari. Suma depășește
cu mult ajutorul primit de aceste
țări din partea statelor dezvoltate,
incit, pe bună dreptate, se pune în
trebarea : Cine pe cine ajută?
Țările africane sînt hotărite să
adopte măsuri concrete pentru a
lupta împotriva flagelului racolării
de cadre. încă în aprilie 1980, Or
ganizația Unității Africane a acor
dat o atenție deosebită acestei teme
Și a fost adoptat „Planul de. acțiu
ne de la Lagos", cuprinzind un
program
care
vizează
oprirea
scurgerii de cadre și reintoarcerea
celor plecați, inclusiv
efectuarea
de studii privind, amploarea și con
secințele tragice ale exodului de
competente și negocierea de acordvri-cadru cu țările dezvoltate in
vederea reintoarcerii specialiștilor
ajricani în țările de origine.

Tocmai ca o expresie a preocupării crescinde față de dificultățile
create țărilor in curs de dezvoltare prin operațiunile de sustragere a „in
teligenței", România a inițiat, cum se știe, la Organizația Națiunilor
Unite un proiect de rezoluție însușit de țările „Grupului celor 77", in
numele cărora a fost prezentat spre dezbatere și aprobare Adulării
Generale a O.N.U. După adoptarea sa de către Comitetul pentru pro
blemele economice, Adunarea Generală a votat cu o mare majoritate,
la ultima sa sesiune, rezoluția.
Reamintind caracterul profund nociv al acestui fenomen, rezoluția
subliniază necesitatea unor măsuri menite să contribuie la prevenirea și
eradicarea exodului de cadre calificate din țările în curs de dezvoltare,
cerînd continuarea activităților O.N.U. in acest sens. Obiectivul acestei
activități trebuie să fie formularea unor politici și programe care să per
mită prevenirea exodului de personal calificat și atenuarea efectelor sale
negative asupra potențialului științific și tehnologic al țărilor in curs de
dezvoltare, precum și extinderea unei largi cooperări internaționale sub
egida O.N.U., in scopul soluționării problemelor care survin în acest do
meniu. In cadryl dezbaterilor, la care au participat reprezentanții unui
mare număr de state, s-a apreciat că hotărirea Adunării Generale a
O.N.U. constituie un nou pas important in direcția combaterii și, în cele
din urmă, eliminării fenomenului deosebit de dăunător al exodului de
cadre calificate din țările in curs de. dezvoltare.

N. PLOPEANU
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