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CĂDERILE MASIVE DE ZĂPADĂ DIN ULTIMELE ZILE IMPUN:

Participare largă, activă la actMe de deszăpezire,
pentru desfășurarea normală a activității in toate
sectoarele, maximă griiă pentru economisirea energiei!
în ultimele zile, continentul european a fost
afectat de o iarnă aspră, cu cantități masive de
zăpadă și temperaturi foarte joase.
Rigorile acestei ierni deosebite s-au făcut sim
țite și în țara noastră, în special în sud, în Ol
tenia, Muntenia, nordul Bărăganului și Moldo
va, unde au căzut cantități mari de zăpadă și
s-ou înregistrat temperaturi foarte scăzute. In
unele zone, stratul de zăpadă a atins un metru,
iar la munte peste 2 metri. Temperaturile au
scăzut, de asemenea, la valori cuprinse între
minus 12 și minus 26 de grade.
Aceste condiții climaterice deosebite au creat
unele greutăți în desfășurarea activității din in
dustrie, agricultură, transporturi, telecomunicații
și din alte domenii. Apele Dunării au scăzut
și au, în continuare, tendința de scădere, debitul
ia intrarea în țară va ajunge la numai 2 400
metri cubi pe secundă, față de 4 900 (media
multianuală a lunii ianuarie), ceea ce influenÎează negativ navigația și producția de energie,
n același timp, temperaturile extrem de scăzute
din zona montană au dus la înghețarea cursu
rilor de apă, la reducerea aportului acestora în
lacurile de acumulare, fapt care determină fo
losirea incompletă a capacității instalate din
hidrocentrale.
In exploatările carbonifere, îndeosebi In ca
rierele din bazinul Olteniei, datorită stratului
mare de zăpadă și a gerului, activitatea se des
fășoară cu mari greutăți, făcînd dificilă func
ționarea instalațiilor și livrarea cantităților
necesare de cărbune la centralele electrice. Din
aceste cauze, agregatele energetice din centra
lele care funcționează pe cărbune nu pot fi
exploatate la întreaga lor capacitate.
Pe întreg cuprinsul țării s-au creat greutăți
In desfășurarea normală a transporturilor ru
tiere și feroviare.
Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste
România, sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, în toate județele țării au
fost întreprinse măsuri hotărîte și s-a acționat
pentru funcționarea unităților economice, pentru

economisirea consumurilor de energie și com
bustibili, au fost mobilizate importante forțe ma
teriale și umane pentru depășirea acestei si
tuații.
Ținînd seama de greutățile create ca urma
re a căderilor abundente de zăpadă și a tem
peraturilor foarte joase, este necesar să se ac
ționeze în continuare, de urgență, cu toate for
țele la DEBLOCAREA CAILOR DE ACCES IN
UNITĂȚILE ECONOMICE, A TRIAJELOR, GĂRILOR SI CĂILOR FERATE, A DRUMURILOR NA
ȚIONALE $1 JUDEȚENE, în vederea restabilirii
condițiilor normale de circulație, asigurării unei
aprovizionări corespunzătoare cu materii prime
și materiale a unităților productive din indus
trie și agricultură, a populației cu produse agroalimentare și industriale, bunei funcționări a in
stalațiilor de alimentare cu apă și energie.
Pentru asigurarea funcționării neîntrerupte la
puterea programată a tuturor centralelor pe
cărbune, pentru creșterea continuă a produc
ției de energie electrică, potrivit cerințelor eco
nomiei naționale, CONSILIILE OAMENILOR
MUNCII DIN BAZINELE CARBONIFERE, MINE
RII SINT CHEMAȚI SĂ DEA DOVADA DE O
ÎNALTĂ CONȘTIINȚĂ PATRIOTICĂ, DE ABNEGA
ȚIE Șl SPIRIT REVOLUȚIONAR, CA, PRINTR-O
ORGANIZARE EXEMPLARĂ A PRODUCȚIEI Șl A
MUNCII, SA ASIGURE CĂRBUNELE NECESAR
CENTRALELOR TERMOELECTRICE, SIDERURGIEI
Șl CELORLALTE SECTOARE ALE ECONOMIEI.
In acest scop, consiliile oamenilor muncii tre
buie să întreprindă măsuri energice pentru asi
gurarea funcționării, zi și noapte, in condiții cît
mai bune, a excavatoarelor, a benzilor trans
portoare, a mijloacelor auto, a tuturor instala
țiilor și utilajelor miniere. Se impun, de ase
menea, acțiuni ferme pentru încărcarea și ex
pedierea rapidă și ritmică a cărbunelui nece
sar alimentării centralelor termoelectrice. Unită
țile de transport pe calea ferată să asigure ca
pacitatea de transport necesară, iar conduce
rile centralelor electrice să mobilizeze toate for
țele pentru descărcarea operativă a cărbune
lui din vagoane.

La rîndul lor, energeticienii au datoria să ia
măsuri hotărîte pentru a asigura funcționarea
ireproșabilă, in deplină siguranță, a tuturor
grupurilor energetice, în primul rînd a celor pe
cărbune, la capacitățile programate, condiție
esențială pentru desfășurarea normală a acti
vității economice și sociale pe tot cuprinsul
țării.
IN SCHELELE PETROLIERE, afectate puternic
de căderile masive de zăpadă, se impun, de
asemenea, măsuri energice pentru repunerea într-un termen cît mai scurt in exploatare a tu
turor sondelor, funcționarea acestora fără în
trerupere, întărirea supravegherii și controlului
la sonde, în vederea realizării producției de ți
ței planificate.
OAMENII MUNCII DIN AGRICULTURĂ tre
buie să acționeze în mod energic pentru adăpostirea corespunzătoare a animalelor, pentru
buna aprovizionare a complexelor de creștere
a animalelor și păsărilor cu furaje și apă, des
fășurarea în condiții optime a întregii activi
tăți din zootehnie, pentru realizarea producției
planificate de lapte, carne și alte produse.

MINISTERELE ECONOMICE sînt chemate să ia
măsuri pentru limitarea funcționării, în aceas
tă perioadă, la strictul necesar a unităților mari
consumatoare de energie electrică și termică,
asigurarea tuturor condițiilor necesare îndepli
nirii integrale a sarcinilor de producție, îndeo
sebi a producției fizice destinate exportului. '

Un rol deosebit în depășirea acestor greutăți
și asigurarea unei activități normale in toate
domeniile ÎI au CONSILIILE POPULARE JUDE
ȚENE, MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI SI COMU
NALE, care trebuie, să acționeze cu toată ^fermitatea pentru gospodărirea chibzuită a tutu
ror formelor de energie și a resurselor de ană,
desfășurarea normală a transportului în comun,
reducerea la strictul necesar a iluminatului pu
blic și consumului casnic în fiecare localitate,
asigurîndu-se astfel condiții pentru buna func
ționare a unităților economice.

Oampnii muncii, întreaga populație este chemată să facă dovada înaltei răspunderi

Activitatea specialiștilor din cadrul Centrului de organizare și cibernetică în construcții este orientată și în acest an
spre promovarea celor mai noi metode și tehnologii de lucru pe șantierele de investiții

O CERINȚĂ A PROGRESULUI.

Extinderea automatizării
și robotizării producției
Definind principalele direcții de
acțiune ale cercetării științifice, dez
voltării tehnologice și introducerii
progresului tehnic, Directivele Con
gresului al XIII-lea al partidului
alătură obiectivului fundamental al
cercetării științifice și tehnologice —
ridicarea nivelului tehnic și calitativ
al producției — cerința accelerării
procesului de automatizare, electronizare și robotizare a producției și
altor activități economice, ținta co
mună fiind asigurarea creșterii' pro
ductivității muncii.
Pentru industria construcțiilor de
mașini, asocierea automatizare-calitate are o semnificație cu atit mai
deosebită. Se știe că, in acest dome
niu, în ultimele 2—3 decenii, dar
mai ales in ultimii ani, au sporit
substanțial exigențele privind cali
tatea produselor. A crescut conside
rabil nivelul de precizie în execuția
diferitelor mașini și mecanisme. în
același timp, în strînsă corelare cu
restrîngerea toleranțelor tehnologice,
au fost ridicate la un nivel superior
condițiile referitoare la menținerea
în timp a parametrilor optimi de ex
ploatare, siguranța în funcționare și
disponibilitatea mașinilor și utilaje
lor. Cîteva exemple sînt concluden
te. In ultimii ani a crescut de 5—10
ori termenul uzual de garanție
acordat pentru unele echipamente de
larg consum, ca, de exemplu, frigi
derele. Duratele de exploatare, între
două reparații, la utilaje supuse unor condiții deosebit de grele de ex
ploatare, ca motoare termice, vagoa-;
ne deocale ferată-ș.a., au criscu*, de
asemenea, de cîteva ori. Ș-gu înre-,
gistrat, totodată, diminuări conside
rabile ale greutăților specifice ale
mașinilor, concomitent cu intensifi
carea parametrilor funcționali și a
solicitării structurilor. Astfel, îritre
două generații succesive, greutatea
reductoarelor cu roți dințate s-a re
dus cu 30—40 la sută, iar consumul
de metal pe CP, la unele familii de

motoare termice, a scăzut cu 40—50
la sută.
Pe de altă parte, datorită dezvol
tării puternice a industriei noastre
constructoare de mașini, in special
în ultimii douăzeci de ani, s-a ajuns
la un potențial productiv în care
mecanizarea complexă și automati
zarea au devenit factorii precumpă
nitori în acțiunea de creștere a pro
ductivității muncii. Ca urmare a
adincirii tipizării, în special în do
meniul componentelor, precum și a
extinderii concepției modulare, a
crescut gradul de unificare a pro
ducției și, în continuare, există preIng. Ion CRIȘAN

director general al Institutului
central pentru construcții de mașini

mise pentru mărirea apreciabilă a se
riilor de fabricație, ceea ce constituie
o condiție favorabilă pentru extinde
rea dotării întreprinderilor cu linii
tehnologice cu nivel sporit de auto
matizare. în același timp, în nume
roase domenii, printre care cele de
prelucrări mecanice, montaj, acope
riri, control de calitate ș.a., s-au fă
cut progrese însemnate în direcția
implementării industriale a sisteme
lor automate flexibile, utilizînd ro
boți industriali și sisteme de co
mandă cu microprocesoare și calcu
latoare electronice. Soluțiile experi
mentate, cum ar fi cele de la între
prinderile ș,23 August", „Autobuzul",
„Electroapărataj", „Aversa", „Semănă'oarea" etc., ă'u caracter reprezen
tativ și se pretează la aplicații nu
meroase în fabricația de autovehicu
le, mașini agricole, utilaje terasiere,
componente de uz general ș.a.
Ceea ce scapă uneori în examina
rea soluțiilor adoptate pentru extin
derea automatizării tehnologice este
însă tocmai relația strînsă dintre ca

litate și automatizare, relație pe care
exigențele tehnologiei moderne o
impun in mod pregnant. Este tot mat
evident faptul că, atît în industria
constructoare de mașini, cît și în
alte ramuri industriale, nu se poate
face calitate fără automatizare, după
cum nu se poate face nici automa
tizare fără calitate.
Condiționarea calității de nivelul
de automatizare este consecința
directă a creșterii preciziei tehnolofice, la care ne-am referit mai sus.
n numeroase cazuri, atenția și con
centrarea operatorului nu pot asi
gura execuția ireproșabilă a fiecărei
operații, ceea ce conduce la apariția
unor piese sau ansamble defecte.
Dau numai două exemple elementa
re, dar care reprezintă cauza unui
mare număr de defecțiuni în ex
ploatare : bavurile de la prelucrările
prin așchiere și resturile de așchii
rămase de ta aceleași prelucrări.
Atît bavurile, cît și diverse alte im
purități rămase în interiorul unui
mecanism cu roți dințate sau al unui
lagăr pot determina, la un moment
dat, gripări grave și scoaterea din
funcțiune a utilajului complex din
care fac parte. îndepărtarea lor pe
cale manuală este nu numai o opera
ție neplăcută, dar necesită, totodată,
și o mare atenție, uneori chiar o îndemînare deosebită. Prin automati
zarea acestor operații, folosind teh
nologii moderne, cum ar fi debavurarea electrochimică, vibrochimică
sau termică, spălarea mecanică o-_
rientată ș.a., aceste neajunsuri pot fi
eHmihăte cu deșăvfr$ir'd. In ultimiîr
timp, pe bâza cercetărilor efectuat^,
în țâra, a crescut mult numărul 'de
astfel de echipamente introduse în
întreprinderile noastre de vîrf. Apre
ciez însă că există posihilități și ce
rințe de extindere.
In producția de serie, adoptarea
metodelor automate de verificare ca(Continuare în pag. a Il-a)

patriotice și cetățenești, să acționeze cu toate forțele și întreaga capacitate, in spiritul

indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înlăturarea
grabnică a efectelor provocate de căderile mari de zăpadă și de viscol, pentru asigurarea

celor mai bune condiții in toate domeniile de activitate, în vederea îndeplinirii exemplare

a sarcinilor ce le revin încă din primele zile ale noului an, pentru realizarea prevederilor

Pretutindeni, cetățenii la datorie!
9

îndeplinirea onorabilă a sarcinilor
de plan stabilite.
în tot timpul nopții (8—9 ianua
rie) s-a acționat energic pe întreg
teritoriul județului PRAHOVA,
avindu-se în vedere două priori
tăți : menținerea circulației spre
cele 12 mari platforme industriale
și stabilirea legăturii dintre cen
trele comunale și orășenești. Cu
puține excepții, oamenii muncii
s-au putut prezenta la schimburi,
în toate unitățile industriale. Dînd
dovadă de înaltă responsabilitate
muncitorească, unii au mers cîte 5,
6 sau chiar 10 km pe jos, mai ales
cei care lucrează în locurile cu „foc
continuu", cum ar fi combinatele
petrochimice de la Brazi, rafinăriile
din Ploiești ș.a.
S-a lucrat și se lucrează intens
pentru menținerea în bună stare de
circulație a drumurilor din zonele
petrolieră șl forestieră. La Conțești, noua zonă petrolieră din

județul BACAU, unde se întîmpină
dificultăți, formații mecanice lu
crează zi și noapte pentru a asigura
aprovizionarea cu materiale, carbu
ranți și alimente, precum și depla
sarea forței de muncă. Aceeași am
plă mobilizare de forțe se constată
și în centrele muncitorești de pe
văile Trotușului și Bistriței. Se
lucrează în permanență, asigurîn
du-se aprovizionarea normală a
unităților comerciale, accesul Ia de
pozite și magazii, precum și trans
portul muncitorilor la orele de
schimb.
în zona orașului Urziceni, jude
țul IALOMIȚA, unde troienele au
ajuns la peste un metru și jumăta
te, întreg activul de partid și de
stat a fost la datorie încă din timpul
nopții de marți spre miercuri, participînd la descongestionarea arte
relor ce duc către întreprinderile de
ferite, de articole de sport si cam(Continuare în pag. a IH-a)

Acțiuni energice in Capitală
i

Ninsoarea abundentă și viscolul din cursul nopții
de marți spre miercuri au determinat luarea unor
măsuri energice în CAPITALA pentru asigurarea
desfășurării normale a circulației, a întregii activi
tăți economice și sociale. Sub îndrumarea comanda
mentului special constituit pentru organizarea și
conducerea lucrărilor de deszăpezire, au acționat
peste 1000 de utilaje specializate — care, atît în
cursul nopții de marți, cit și al zilei de miercuri,
au înlăturat stratul gros de zăpadă de pe multe
din arterele principale ale municipiului. O atenție
deosebită a fost acordată degajării căilor de acces
spre platformele industriale, depozitele de materii
prime pentru unitățile industriale, de mărfuri agroalimentare, fabricile de pîine și de produse lac
tate, unitățile comerciale, ca și a arterelor de pe
netrație în Capitală și drumurilor de centură. Ca
urmare a măsurilor luate în cursul nopții pentru
înlăturarea zăpezii de pe principalele trasee ale
mijloacelor de transport în comun, a fost asigurată
deplasarea cetățenilor spre locul de muncă, apro
vizionarea unităților comerciale din toate cartierele.
In același timp, zeci de mii de oameni ai muncii
din întreprinderi și instituții, precum și elevi și
studenți. militari, împreună cu lucrătorii adminis
trației domeniului public, au participat la înlătu
rarea zăpezii de pe partea carosabilă a arterelor de
circulație, la degajarea intersecțiilor și a stațiilor
mijloacelor de transport in comun.

succes

al minerilor
din Baraolt

de plan pe 1985 și pe întregul cincinal.

A nins din nou, a nins abundent, omăt gros s-a depus in aproape
toate zonele țării, iar in multe locuri vintul a desăvirșit „opera" iernii,
viscolind zăpada. Intemperiilor, populația le-a răspuns, cum era si firesc,
cu acțiuni energice, prompte de deszăpezire. Corespondențele primite ieri
la redacție probează tocmai această activitate hotărită, larg cuprinzătoare,
de luptă cu zăpada.
mentul municipal de deszăpezire
De la primele ore,
a repartizat la 100 de întreprinderi
economice și instituții, precum și
au fost degajate
tuturor asociațiilor de locatari,
tronsoane de străzi și trotuare pen
căile de acces
tru'a fi dezafectate de zăpadă. Așa
spre întreprinderi
s-a stabilit, așa s-a făcut. Au ac
ționat cu lopeți și tîrnăcoape, ală
Desigur, grija prioritară ce se
turi de cele 42 de utilaje, circa
manifestă pretutindeni vizează ac
25 000 de oameni ai muncii din uni
cesul spre unitățile economice și in
tățile economice și instituțiile craincinta acestora, posibilitățile de
iovene. Cea mai mare mobilizare de
circulație a personalului muncitor
forțe putea fi intilnită la întreprin
și a mijloacelor de transport care derile de tractoare și mașini agri
asigură aprovizionarea tehnicocole, „Electroputere", de utilaj greu
materială, pe scurt — desfășurarea și mecanică de material rulant.
vieții economice ritmic, normal,
Această largă participare a oameni
fără perturbări.
In Craiova, spre exemplu, unde lor muncii la acțiunea de deszăpe
stratul de zăpadă depășise, ieri, zire este cu atît mai lăudabilă, cu
cît ea se desfășoară concomitent cu
o jumătate de metru, comanda

Un remarcabil

Pe toate străzile principale din București s-a intervenit decis, prompt, eficient, atit cu utilaje,
cit și cu lopețile, pentru restabilirea condițiilor normale de circulație
Foto : S. Cristian

Comuniștii, toți oamenii mun
cii de la brigada Baraolt, jude
țul Covasna, a întreprinderii de
foraj și lucrări geologice spe
ciale au obținut, in aceste zile,
un succes deosebit, care le în
cununează munca depusă pen
tru a da patriei tot mai mult
cărbune. în colaborare cu spe
cialiștii de Ia întreprinderea
1 Mai Ploiești, ei au terminat
lucrările de foraj și de tubare
ale unui puț minier cu un dia
metru al sapei de 5 metri și o
adîncime de peste 350 metri, pe
baza concepției și execuției
specialiștilor români, ce consti
tuie o premieră pe plan națio
nal.
în telegrama adresată, cu
acest prilej, tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, de
către Colectivul brigăzii Bara
olt se spune :
Sîntem pregătiți ca. prin per
fecționarea parametrilor tehnico-economici ai instalației, cit
și printr-o mobilizare a forțe
lor umane și materiale de care
dispunem, să începem a doua
fază de execuție a acestui im
portant obiectiv, să demarăm
lucrările de foraj la al doilea
puț. prin care să creăm posibi
litatea punerii in valoare a noi
zăcăminte de lignit, răspunzînd
astfel prin fapte concrete che
mării adresate minerilor de a
da tării cît mai mult cărbune.
înflăcărați de minunatele
perspective ale dezvoltării pa
triei noastre, deschise de isto
ricul forum al comuniștilor ro
mâni, pășind cu încredere in ce!
de-al XX-lea an al celei mai
fertile și pline de împliniri
epoci din multimilenara istorie
a patriei, pe care cu îndreptă
țită mindrie o numim „Epoca
Ceaușescu", oamenii muncii,
români și maghiari, de la aceas
tă unitate sînt ferm hotărî ți
de a munci cu și mai mult
avînt, dăruire și abnegație
pentru realizarea sarcinilor în
acest ultim an al cincinalului,
pentru a pune munca noastră
în slujba propășirii patriei,
pentru ridicarea României so
cialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Răspunderea în muncă,
răspunderea pentru continua
înflorire a patriei
In istorie, fiecărei generații ii re
vin răspunderi particulare, impera
tive specifice care urmează să ia for
ma unor contribuții proprii la pro
gresul neîntrerupt al patriei. Se poa
te spune că procesul construcției so
cialiste în România cunoaște în eta
pa actuală un moment hotărîtor al
evoluției sale. Sîntem confruntați
deodată cu mai multe probleme ve
nind din direcții și din planuri di
ferite. Este vorba de consecințele
negative ale crizei economice mon
diale, consecințe mai ample și mai
presante în cazul țărilor in curs de
dezvoltare. Sistemul nostru socialpolitic, ca orice organism viu, este
confruntat și el cu o serie de pro
bleme ale creșterii, maturizării și
afirmării superiorității sale. Socia
lismul nu are depuse undeva, într-un seif secret, dezlegări la pro
blemele care asaltează lumea con
temporană. El trebuie să formuleze
răspunsuri moderne, la înălțimea
exigențelor actualității. Cu deose
bire una din aceste probleme exer
cită un efect profund și durabil asu
pra lumii de azi : revoluția științifico-tehnică contemporană, care mo
difică și inversează chiar proporții,
indică noi priorități, formulează noi
legități. A capta forța de propulsie
a acestei noi puteri istorice a omu
lui — știința si tehnica — se dove
dește o sarcină fundamentală a so
cietății contemporane, cu deosebire
a societății socialiste. Confruntată
dintr-o dată cu o multitudine de
probleme, societatea noastră trebuie
să ofere concomitent în fiecare din
aceste planuri răspunsuri originale,
dezlegări creatoare, afirmarea su
periorității sale depinzînd în mod
fundamental de calitatea acestor
răspunsuri, de corelarea și îmbina
rea lor într-o strategie modernă,
suplă, elastică. în măsură să asi
gure progresul accelerat al patriei
noastre.
Documentele adoptate de către
Congresul al XIII-lea al partidului
și în primul rînd Raportul prezen
tat de către tovarășul Nicolae
Ceaușescu alcătuiesc pentru Româ
nia o asemenea strategie care des
chide poporului nostru drumul lumi
nos de trecere spre o nouă eră —
era societății comuniste. Ele contu
rează un minunat program de largă
perspectivă pentru transformarea re
voluționară a societății românești,
pentru făurirea unei civilizații mate
riale și spirituale superioare în
România. Program care are la bază
o amplă activitate de cercetare și

interpretare creatoare, materialistdialectică, a specificului etapei ac
tuale de - construcție socialistă, punînd în lumină preocuparea constan
tă a partidului, a secretarului său
general de a crea condiții optime
pentru realizarea celor mai înalte
aspirații de dezvoltare liberă și de
mocratică a poporului, pentru afir
marea demnă și suverană a națiunii
noastre socialiste.
Fiecare mare program de dezvolta
re a țării cere o scrutare atentă si
exigentă a posibilităților existente
la fiecare eșalon de organizare so
cială, a disponibilităților de progres
existente la fiecare loc de muncă,
înfăptuirea însuflețitoarelor preve
deri ale Congresului al XIII-lea nu
își poate găsi o garanție mai solidă
decît întărirea răspunderii comunis
te. Raportul prezentat în fața foru
mului comunist se constituie într-un
îndemn stăruitor la întărirea răs
punderii în muncă, a răspunderii
comuniste, care reprezintă locul de
întîlnire și substanța din care își
trag seva trăsăturile omului nou :
spiritul revoluționar, activismul, dă
ruirea, temeinica pregătire profesio
nală și politică. „Pornind pe noul
drum — sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu — să fim conștienți că
nimic nu se poate realiza fără spi
rit revoluționar, devotament șl
abnegație".
Răspunderea comunistă trebuie să
îmbrace in primul rînd forma răs
punderii pentru conservarea tinere
ții organismului nostru social, pen
tru amplificarea capacității sale de
înnoire, de a da răspuns la proble
mele societății contemporane. Chipul
de astăzi al României socialiste este
rezultatul îngemănării istorice ire
versibile dintre o orînduire a ega
lității și vocația constructivă a unui
popor, împiedicat pînă atunci de di
ferite vicisitudini să-și afirme
această virtute esențială. Tot ceea ce
am realizat în cele aproape patru
decenii de construcție socialistă
poartă pecetea inconfundabilă a noii
orînduiri, este strîns legat de posi
bilitățile oferite de socialism pentru
valorificarea disponibilităților mate
riale și umane, de capacitatea parti
dului de a orienta resursele națio
nale în direcții prioritare. Apare cu
atît mai limpede că prima condiție a
succeselor viitoare este aceea de a
păstra vitalitatea societății noastre,

Paul DOBRESCU
(Continuare în pag, a IlI-a)
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în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

BUNĂ ORGANIZARE, ÎNALTĂ RĂSPUNDERE PENTRU
REALIZAREA PLANULUI ÎN TOATE SECTOARELE ECONOMIEI
NOILE TEHNOLOGII - SURSĂ SIGURĂ
DE SPORIRE A PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
De cum pătrunzi în Incinta minei
Lupeni faci cunoștință cu preocupă
rile și realizările acestui mare co
lectiv de muncă. Pe panouri sînt
înscrise sarcinile ce revin minerilor
din documentele Congresului al
XIII-lea al partidului, chemările la
întrecere între formațiile de mineri
si realizările „la zi" ale brigăzilor
si sectoarelor de producție. In frun
te se situează din nou cei din sec
torul IV al minei. Anul trecut, de
aici au fost extrase peste plan
30 000 tone de cărbune. Citim nu
mele a numeroși brigadieri care,
împreună cu ortacii lor, fac să
crească producția de cărbune încă
din primele zile ale anului 1985. Nu
lipsesc cunoscuții șefi de brigadă
Constantin Popa, Teodor Boncalo,
Eroi ai Muncii
Paul
Socialista,
Grasu,
Aurel
Mihai
Manda,
Blaga.
Despre preocu- ——.........
parea colectivului
de muncă al minei Lupeni privind
pregătirea temeinică a producției pe
acest an. despre măsurile întreprin
se în vederea sporirii extracției de
cărbune aveam să discutăm deta
liat cu cadre tehnico-inginerești din
conducerea minei și a sectoarelor,
precum și cu mineri, șefi de bri
găzi. Inginerul Gheorghe Marchiș,
directorul minei, ne prezintă o si
tuație de ansamblu :
— Documentele Congresului al
XIII-lea al partidului, ca și sarci
nile deosebite ce ne revin în acest
ultim an al cincinalului, în care, așa
cum a subliniat secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, dezvoltarea bazei de
materii prime și energetice se si
tuează în centrul activității econo
mice, ne spune Interlocutorul, au
declanșat o puternică emulație în
cadrul colectivului nostru de mun
că. Impulsionarea lucrărilor de des
chidere și pregătire, punerea în
funcțiune a noi capacități de pro
ducție, însuflețirea în muncă a mi
nerilor constituie factorii hotăritori
care asigură obținerea unor rezul
tate superioarie. lată’de: ce, încă dtn
ultima parte a anului trecut s-au
făsut eforturi susținute pentru asi
gurarea capacităților de producție
necesare realizării prevederilor de
plan sporite din anul 1985. Printre
altele s-au executat 8,3 km lucrări
de pregătire și 2,5 km lucrări de
deschidere, ceea ce ne-a permis să
punem în funcțiune 13 abataje fron

tale. din care 9 dotate cu complexe
mecanizate. Ca urmare. încă din ul
tima lună a anului trecut am lucrat
la nivelul planificat pentru 1985. în
concluzie, putem afirma că sintem
pregătiți temeinic și hotăriți ca, în
acest ultim an al cincinalului, să
realizăm producții superioare de
cărbune, pentru a contribui din plin
la asigurarea bazei energetice și de
materii prime a țării".
La sectorul IV, cel mai mare sec
tor minier din Valea Jiului, activi
tatea din prima săptămină de lucru
a anului evidențiază această atmos
feră intensă de lucru. Secretarul co
mitetului de partid, Alexa Furdui,
unul dintre tehnicienii de frunte ai
minei Lupeni, susține cu puterea
faptelor ideea că, la sectorul IV,

— La mina Lupeni, unde se ex
trage zilnic o mare cantitate de căr
bune cocsificabi] — peste 7 000 tone
— există o deosebită preocupare
pentru introducerea de noi tehnologii, ca o cale importantă pentru
sporirea randamentelor în abataje,
Astfel, anul trecut s-au introdus
pentru prima oară două complexe
mecanizate de mare randament, cu
înălțimea de peste 4 metri. Totoda
tă. se aplică metoda de extracție cu
tavan artificial de rezistentă în două
abataje din stratul trei, s-au îmbu
nătățit fluxurile
.................de transport în sectoare. Rezultatul acestei perfecționări a organizării muncii în sector a
făcut ca randamentul celor două
complexe să fie mai mare cu 2 tone
pa post, realizind zilnic, în medie,
1 300 tone cărbu
ne, în condițiile
reducerii numă
rului de posturi
la deservire cu
peste 10 la sută.
Comitetul de
partid, consiliul oamenilor muncii, fiecare miner în parte, actionînd
pentru
creșterea
producției de cărbune, răspund cu
profund devotament și abnegație
muncitorească Ia vibrantele chemări
ale secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru îndeplinirea ritmică a planu
lui pe acest an, cînd de la Lupeni
trebuie extrase 2,4 milioane tone
cărbune. Hotărîrea minerilor din
Lupeni de a da țării cît mai mult
cărbune capătă în aceste zile, cînd
tara are nevoie de tot mai multă
energie, un puternic ecou patriotic,
fiind determinat de înaltul spirit
revoluționar care definește fiziono
mia acestui destoinic colectiv mun
citoresc.
Pentru realizarea acestui însemnat
volum de producție s-au luat din
timp măsuri în vederea punerii în
funcțiune a 19 abataje frontale de
mare capacitate, din care 12 vor fi
dotate cu complexe mecanizate. Exis
tă, așgdar, toate condițiile ca, în
acest an, ultirpul din actualul cinci
nal, minerii din Lupeni șă-și onoreze
exemplat sarcinile ce le revin și să
revină pe primul loc în întrecerea
ce se desfășoară în bazinul carbonifer
al Văii Jiului pentru a da patriei cît
mai mult cărbune cocsificabiL

la Întreprinderea minieră lupeni
cheia succeselor constă in stabili
zarea oamenilor și omogenizarea bri
găzilor de mineri printr-o temeinică
pregătire politică și profesională.
— Trecerea la programul de lucru
de 8 ore. în flux continuu, a creat
condiții dintre cele mai bune pentru
îndeplinirea ritmică a prevederilor
de plan — ne spune interlocutorul.
Ce am realizat noi, la sectorul IV 7
In primul rînd, asigurarea unui cli
mat de ordine și disciplină la fieca
re brigadă și loc de muncă. Un bun
meseriaș are grijă de utilajul cu care
lucrează. La noi în sector, reviziile,
reparațiile curente și capitale se
execută cu o regularitate de ceasor
nic. Este o practică bună, pe care o
vom continua și în acest an, cînd
sarcinile noastre sînt mult mai mari.
Continuînd discuția cu alți mineri,
Intre care șeful de brigadă Constan
tin Popa și ortacii săi Mihai Bucătaru. loan Iuga. Petru Ilie, aflăm că
3 din cele 4 complexe mecanizate
sînt complet amortizate, dar că, da
torită bunei lor îngrijiri, acestea sint
la al treilea ciclu de refolosire, ceea
ce constituie o importantă sursă de
reducere a cheltuielilor materiale,
Apoi, interlocutorii noștri au subliniat importanța aplicării acordului
global în vederea creșterii product! vi tații muncii din abataje, a reducerii duratei de introducere a npilor
complexe mecanizate în subteran.
Șeful sectorului IV, ing. Andrei
Senzaconi, vorbindu-ne despre acest
lucru, sublinia :

Sabin CERBU
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ÎNNOIREA SI» MODERNIZAREA PRODOSELOR

- o preocupare prioritară a colectivului de la întreprinderea de utilaj chimic
și forjă din Rimnicu Vilcea
La Încheierea anului 1984, colecti
vul de oameni ai muncii din cadrul
Întreprinderii de utilaj chimic și
forjă Rimnicu Vîlcea a trăit un mo
ment de puternică satisfacție, gene
rat de realizarea unei sarcini deose
bite pe care și-a asumat-o și pe care
s-a străduit s-o înfăptuiască în mod
exemplar. Este vorba de executarea
unei comenzi de 5 300 tone construcții
metalice, din care 4 500 tone livrate
numai în luna decembrie, pentru
construcția noului viaduct cu dublă
funcționalitate — de cale ferată și
auto — pentru traversarea Dunării la
Fetești. A fost o lucrare unică și deo
sebit de pretențioasă atît prin origi
nalitatea sa constructivă, cit și prin
volumul mare de muncă ce l-a în
globat.
Dealtfel, caracteristica de „unicat*
In profilul activității acestei între
prinderi nu se rezumă doar la exem
plul amintit Peste 60 la sută din
utilajele și piesele de mare comple
xitate ce se realizează aici, destinate
industriei chimice, petroliere, energe
tice sau constructoare de mașini, sînt
reprezentate de unicate ori în puțina
cazuri de produse de mică serie.
Subliniem acest lucru pentru a se în
țelege mai bine -eforturile ce trebuia
făcute permanent, de la pregătirea
fabricației și pînă la finalizarea fie
cărei comenzi în parte, de muncitorii
și specialiștii unității.
— Din acest punct de vedere, ne
spune ing. Cristian Diaconescu, di
rectorul
întreprinderii, începutul
anului 1985 ne-a prins foarte bine
pregătiți. Acționînd cu toată respon
sabilitatea, în spiritul exigențelor
desprinse din documentele adoptate
de cel de-al XIII-lea Congres al
partidului, colectivul unității noastre
a urmărit cu tenacitate și a acționat
cu fermitate pentru scurtarea ciclu
lui de pregătire a fabricației, tn ca
zul utilajelor unicat, și pentru asi
milarea noilor produse cuprinse tn
planul tehnic din acest ultim an al
actualului cincinal.
Parcurgînd planul tehnic al între
prinderii se poate observa că, îrjs
acest an, obiectivele sale sinț îndrep
tate cu prioritate spre asimilarea
unor produse de mare complexitate,
care, in cea mai mare parte, figurau
pînă acum pe listele de Importuri.
Această direcție de acțiune este preg
nantă în sectoarele de prelucrări la
cald, îndeosebi la atelierele de forjă
grea și laminor. Unul dintre noile ti
puri de produse — arborii cotiți pen
tru motoarele de 360 CP — a și fost
omologat, iar un prim lot s-a expe-

diat de acum către beneficiar : între*
prinderea „23 August" București.
— Pentru același beneficiar — ne
precizează ing. Ion Oprișor, șeful
atelierului de proiectare tehnologii la
cald — am elaborat din vreme docu
mentația de fabricație și am realizat
lotul zero la alte trei repere impor
tante — biele de motocompresor și
gazomotocompresor — urmînd ca
pină la sfîrșitul lunii Ianuarie să li
vrăm primele loturi.
— Dincolo de aceste exemple, care
este situația „la zi" a noilor produse
ce urmează a fi omologate și intro
duse în fabricația de serie pe par
cursul acestui an 7
— Din cele 45 repere noi, care vor
fi realizate de sectoarele de prelu
crări la cald, 37 au fost nominalizate
și se află în stadii avansate de pro
iectare a execuției, de realizare a
matrițelor. în unele cazuri s-au și
făcut probele de casă, urmînd ca
după unele îmbunătățiri să le intro
ducem în producția curentă. Dealtfel,
aceste faze au și fost depășite in ca
zul crapodinelor pentru vagoane
C.F.R., al chiolbașilor cu lungima
fixă de 125, 200, 320 și 400 tone-forță,
al bielelor, suporților și lagărelor
pentru motoarele navale.
Urmărind pe fluxurile tehnologice
procesul deloc simplu al asimilărilor
și fabricației noilor produse, am avut
prilejul să remarcăm grija și răspun
derea cu care oamenii acționează la
toate locurile de muncă. După cum
ne spunea ing. Mihai Mesea, șeful
sectorului de prelucrări la cald, nu a
fost reper a cărui omologare să nu
fie însoțită de un larg evantai da
propuneri șl sugestii, pe cît de inte
resante, pe atît de eficiente, ele fiind
făcute tocmai de cei care urmează să
realizeze noile produse. Exemple 7
Odată cu trecerea la asimilarea ar
borelui cotit pentru motorul de
360 CP, tehnologul de linie Constan

tin Oprița, împreună cu muncitorii
Vasile Grancea și Gheorghe Rusu au
observat că prin tehnologie s-a pre
văzut un adaos mai mare de metal
decît cel necesar la preforjare —
•perație preliminară matrițării propriu-zise — fapt ce atrăgea după sine
atit un consum mai mare de metal,
cît și de energie electrică și combus
tibil. Proiectanții au fost chemați la
fața locului și au adus imediat corec
tările ce se impuneau. Alte produse
din seria celor noi — cîrligele de
macara de 20 și 32 tone — se reali
zau prin forjare liberă, fapt ce de
termina un consum dublu de metal,
față de tehnologia aplicată în pre
zent : matrițarea.
Și tot la propunerile unor munci
tori, conducerea întreprinderii a dis
pus aplicarea unui amplu program
privind perfecționarea tehnologiilor
de execuție a principalelor subansamble aflate de mai mult timp în
fabricație. De la ce a pornit această
inițiativă 7 Majoritatea reperelor
pentru unitățile de pompaj se reali
zau prin turnare, metodă care im
plica un consum ridicat de metal, in
clusiv de timp pentru numeroase
operații de prelucrare. In prezent,
peste 60 de piese din componența
unităților de pompaj se realizează
prin matritare, fapt ce a atras după
sine reducerea consumului de metal
cu aproape 30 la sută, iar in unele
cazuri produsele nici nu mai necesită
alte operații de prelucrări mecanice.
Am stăruit asupra acestor exemple
pentru a demonstra că, în acest an,
mai mult ca oricînd, colectivul În
treprinderii este hotărît să nu-și pre
cupețească eforturile, să acționeze cu
întreaga lui pricepere pentru înde
plinirea planului de producție la un
tnalt nivel calitativ.

Ion STANCIU
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. . . . . . . . . . . FERTILIZAREA TERENURILOR —
- o importantă acțiune care trebuie să se desfășoare intens și iarna
Fertilizarea terenurilor cu îngră
șăminte organice și chimice este o
lucrare de mare importanță pentru
obținerea unor recolte mari în acest
an și îndeosebi la culturile intensi
ve. Potrivit Planulpi de dezvoltare
a agriculturii și industriei alimenta
re. în acest an se vor folosi 36 mi
lioane tone îngrășăminte organice.
Aplicarea lor trebuie efectuată chiar
în aceste zile de iarnă. Deși condi
țiile de lucru, determinate de zăpa
da abundentă, sînt destul de grele,
în numeroase unități agricole conti
nuă să fie transportate la cîmp în
grășăminte naturale. Iată ce ne re
latează corespondenții noștri jude
țeni în legătură cu desfășurarea
acestei lucrări.

PESTE UN MILION TONE ÎN
GRĂȘĂMINTE ORGANICE VOR FI
TRANSPORTATE LA C1MP. Deși
vremea este, ca peste tot in țară,
geroasă, iar ninsorile nu contenesc,
lucrătorii ogoarelor din județul
MUREȘ desfășoară o muncă intensă
In vederea asigurării condițiilor ne
cesare obținerii de producții agricole
record. Intrucît județul dispune de
un puternic sector zootehnic, cu
sprijinul organizațiilor de partid se
desfășoară o amplă acțiune : „ferti
lizarea terenurilor cu un milion tone
Îngrășăminte organice". Prin înde
plinirea acestui obiectiv vor fi fer
tilizate peste 21 000 hectare terenuri
destinate, cu precădere, culturilor
Intensive. In aceste zile, sute de
cooperatori și mecanizatori participă
la transportul îngrășămintelor din
fermele zootehnice și din gospodă
riile personale ale cooperatorilor și
ale producătorilor particulari. Ca
urmare, pînă acum au fost duse în
cîmp 364 170 tone îngrășăminte or
ganice, din care 189 863 tone au și
fost aplicate pe o suprafață de 4 367
hectare.
O imagine edificatoare despre mo
dul responsabil în care se acționea
ză în aceste zile de iarnă la fertili
zarea terenurilor ne-au oferit-o co
operatorii și mecanizatorii din coo
perativa agricolă Mureșeni, unitate
care. în anul precedent, a realizat,
pe teren neirigat, o producție medie
de 73 320 kg sfeclă de zahăr. „Pro
ducțiile record de sfeclă de zahăr,
de grîu sau porumb — ne spune
Constantin Pop, inginerul-șef al
cooperativei — se obțin numai pe
un teren bine fertilizat cu îngrășă
minte naturale. Eu consider că gu
noiul de grajd contribuie la crește
rea producției de sfeclă de zahăr cu
cel puțin 30 la sută. înțeleg prin
teren „bine fertilizat" aplicarea obli
gatorie pe fiecare hectar a cel pu
țin 60 tone gunoi de grajd — la
sfecla de zahăr și 50 tone — la po
rumb". Că aici există o legătură
Intre vorbă și faptă denotă și fap
tul că. la data raidului nostru, la
transportul îngrășămintelor organice

se foloseau, alături de mijloacele
mecanice, nu mai puțin de 45 atela
je. „Pină acum am fertilizat 85 hec
tare, din oele 120 hectare destinate
sfeclei de zahăr — ne preciza Ilie
Cheșa, președintele cooperativei.
Alte 60 hectare au fost fertilizate
pentru porumb. Numai așa ne vom
putea realiza angajamentul luat de
a obține in acest an o producție su
perioară celei planificate cu 20 tone
la hectar la sfecla de zahăr și cu
peste 1 500 kg la porumb".
Cantități mari de îngrășămin
te au fost transportate și în uni
tățile din consiliile agroindustriale
Tîrnăveni — 29 000 tone. Reghin —
25 000 tone și altele.
Din păcate, nu peste tot se acțio
nează cu aceeași răspundere. Avem
în vedere unitățile agricole din con
siliile situate in nordul județului,

tone, din care au fost administrate
95 336 tone.
în mai multe unități agricole din
județ acțiunea de fertilizare cu
îngrășăminte organice constituie o
preocupare a cooperatorilor, meca
nizatorilor, specialiștilor. „Este fi
resc să folosim cantități mari de În
grășăminte naturale — ne spune
Gheorghe Vîlceanu, inginerul-șef al
consiliului agroindustrial Someș Odorhei. Ele ne-au asigurat un spor
de 1 000—1 500 kg porumb la hectar
sau 10—12 tone sfeclă de zahăr".
în ziua raidului nostru, peste tot
In unitățile agricole din raza consi
liului amintit se lucra de zor la
transportul și administrarea Îngrășă
mintelor organice, cele mai bune
rezultate fiind obținute în coopera
tivele agricole Someș Odorhei, Năpradea. Someș Guruslău. Realizări

Însemnări din județele Mureș, Sălaj și Bacău
unde, deși In incinta fermelor zoo
tehnice există adevărati „munți" de
gunoi de grajd, cantitățile transpor
tate în cîmp sînt reduse. Bunăoară,
în unitățile agricole din consiliul
agroindustrial Morereni nu au ajuns
la cimp decît 6 000 tone îngrășămin
te organice, in cele din consiliul
agroindustrial Fărăgău — 8 000 tone,
Bahnea — 9 000 tone. Oare învăță
mintele din anul trecut, cînd unită
țile agricole respective au realizat
recolte necorespunzătoare, nu sînt
suficiente pentru a îndemna cadrele
de conducere și specialiștii din aces
te unități să ia măsuri hotărite pen
tru intensificarea fertilizării terenu
rilor 7 (Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scinteii").

LUCRĂRI LA CARE PARTICIPA
NUMEROȘI LOCUITORI AI SATE
LOR. In acest an, în unitățile agri
cole din județul SALAJ urmează să
se obțină recolte mari la toate cul
turile. Un rol deosebit de important
in realizarea lor 11 are folosirea
unor doze mari de îngrășăminte or
ganice, îndeosebi pe terenurile des
tinate culturilor intensive. Dealtfel,
la conferința județeană de partid
s-a stabilit ca anual să se fertilize
ze cu îngrășăminte organice cel pu
țin 20 la sută din suprafața arabilă.
Din cele peste 45 000 hectare care
vor fi însămînțate în primăvară, cel
puțin 9 000 hectare trebuie fertiliza
te cu îngrășăminte organice. Este și
motivul pentru care, in ideea obți
nerii producțiilor planificate, a fost
declanșată o amplă acțiune de mo
bilizare a tuturor forțelor pentru
realizarea programului de fertilizări.
Pînă acum, in unitățile agricole au
fost transportate In cîmp 145 500

bune au și unitățile agricole din
consiliile agroindustriale Crasna,
Ueanda. Nușfalău, Crlșeni. De re
marcat și o serie de inițiative va
loroase care se cer a fi generaliza
te in unitățile restanțiere la acest
capitol. La ferma zootehnică din
cadrul C.A.P. Virșolț nu există nici
o platformă de bălegar deoarece,
zilnic, gunoiul este transportat în
cîmp. Tovarășul Ieronim Gule, pri
marul comunei Surduc, ne spune că
este în curs de materializare o altă
inițiativă : aceea ca fiecare cetățean
care deține animale să transporte pe
terenurile cooperativei agricole cite
o tonă de bălegar de fiecare unitate
vită mare. în schimb, cooperativa
agricolă s-a angajat să fertilizeze
pășunile repartizate membrilor coo
peratori cu îngrășăminte chimice,
accesul la aceste pășuni fiind mai
greu și anevoios cu atelajele. „Din
calculul făcut de noi — preciza pri
marul — reiese că de la cele 1 735
bovine existente în gospodăriile
populației din comună, cetățenii vor
transporta cu atelajele proprii peste
1 300 tone gunoi de grajd". Iată o
inițiativă care ar merita să fie pre
luată și de consiliile populare din
consiliul agroindustrial Zimbor. unde
acțiunea de fertilizare cu îngrășă
minte naturale se desfășoară ane
voios. Zilele de iarnă trebuie folo
site intens pentru transportul îngră
șămintelor organice, astfel incit pro
gramul de fertilizări să fie îndepli
nit integral. (Eugen Teglaș, cores
pondentul „Scinteii").
EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR SA
FIE URMATĂ DE TOATE UNITĂ
ȚILE AGRICOLE. Iarnă aspră
și pe meleagurile județului BA
CĂU, dar care nu-1 împiedică

pe lucrătorii ogoarelor să pre
gătească in continuare recolta aces
tui an. Peste tot, în cooperativele
agricole, ca și in fermele întreprin
derilor agricole de stat, oamenii se
ocupă îndeaproape de fertilizarea
pă'mintului. Ca urmare, pînă la această dată, a fost transportată pe
cîmp o cantitate de circa 180 000 tone
gunoi de grajd, din cele 240 000 tone
prevăzute pentru perioada de iarnă.
Cele mal bune realizări ie au uni
tățile agricole din consiliile Ștefan
cel Mare. Heneiuși, Sascut. Traian
și Filipești. De remarcat că unitățile
fruntașe in agricultura județului,
care au obținut in anul trecut re
colte mari tocmai pe terenurile fer
tilizate. se află și acum in fruntea
acțiunii. La cooperativa agricolă din
comuna Nicolae Bălcescu, bunăoară,
lucrează zilnic la transportul gu
noiului două formații de mecaniza
tori și cooperatori. Au fost fertili
zate pînă acum cu cite 50 tone gu
noi la hectar aproape toate supra
fețele ce vor fi însămînțate cu po
rumb și sfeclă de zahăr in cultură
intensivă. La marginea solelor au
fost depozitate alte 2 500 tone gunoi.
Cu maximă eficientă folosesc gu
noiul de grajd și cooperatorii din
Săucești. Aici, două formații speciale
cară zilnic cite 250—300 tone gunoi
la cîmp. Inginerul Viorel Savin ne
spunea că pentru a completa nece
sarul de îngrășăminte organice au
căutat și alte surse, cum ar fi fer
mele pentru creșterea păsărilor și
porcilor de la unitățile vecine, ca și
gunoiul de grajd produs în gospo
dăriile populației.
De faptul că flecare tonă de gu
noi inseamnă un plus de recoltă
s-au convins și cooperatorii din Răchitoasa, Ungureni, Berești-Bistrița,
Negri. Ca urmare, in aceste unități
se acordă atenția cuvenită defalcăril, pe bază de grafic, a sarcinilor
de transport pe fiecare zi ; au fost
repartizate pe echipe terenurile ce
vor fi lucrate tn acord global, ast
fel incit fiecare cooperator cunoaște
ce are de făcut și contribuie la în
cheierea cît mai grabnică a acțiunii
de fertilizare.
Totuși trebuie spus că posibilită
țile județului sînt mult mai mari.
In marile complexe zootehnice de
la Bacău, Sascut, Podu Turcului,
Odobești se găsesc mii și mii de
tone de gunoi gata fermentat. De asemenea. in unele unități din consi
liile agroindustriale Izvoru Berheciului, Helegiu, Parincea, Podu Tur
cului n-au fost transportate In cimp
decit cantități infime de gunoi, iar
pe alocuri nici un car măcar. Iată
de ce se impun măsuri operative ca
In fiecare comună organele locale,
conducerile unităților agricole să
grăbească transportul îngrășăminte
lor. (Gheorghe Baltă, corespondentul
..Scinteii).

La întreprinderea de utilaje șl piese de schimb Botoșani, muncitori ai atelie
rului de prototipuri (in fotografie) pun la punct ultimele detalii la un nou
produs, care in curînd va fl iivrat beneficiarilor

EXTINDEREA AUTOMATIZĂRII
(Urmare din pag. I)

litativă devine din ce in ce mai mult
singura cale de asigurare efectivă a
nivelului de performanțe impus. Sub
formă de control activ — în timpul
procesului — sau de control postproces, dar sincronizat cu producția,
această regulă se aplică din ce in ce
mai mult in întreprinderile noastre.
Experiența a dovedit că efectele
automatizării nu se reflectă doar in
creșterea productivității, ci că un
principal cîștig este sporul de calita
te, precum și reducerea cheltuielilor
provenite din lipsa de calitate.
La fel de directă este și relația
care se referă la extinderea automa
tizării și îmbunătățirea calității pro
ducției. Practic, nu se poate lucra
automat dacă producția nu este de
calitate bună. Cazul tipic il găsim pe
liniile de montaj ale unor întreprin
deri la care se cheltuiește pentru
montaj de 2—3 ori mai multă ma
noperă decit cea minim necesară.
Aceasta deoarece atit muncitorii
direct productivi, cit și tehnologii
s-au obișnuit cu ideea că nu se pot
elimina operațiile suplimentare de
ajustare, potrivire etc., determinate
de faptul că nu toate piesele se în
cadrează In toleranțele de execuție
stabilite, sau că dimensiunile unor
repere nu au fost bine rezolvate la
proiectare. Astfel de concepții înve
chite trebuie să cedeze in fața unei
atitudini exigente față de calitate.
Nu putem renunța la automatizare
pentru că nu se respectă disciplina
tehnologică la prelucrarea pieselor
sau pentru că se acceptă la recepție
furnituri de calitate inferioară. Sis
temul automatizat de montaj nu
este in stare să facă remedieri sau
reparații. în schimb, un astfel de
sistem nu poate lucra decit corect,
iar dintr-o linie automată de fabri
cație bine pusă la punct nu vor Ieși
decît piese de calitate bună, omo
genă.
Apreciez că sintagma calitateautomatizare, obiectiv fundamental
pus in fața industriei constructoare
de mașini de Directivele Congresului
al XIII-lea, va constitui pentru teh
nologii și cercetătorii din industria
construcțiilor de mașini un puternic
imbold pentru a depune eforturi cît
mai stăruitoare in direcția extinderii
și generalizării tuturor mijloacelor
pe care tehnica modernă ni le pune
la dispoziție. Mi se pare important
să subliniez că, in ceea ce ne pri
vește, va trebui să luăm cele mai
eficiente măsuri care să conducă la
perfecționarea modului de abordare

a concepției tehnologice, atit în insti
tutele noastre, cit și în întreprinderi.
Și aceasta va trebui s-o realizăm cit
mai rapid, trecind la o schimbare
globală a situației existente și urmă
rind un singur obiectiv complex :
eficiență prin competitivitate și cali
tate. Altfel spus, este de datoria
noastră ca în cel mai scurt timp să
depășim faza soluțiilor izolate, ca,
de exemplu, aplicarea unui anumit
procedeu nou intr-un anumit sector
al întreprinderii, și să trecem la
concepția integrată a unei moderni
zări complexe a producției. Doar în
acest fel vom reuși să legăm într-un
ciclu unic reproiectarea produselor și
asimilarea produselor noi, reorgani
zarea tehnologică a fabricației, ridi
carea calității și automatizarea.
Generalizarea unei conduite de acest fel este in mod special subli
niată în mai multe rînduri in Direc
tivele Congresului al XIII-lea. sar
cini deosebit de importante revenind
și cercetării științifice și ingineriei
tehnologice din industria construc
toare de mașini. Mă refer, bunăoară,
la prevederile privind crearea siste
melor de mașini în concepție modu
lară și multifuncțională, incorporind
sisteme complexe de acționare și co
mandă, îndeosebi electronice, micro
electronice, pneumatice, hidraulice.
Cercetările noastre de prognoză teh
nologică în domeniul construcțiilor de
mașini confirmă evaluările conform
cărora structura producției ramurii
in următorul deceniu, similară struc
turilor unor industrii avansate, va
implica modernizarea dotării pro
ducției in principal prin înlocuirea
mașinilor și instalațiilor izolate cu
echipamente specializate, incluse in
sisteme. Or, conceperea acestor sis
teme, pregătirea și experimentarea
lor nu se pot realiza decit situînd pe
o treaptă superioară întreaga acti
vitate tehnologică din industria con
structoare de mașini, atit sub aspec
tul cerințelor de investigație știin
țifică de specialitate, cît și sub cel
al desfășurării cercetărilor interdisciplinare, al conectării problemelor
de tehnologie mecanică restrinsă cu
cercetările recente din fizică, elec
tronică și informatică. Acest mod de
lucru este in spiritul documentelor
Congresului al XIII-lea, din care re
iese limpede că partidul nostru mili
tează nu pentru orice dezvoltare, ci
pentru acea strategie care să valori
fice permanent noile cuceriri ale
științei și tehnicii, singura in mă
sură să asigure condiții pentru afir
marea valorilor civilizației socialiste.

DIN FAPTELE
DE MUNCĂ
ALE ACESTOR

ZILE
BIHOR : Suplimentar

5 000 tone lignit
Capacitatea de mobilizare a
colectivelor de oameni ai mun
cii din cadrul sectoarelor între
prinderii miniere Voivozi, folo
sirea cu randamente superioare
a complexelor mecanizate din
abataje, exigența manifestată în
pregătirea fronturilor și mai
buna aprovizionare a locurilor
de muncă se reflectă în realiza
rea ritmică a sarcinilor de plan.
Astfel, în perioada care a trecut
din acest an, minerii bihoreni
au extras peste prevederi, în
condiții de eficiență sporită,
5 000 tone de lignit. Cu cele mai
bune rezultate se înscriu sec
toarele Suplac și Cuzap II.
(loan
Laza,
corespondentul
„Scinteii").

Produse
destinate exportului
TIMIȘ. Oamenii muncii din
unitățile electrotehnice și elec
tronice din județul Timiș au
acționat, încă din primele zile
ale anului, pentru realizarea
unor ritmuri înalte la produc
ția destinată exportului. In acest fel, au fost realizate pen
tru beneficiarii externi 15 000 de
motoare electrice de diferite tipodimensiuni și puteri, un nu
măr însemnat de corpuri de
iluminat, aparate electrice de
măsură și control, componente
de tehnică de calcul electronic
și alte produse în valoare to
tală de peste 16 milioane lei.
Pentru anul 1985, Întreprinde
rile respective au înscris în no
menclatorul producției de ex
port mai mult de 150 de pro-1
duse noi* cu performanțe tehnico-funcționale ridicate, soli
citate de parteneri din U.R.S.S.,
S.U.A., Canada, Franța, R.D.
Germană, Cehoslovacia. R.F.
Germania, Italia, Egipt, Iugo
slavia, Pakistan, Polonia și din
alte țări. (Agerpres).
IAȘI. Colectivul de muncă de
ta Combinatul de fibre sinteti
ce Iași, care a realizat în 1984
pentru export un volum supli
mentar de fibre și fire poliesterice în valoare de 25 milioa
ne lei, a reușit chiar din pri
mele zile de lucru din noul an
să adauge alte cantități de pro
duse peste prevederi pentru
diverși parteneri externi. Ast
fel, in prima săptămină a lunii
ianuarie aceste sporuri de pro
ducție pentru export s-au ri
dicat Ia 150 tone fibre și fire,
ca urmare în principal a creș
terii productivității muncii. De
menționat că produsele combi
natului ieșean sînt solicitate in
peste 30 de țări, din care mul
te au vechi tradiții în fabricația
de ftbee și fire poliesterice.
(Manole Corcaci, coresponden
tul „Scinteii").

CRAIOVA: în fabricație,

un nou utilaj cornplex
La întreprinderea de utilaj
greu din Craiova, unitate econo
mică modernă, pusă in funcțiu
ne in anii de puternic avînt
creator ce au urmat Congresu
lui al IX-lea al partidului, a
trecut probele de omologare un
nou utilaj gigant realizat in
premieră națională de colecti
vul craiovean. Este vorba de
antepresa AHM de 3 250 tone/
forță destinată dotării liniilor
tehnologice pentru fabricarea
PAL-ului — dublîndu-le pro
ductivitatea — din cadrul com
binatelor de celuloză și hîrtie,
și care permite eliminarea im
porturilor. Așa cum ne informa
ing. Constantin Popeci, directo
rul întreprinderii, primele subansamble ale celei dinții anteprese realizate la noi in țară au
fost deja expediate beneficia
rului : Combinatul de celuloză
și hîrtie din Piatra Neamț.
(Nicolae Băbălău, coresponden
tul „Scinteii").

Producție fizică
superioară prevederilor
Oamenii muncii de la între
prinderea de aparate de măsură
și control Otopeni acționează
susținut, încă din primele zile
ale acestui ultim an al actualu
lui cincinal, pentru realizarea
ritmică și la înalți parametrii
calitativi a producției fizice. Ca
urmare a bunei pregătiri a fa
bricației, utilizării la întreaga
capacitate a mijloacelor tehnice
din dotare și a forței de muncă
au fost produse suplimentar
piese de schimb ta valoare de
peste două milioane lei. între
beneficiarii acestor produse se
află Combinatul chimic din Cra
iova șl Combinatul de îngrășă
minte chimice din Tîrgu Mureș.
Și tot peste prevederi au mai
fost realizate 280 manometre
termometrice, 115 semnalizatoa
re de nivel cu electrozi și peste
6 000 valve pentru industria de
autovehicule. (Agerpres).
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DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Președintele Republicii Nicaragua
MANAGUA
Cu prilejul Instalării dumneavoastră In funcția de președinte al Repu
blicii Nicaragua, am plăcerea să vă adresez, In numele poporului român și
al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și
succes în Îndeplinirea funcției de inaltă răspundere cu care ați fost investit.
Reafirmînd solidaritatea noastră cu poporul nicaraguan prieten, cu lupta
sa pentru înfăptuirea idealurilor sale de dezvoltare liberă și independentă,
fără nici un amestec din afară, îmi exprim încrederea că relațiile de colabo
rare dintre Republica Socialistă România și Republica Nicaragua se vor dez
volta în continuare, in interesul popoarelor noastre, al păcii și colaborării
In lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Pentru continua înflorire a patriei
(Urmare din pag. I)

de a acționa pentru materializarea,
in continuare, a superiorității sale.
Organismul nostru social își află
una din sursele principale ale vita
lității sale în energia și priceperea,
în disponibilitatea cu care partici
păm la dezbaterea și soluționarea
problemelor propriei dezvoltări. în
trebarea cum apreciem rezultatele
propriei munci, cît de exigent le eva
luăm devine de importanță hotărîtoare, întrucît ea previne apariția
unui dușman foarte periculos pen
tru devenirea noastră : automulțumirea. Automulțumirea care, por
nind de la realizările istorice obți
nute, poate lua forma mentalității :
„las’că noi am făcut destul, altora
ce-o să le mai rămînă", sau cea a
deprinderii de a ne compara numai
cu rezultatele zilei de ieri, ignorind
sau subestimînd cerințele, rigorile
mult mai complexe ale viitorului,
ale zilei de mîine.
Automulțumirea — ca mentalitate
și atitudine practică — devine cu
atît mai dăunătoare dacă avem în
vedere dinamismul specific societă
ții noastre, prioritățile care apar
pentru fiecare etapă de evoluție.
Cerințele dezvoltării de tip intensiv,
de pildă, impun să ne evaluăm
munca, rezultatele prin prisma unor
parametri net superiori. Progresul
de ansamblu al societății este de
conceput numai dacă se bizuie pe un
progres real în activitatea fiecărui
colectiv, a fiecărui om al muncii.
Și lucru demn de reținut : acest
progres pe plan individual nu tre
buie să fie doar rodul unei dotări
superioare a locului de muncă, ci
deopotrivă al bunei organizări, al
perfecționării profesionale, al inves
tiției de efort și dăruire. Numai ast
fel progresul de ansamblu va fi
susținut, sănătos, veritabil, numai
astfel își va crea surse practic ine
puizabile de înaintare.
Utilizarea largă a științei, a cuce
ririlor cunoașterii umane — iată o
altă sursă, care a căpătat in zilele
noastre o deosebită pondere în am
plificarea vitalității orînduirii noas
tre, în materializarea superiorității
sale. Pentru socialism, această ce
rință dobîndește o deosebită acui
tate. Societate ce se construiește în
mod conștient, folosind acțiunea
obiectivă a legilor sociale, socialis
mul nu-și poate găsi alt suport mal
solid al creșterii performanțelor sale
decît aplicarea consecventă a cuceri
rilor cunoașterii umane, așezarea în
tregii activități de producție, de con
ducere, de planificare și organizare
pe bazele durabile ale științei.
Firește, cînd vorbim despre știin
ță avem în vedere nu numai activiMtea unui grup de specialiști, ci
munca de creație subsumată per
fecționării activității de producție
și sociale, In general, ce se desfă
șoară, ce trebuie să se desfășoare la
toate eșaloanele de organizare so
cială. Cu alte cuvinte acea activitate
de căutare și de promovare susținu
tă a noului care să ia forma, în spi
ritul cerințelor formulate la Con
gresul al XHI-lea, unei adevărate
ofensive, unei adevărate strategii a
noului. într-o lume în care noul apare
ca principal vehicul al progresului
este foarte important, este hotărîtor ca tot mai mulțl oameni să

tv
15.00 Telex
15,05 Omul șl sănătatea. Controlul me
dical periodic în depistarea și
prevenirea îmbolnăvirilor ,
15.20 Studioul tineretului. Ediție reali
zată la propunerile și cu partici
parea reprezentanților unor co
lective de muncă distinse cu
titlul de ,.Erou al Muncii Socia
liste", cîștigători ai concursurilor
profesionale și olimpiadelor pe
meserii desfășurate în 1984
16.20 Ecran de vacanță (color). Desene
animate
16,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 10 ianuarie, ora 20 — 13 ia
nuarie, ora 20. tn țară : Vremea va ft
rece, geroasă în cea mai mare parte
a țârii; cu cerul variabil, tnnorărl
mal accentuate se vor menține la În
ceputul intervalului tn sudul șl estul
țării. Se vor semnala precipitații lo
cale, sub formă de ninsoare în Olte
nia, Muntenia. Dobrogea și Moldova
și cu caracter Izolat In rest. Vtntul
va sufla slab ptnâ la moderat, cu in
tensificări trecătoare, predominând din
nord la Începutul Intervalului, spulbe-

creeze, să perfecționeze, să se afle
angajați în marea bătălie a noului.
Creșterea răspunderii și angajării
In muncă trebuie să aibă la bază
reprezentarea clară a importanței
activității concrete pe care o desfă
șurăm fiecare din noi în angrenajul
complex al societății noastre. Nu
este vorba aici numai despre faptul
că majoritatea dintre oamenii mun
cii lucrează cu valori mari, că a de
venit curentă situația cînd un mun
citor de înaltă calificare produce sau
contribuie la producerea zilnică a unor piese în valoare de mai multe
zeci de mii de lei. Calitatea muncii
fiecăruia dintre noi este hotărîtoare
în valorificarea eforturilor depuse
pină acum pentru a edifica moder
na bază tehnico-materială de care
dispunem. Răspunderea cu care se
muncește amplifică nebănuit rezulta
tele pe care le putem obține benefi
ciind de premisele materiale aminti
te, după cum lipsa acestei răspunderi
le va diminua. Aceeași deficiență
costă infinit mai mult atunci cînd ea
are loc în condiții de înaltă dotare
pentru că ea lasă nevalorificate uti
laje, condiții materiale în care s-a
învestit mult.
Stăruie încă unele imagini sim
pliste și prin urmare deformate des
pre importanța socială a muncii de
puse de fiecare. Pornind de la înriurirea directă a muncii productive
asupra creării venitului național s-a
forjat, în timp, mentalitatea că cele
lalte activități ar fi cumva de im
portanță secundară. Societatea este
o structură, un sistem traversat de
mii de conexiuni și din perspectiva
aceasta. globală, toate tipurile de
activitate sînt importante, pentru că
toate sînt presupuse de funcționa
rea ansamblului. Nu toate activită
țile sînt direct productive, dar toa
te, direct sau indirect, pregătesc,
concură la creșterea capacității pro
ductive a societății. Profesorul, de
pildă, nu desfășoară o muncă direct
productivă. Dar munca lui de astăzi,
încorporată în nivelul de pregătire
a elevului, figurează, mîine, ca una
dintre premisele de bază ale proce
sului de producție propriu-zis. Cer
cetătorul poate investi ani întregi
de muncă și eforturi în dezlegarea
unei probleme care poate apărea, la
o primă vedere, fără legătură cu
practica, dar care se poate dovedi de
o valoare inestimabilă pentru creș
terea eficienței activității de pro
ducție. Se poate de aceea spune pe
drept cuvînt că bunul mers al acti
vității de producție propriu-zise de
pinde de răspunderea cu care se
acționează în toate celelalte com
partimente sociale. Din acest punct
de vedere putem spune, fără teama
de a greși, că răspunderea și dărui
rea în muncă reprezintă combusti
bilul principal, materia primă a
existenței șl funcționării societății
noastre. Răspunderea în muncă, așa
cum se subliniază în documentele
Congresului al XîII-lea, este princi
pala modalitate de afirmare a per
sonalității umane, de creștere a con
tribuției sale la progresul general
al societății noastre. A întări aceas
tă răspundere, in fiecare comparti
ment al societății înseamnă a spori
aportul fiecăruia la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economicosocială a patriei, a așeza temelii si
gure pentru înfăptuirea lor neabă
tută.

20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie. 1985 —
Prag între cincinale
20.35 Un singur gînd : Partidul șl po
porul (color). Interpretează corul
Radioteleviziunii. Dirijor : Aurel
Grigoraș
20,45 în întîmpinarea celui de-al III-lea
Congres al F.D.U.S. Cu pasiune,
cu spirit de răspundere. Reportaj
realizat în municipiul Buzău
21.00 Serial științific fcolor). Călătorie
în Univers. Episodul 7
21.35 Revista literar-artistică TV (co
lor). In lumina mărețelor coman
damente ale Congresului al XIIIlea : munca și viața poporului
nostru — sursă de inspirație a
tuturor creatorilor
21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

rlnd pe alocuri zăpada. Temperaturile
minime vor fi In general cuprinse
tntre minus 25 și minus 13 grade, local
mai coborîte. iar cele maxime Intre
minus 15 șl minus 5 grade. în Dobro
gea, aceste valori extreme vor fi ușor
mal ridicate. Se va produce ceață cu
depunere de chiciură în a doua parte
a intervalului. în București 1 Vremea
va fi rece, geroasă noaptea șt dimi
neața, Iar cerul va fi temporar noros.
Se vor semnala precipitații slabe, sub
formă de ninsoare la Începutul inter
valului. Vlntul va sufla slab pină la
moderat, cu unele Intensificări tn pri
ma parte a lnterva’ului. Minimele vor
oscila intre minus 15 și minus 10 gra
de. iar temperaturile maxime tntre
minus 8 și minus 4 grade. Dimineața
se va semnala ceață.

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH
După patru runde în campiona
tul republican masculin de șah. ce
se desfășoară în aceste zile la clubul
uzinelor „23 August" din Capitală,
în clasament conduce Constantin Ionescu — 3 puncte, urmat de GhltOtaiu. Foișor, Grunberg șl Pavlov
ate 2,5 puncte. In runda a 4-a Ionescu a cîștigat, cu piesele negre
la Joita. Ghițescu l-a învins pe Mărășescu. în timp ce partidele Foi
șor — Oltean, Grunberg — Radovici
și Hegheduș — Pavlov s-au înche
iat remiză.

ATLETISM
tn perioada 2—22 februarie, un lot
de cinci atlete din țara noastră va
efectua un turneu cuprinzind mai
multe concursuri în S.U.A. Vor face
deplasarea semifondistele Marlcica
Puică, Doina Melinte șl Fița Lovin,

precum șl săritoarele In lungime
Anișoara Cușmir-Stanciu și Vali
Ionescu. Primul concurs este pro
gramat la Dallas, iar ultimul la East
Rutherford.
TENIS
La „Madison Square Garden" din
New York a început competiția in
ternațională de tenis „Turneul cam
pionilor". ce reunește 12 jucători,
clasați în fruntea „Marelui Premiu —
Volvo" in 1984. în primul tur, americanul Johan Kriek l-a eliminat
cu 7—5, 6—3 pe compatriotul său
Aaron Krickstein, iar suedezul An
ders Jarryd a dispus cu 6—4, 6—1
de Henrik Sundstroem (Suedia). în
turul următor. Jarryd va juca în
compania favoritului tnumărul 1. americanul John McEnroe, iar Kriek
îl va intilni pe suedezul Mats Wilander (cap de serie numărul 4).

PARTICIPARE LARGA, ACTIVA IA ACȚIUNILE DE DESZĂPEZIRE,
PENTRU DESFĂȘURAREA NORMALA A ACTIVITĂȚII IN TOATE SECTOARELE,
MAXIMA GRIJA PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI!
Cărbune, cît mai mult cărbune!

Acum, mai mult ca oricînd, se impune

Cum se muncește în aceste zile în exploatările miniere,
ce măsuri se iau pentru buna desfășurare a activității
și creșterea în continuare a producției

Economisirea severă a energiei
și combustibilului

IN BAZINUL CARBONIFER
AL GORJULUÎ

Muncă fără preget
pentru menținerea
în funcțiune
a utilajelor
De 18 zile, gorjenii și în primul
rind minerii carierelor de lignit
se confruntă cu o iarnă neobișnuit
de aspră. Se apreciază că o astfel
de iarnă n-a mai fost în această
parte a țării de peste 30 de ani. In
momentul cînd transmitem aceste
rînduri (ieri, 9 ianuarie), cerul s-a
mai înseninat și ninsoarea a înce
tat. Grosimea stratului de zăpadă
este de peste 80 cm.
In aceste condiții deosebite, în
marile cariere de cărbune din Rovinari, Jilț și Motru se desfășoară
o muncă tenace pentru menținerea
în funcțiune a utilajelor de excavat
și circuitelor de transport. în aju
torul minerilor au venit și locui
tori de la sate. Alături de „mun
ții" de steril se înalță imense gră
mezi de zăpadă. Se lucrează intens
la eliberarea fronturilor de cărbu
ne și drumurilor de acces la exca
vatoare, la mașinile de haldat și
de-a lungul magistralelor de benzi
transportoare.
Eforturi mari se fac pentru Înlă
turarea zăpezii din depozitele de
cărbune ale termocentralelor Rovinari și Turceni, ca și pentru li
vrarea continuă a cărbunelui spre
aceste depozite. Minerilor din sub
teran li s-a cerut o contribuție mai
mare în aceste zile spre a asigura
cărbunele necesar centralelor elec
trice. Apelul a fost recepționat și
înțeles în toate minele de către toți
minerii, iar rezultatele confirmă
acest fapt. Minerii din Urdari, Albeni, Rogojelu, Lupoaia, Motru
Vest și din alte mine au extras din
adîncuri, în ultimele zile, cîteva
mii de tone lignit peste plan. (Iacob Xenofon).

LA COMBINATUL MINIER

PLOIEȘTI

Acțiuni energice
pentru a grăbi
expedierea
cărbunelui
La mina Filipeștii de Pădure,
ninsoarea căzută din abundență a

așternut un strat de zăpadă de
peste o jumătate de metru. Toți
minerii din schimbul II, ieșind din
șut, n-au mai plecat acasă, Au
pus mina pe lopeți și, împreună
cu alți oameni ai muncii, au desză
pezit toate căile ferate. Așa s-a
putut ca un tren blocat în noaptea
de 8 spre 9 ianuarie, încărcat cu
peste 1 000 tone de cărbune, să
plece din stație spre centrala elec
trică Doicești. „La această oră, ne
spune directorul minei, inginerul
Tudor Vasile, avem aproape toate
gurile de mină, platformele, triaje
le descongestionate de zăpadă.
Lucrăm continuu la încărcarea cît
mai grabnică a vagoanelor goale
pe care le avem la dispoziție, pen
tru a le trimite la Doicești. Am
format echipe speciale de interven
ții, care acționează împreună cu
cei de la drumuri pentru a putea
face circulabile drumurile șl șosele
le pe care minerii vin la lucru.
Sperăm ca mîine dimineață să
putem ajunge și la microcentralele
noastre din Cervenia și PalangaSud, complet înzăpezite, și să
punem în producție sistemele me
canizate".
De la Combinatul minier din
Ploiești am aflat că și la întreprin
derea minieră Cimpulung Muscel
se acționează cu perseverență pen
tru descongestionarea căilor de
acces la mină, pentru ca oamenii
să poată ajunge la schimb. în
prezent se acționează energic pen
tru deszăpezirea carierei Aninoasa.
Aici, producția zilnică a ajuns
astăzi, 9 ianuarie, la circa 4 000
tone. în incintă se află 54 de va
goane goale, care vor fi Încărcate
cu cărbune.
La mina Șotînga s-au trimis 4
buldozere, alte utilaje, pentru a
sprijini acțiunea de descongestiona
re a căilor de acces. O mare parte
din ortaci au venit la șut pe jos.
După ieșirea lor din schimb au ră
mas la mină lucrînd la deszăpezire.
Graficul livrărilor de cărbune de la
unitățile carbonifere din cadrul
Combinatului ' minier Ploiești ș-â
rșaii?g.ț în ■ ziua de 8 ianuarie; îa
proporție de circa 80 la sută. Se
depun eforturi susținute pentru
degajarea punctelor de încărcare șl
expediere către centralele electrice,

a întregii cantități de cărbune pre
văzută în grafice. (Constantin
Căpraru, corespondentul „Scînteii").

ÎN BAZINUL CARBONIFER
DIN VALEA JIULUI

Cărbunele se livrează
zilnic spre cocserii
și termocentrale
în puternicul bazin carbonifer al
Văii Jiului, unde iarna a așternut
un strat gros de zăpadă, s-au luat
măsuri deosebite pentru ca activi
tatea productivă să se desfășoare
normal, iar cărbunele energetic și
pentru cocs să poată fi expediat
spre Hunedoara și Galați, spre ter
mocentralele de la Mintia — Deva
și Paroșeni.
La toate cele 11 mine se lucrează
Intens cu buldozere și instalații de
deszăpezire, asigurîndu-se căile de
acces spre galerii și stațiile de în
cărcare a cărbunelui. In zona mi
nelor Lupeni, Bărbăteni, Uricani și
Valea de Brazi, unde stratul de ză
padă e mai mare, s-au format echi
pe speciale care au descongestionat
căile de acces ale minerilor spre
locurile lor de muncă, permițînd,
totodată, buna aprovizionare a mi
nerilor cu materialele necesare.
La punctele de descărcare a căr
bunilor sosiți de la întreprinderile
miniere și la cele de expediție spre
beneficiari, la preparațiile din Petrila, Coroiești și Lupeni, unde se
vehiculează zilnic circa 23 000 tone
cărbune, echipele de deservire lu
crează intens, reușind să expedieze
zilnic întreaga cantitate de cărbune.
în același timp, pentru buna des
fășurare a procesului de producție
din subteran, toate cadrele tehnicoinginerești au fost repartizate pen
tru a asigura asistentă tehnică în
toate schimburile de producție, s-au
întărit echipele de intervenții și re
parații cu lăcătuși și electricieni,
care, de asemenea, acționează în
toate schimburile. S-au luat măsuri
pentru asigurarea unei calități co
respunzătoare a cărbunelui livrat
termocentralelor, astfel îneît să se
asigure functionarea corespunzătoa
re a grupurilor energetice. (Sabin
Cerbu, corespondentul „Scînteii").

Ținind seama de condițiile ier
nii aspre, care creează dificultăți
în funcționarea sistemului energe
tic național și a sistemului de
transport și distribuție a gazelor
naturale, trebuie acum, mai mult
ca oricînd, ca în toate întreprin
derile industriale să se ia măsuri
operative, susținute, pentru redu
cerea accentuată a consumurilor de
energie electrică, gaze naturale,
carburanți. Situația impune ca re
sursele energetice de care dispu
ne economia națională în fiecare
unitate să fie utilizate, prioritar,
pentru realizarea producției fizice
planificate, acționindu-se ferm
pentru reducerea consumurilor.

Totodată, in sectoarele neproduc
tive din economie, in gospodăriile
cetățenilor este necesar să se asigure gospodărirea judicioasă, re
ducerea substanțială a consumu
rilor de energie electrică, gaze ți
combustibil.
Pretutindeni, la locurile de mun
că și acasă, toti cetățenii trebuie
să dea dovadă de maximă răspun
dere în utilizarea energiei. Aceas
ta este în interesul bunei desfă
șurări a producției în fiecare uni
tate economică. în interesul tutu
ror cetățenilor.

Sprijinul prețios al ostașilor
Alături de oamenii muncii, ostași
din unități aparțlnînd Ministerului
Apărării Naționale, constltuiiți în de
tașamente se află la datorie, participînd la acțiunile energice de des
zăpezire din București, din județele
Mureș. Cluj, Buzău, Vrancea, Iași și
altele.
Militarii feroviari, sub comanda
ofițerilor Constantin Dăscălescu,
Mihai Humă, Alexandru Mihaiu,
Traian Pavelea și Ionel Popa parti
cipă în Gara de Nord, în stațiile
Ploiești-vest și triaj, Simeria, Teiuș,
Coslariu, Vințu de Jos la deszăpe

zirea liniilor și macazelor, la trans
portul zăpezii troienite pe unele terasamente, contribuind la normali
zarea circulației pe calea ferată.
Dotați cu buldozere, autogredere și
alte mașini speciale, ostașii geniști
acționează pentru deszăpezirea căi
lor de comunicație din preajma
Capitalei, din zonele centrale și de
sud ale tării. Elevi ai școlilor mili
tare de maiștri și subofițeri „Gheorghe Lazăr" și „Basarab I" au parti
cipat in cursul zilei de miercuri la
normalizarea circulației in munici
piile Sibiu și Pitești.

Din partea serviciului circulație
din Inspectoratul general al miliției j
Serviciul circulație din Inspecto
ratul general al miliției informea
ză : Pe majoritatea drumurilor din
interiorul și. mai ales, din afara lo
calităților situate în estul și centrul
țării, sudul și parțial nordul țării,
deplasarea normală a autoturismelor
nu este posibilă din cauza ninsorilor
abundente căzute în ultimele zile,
în consecință, este indicat ca deți
nătorii de autoturisme proprietate
personală să hu circule în munici
piul București, in celelalte locali
tăți și pe șoselele afectate de
ninsori, deoarece mașinile se pot
împotmoli în stratul de zăpadă și
stînjeni astfel funcționarea utilaje
lor de deszăpezire care acționează

în vederea înlăturării zăpezii de pa
partea carosabilă. Este, totodată, ne
cesar ca autovehiculele să nu sta
ționeze pe străzile destinate mijloa
celor de transport în comun, pentru
a nu împiedica deplasarea acestora.
Autovehiculele destinate trans
portului de mărfuri să fie trimise în
cursă numai pentru cazuri absolut
necesare, situație In care să aibă o
stare tehnică perfectă și să fie do
tate cu lanțuri antiderapante, lopetî
și nisip. Trimiterea în cursă pe
trasee situate în afara localităților
să fie precedate de o temeinică in
formare în legătură cu condițiile
meteorutiere din zonele respective.

PRETUTINDENI, CETĂȚENII LA DATORIE!
(Urmare din pag. I)

ping, către fabricile de ulei, de nu
trețuri combinate, depozitele de alimente, brutăriile și unitățile co
merciale. Nu se luminase încă de
ziuă și mii de cetățeni din aceas
tă localitate erau prezenți cu lopetile la crearea de pîrtii. atît pe stră
zile principale, dar și pe aleile din
jurul blocurilor.

In zootehnie
să se acționeze
ca în unitățile
cu „foc continuu"
în județul VRANCEA, căderile abundente de zăpadă din ultimele zile
au găsit pe lucrătorii din comple
xele și fermele zootehnice pregătiți
pentru a face fată greutăților ivite
în buna desfășurare a activității din
acest sector important de muncă,
începind de ieri noapte, cînd nin
soarea s-a întețit, au fost mobili
zați. pe lingă echipele de interven
ție constituite din vreme, și oa
meni din fermele vegetale, aceștia
fiind repartizați la lucrările de de
gajare a căilor de acces, spre parcu
rile de furaje. Acolo unde sursele
de apă nu asigurau debitul necesar
întregului efectiv de animale, apa
s-a transportat și se transportă și
acum în bene, pe sănii.
Dealtfel, iată o secvență de mun
că surprinsă la Asociația economi
că intercooperatistă „Unirea", aso
ciație din care fac parte 5 coopera
tive agricole. Toți lucrătorii erau
prezenți la muncă, inclusiv și cei
care, cu cîteva ore în urmă, „pre
daseră schimbul". în grajduri, pe
măsură ce se diminuau cantitățile
de hrană, erau aduse alte furaje,
pentru ca stocul creat să asigure fu
rajarea pentru cel puțin o zi. Se lu
cra și la degajarea nămeților adu
nați la adăpostul șurilor. In perma
nență, electricienii de serviciu, aju
tați și de alți lucrători ai complexu
lui, verificau traseele de aductiune
a apei, starea de funcționare a pom
pelor și a altor agregate.
Iată și o secvență notată, tot ieri,
de corespondentul „Scînteii" la ce
lălalt capăt al tării, respectiv la
I.A.S. Rogova, județul MEHEDINȚI.
La primele ore ale dimineții, lucră
torii din ferme și celelalte cadre au
trecut la deszăpezire, incit furajele
au putut fi transportate spre graj
duri în flux continuu. Baza fura
jeră este bine protejată, peste 80 la
sută din cantități fiind depozitate
in spatii acoperite. Au fost alcătui
te echipe care, pe timpul nopții, ve
rifică starea animalelor, intervin
operativ acolo unde se ivesc anu
mite probleme. Atît la vacile pentru
lapte, cît și la tineretul taurin pen
tru îngrășat, chiar în condițiile de
acum, se Înregistrează producții ri
dicate ; de la fiecare vacă furajată
se obțin, in medie, zilnic, 8,7 litri
lapte.
Există, din păcate, și altfel de
exemple. în unele cooperative agri
cole din același județ — Breznița de Motru, Jiana, Malovăț,
Broșteni și Vinjulet —furajele ajung
cu intîrziere în grajdurile cu anima
le, unii îngrijitori vin cu intîrziere

la programul de lucru, controlul din
partea cadrelor de conducere se face
sporadic. Sînt căi de acces spre sec
toarele zootehnice din aceste unități
care încă n-au fost descongestiona
te, din care cauză se circulă ane
voios. Se impune deci ca, de urgență,
comitetele comunale de partid să in
tervină, prin, măsuri practice, pen
tru ca activitatea să reintre cît mai
repede posibil in ritm normal, pen
tru a se evita pierderile de orice
natură.
Pentru zootehniștii de la cele
două ferme de animale ale coope
rativei agricole de producție Bodești,
județul NEAMȚ, și nu numai
pentru ei, noaptea de marți spre
miercuri a fost o noapte albă, și la
propriu, și la figurat. Cînd stratul
de zăpadă a început să se îngroașe,
înfundînd pentru a treia oară, in
ultimele zile, căile de acces spre
grajduri și spre bazele furajere, zeci
de oameni au și început să desfunde
drumurile. Cei mai multi au fost
concentrați la ferma de la Bodeștii
de Jos, cea mai îndepărtată, și unde
in apropierea grajdurilor de vite se
află și saivanele de oi. în frunte cu
Vasile Tomescu, președintele coo
perativei, și cu Nicolae Mihuț, șeful
fermei, toti lucrătorii, ajutați de
cîtiva zeci de cooperatori de la fer
mele de culturi vegetale, au lucrat
pină s-a oprit ninsoarea. Așa că
spre ziuă drumurile erau curate ca
și cînd le acoperise doar o fulguială.
— Prea ni-s dragi animalele și nu
ne rabdă inima să simtă vitregiile
iernii — spunea președintele coope
rativei. Așa că nu-i de mirare că
au venit și copii, și bătrîni, chemați
de noi sau nechemați, să dea o mină
de ajutor.

Eforturi intense pe arterele
de circulație ale țării
în județul OLT s-a acționat, fără
încetare, cu peste 140 utilaja grele
(buldozere, Încărcătoare frontale,
autogredere, grederi semipurtate,
autofreze de zăpadă), incit se poate
circula fără probleme pe drumurile
naționale și pe majoritatea celor ju
dețene. Pentru după-amiaza zilei de
9 ianuarie, mai rămăseseră de deza
fectat traseele Caracal—Redea, Ro
tunda—Bucinișu,
Văleni—Ghimpețeni, Potcoava—Mihăești și Caracal—
Cezieni — drum pe care, cu toate că
zăpada măsoară 2 metri înălțime, o
bandă de șosea este redată circula
ției.
Pe lingă unitățile specializate ale
direcției de drumuri, o contribuție
importantă au adus Antrepriza de
construcții hidrotehnice Olt-inferior,
întreprinderea de exploatare și exe
cutare a lucrărilor de îmbunătățiri

Acțiune energicâ în Capitolâ, pentru degajarea de zăpadă a arterelor de circulație. In imagine : la primele
ore ale zilei de ieri, in Piața Scînteii
Foto : M. Caranfll

funciare, Antrepriza de construcții
montaj — Olt, întreprinderile de
aluminiu, de prelucrare a aluminiu
lui și de produse cărbunoase din
Slatina.
Pe drumurile din județul BUZĂU,
spre Rimnicu Sărat, Urziceni, Mizil,
Brăila, Slobozia și Nehoiu acționează
fără' răgaz 6 autofreze, 14 autogre
dere, 11 gredere semipurtate,
12
tractoare cu lamă, numeroase buldo
zere și alte utilaje. Ieri dimineață,
după șase ore de eforturi susținute,
cele două echipe care au acționat pe
drumul Buzău—Rimnicu Sărat au
reușit să-l redea Circulației. Sa lu
cra in condiții anevoioase pe drumul
Buzău—Mizil, mai ales în zona
Lipia—Merei. Importante forța me
canice și umane au fost concentrate
și pe DN-2 Buzău—Urziceni, asigu
rîndu-se condiții pentru a deveni
practicabil chiar în cursul serii.
în municipiul Buzău și orașul
Rimnicu Sărat au fost mobilizați
peste 15 000 de oameni la dezafecta
rea căilor de acces, trotuarelor și
chiar a străzilor. De asemenea, pen
tru muncitorii navetiști da pa plat
formele industriale ale celor două
orașe s-au asigurat condiții de ca
zare în căminele de nefamiliști și în
internatele liceelor industriale, astfel
incit întreaga activitate de produc
ție să se desfășoare în condiții
normale.

Răspuns prompt
la chemările
comandamentelor locale
în municipiul Brăila, concomitent
cu activitatea productivă, se ac
ționează la deszăpezire. Circulația

CETĂȚENI! LOCUITORI DE LA

mijloacelor de transport în comun se
desfășoară neîntrerupt. Mobilizați
de organele și organizațiile de partid,
de masă și obștești, de către deputați,
de asociațiile de locatari și comite
tele de cetățeni, locuitorii intervin
energic în zonele și tronsoanele re
partizate, ceea ce a făcut posibilă
o desfășurare normală a programu
lui unităților comerciale, de presta
ții de servicii, de alimentație publi
că și sanitare. De relevat sînt efor
turile intense întreprinse de colecti
vele de oameni ai muncii din mari
unități economice cum sînt IUG Pro
gresul, Combinatul de celuloză și
hîrtie, Combinatul de fibre artifi
ciale, Șantierul naval, „Laminorul",
NAVROM, ca și ale întreprinderii
județene de drumuri și poduri, în
treprinderii județene de transporturi
locale și întreprinderii județene de
gospodărie comunală și locativă.
între zonele cele mai afectate de
ninsorile abundente, viscolele și tem
peraturile scăzute din ultimele zile se
înscrie și județul BOTOȘANI. Măsu
rile adoptate însă de organele locale
de partid și de stat au contracarat, în
bună parte, efectele negative ale in
temperiilor. Pe drumurile naționale
și județene lucrează peste 70 de uti
laje tractate sau autopropulsate. Au
fost dezafectate, cu prioritate, căile
de acces dinspre comunele unde lo
cuiesc cei mai mulți dintre nave
tiștii care lucrează în orașele Boto
șani și Dorohoi.
O atenție deosebită a fost acorda
tă de asemenea bunei aprovizionări
a populației. Produsele lactate din
fermele zootehnice și din gospodării
le populației sînt transportate cu
săniile pină la șoselele naționale ori
județene, de unde sînt preluate in

mașini de mare capacitate, echipate
cu materiale antiderapante. In ma
gazinele alimentare s-a creat un
permanent stoc de rezervă, îndeosebi
lapte conservat și brînzeturi, care
se distribuie de pe o zi pe alta. Căile
de acces pină la magazine sînt men
ținute în stare practicabilă prin in
tervenția continuă a unor echipe
constituite din inițiativa consiliilor
locale ale F.D.U.S.
Probleme mai dificile au avut de
rezolvat consiliile populare din lo
calitățile montane. Efectuînd un raid
pe Valea Prahovei, corespondentul
județean al ziarului a constatat că
s-a acționat operativ șl eficient în
Sinaia, Bușteni, Azuga, pentru des
zăpezirea străzilor în pantă, în scopul
aprovizionării populației cu pline,
lapte și evitarea accidentărilor. Cu
buldozere și foreze se lucrează pe
drumul Cotei 1 400 și cel âl Poienii
Stinei. Cabanele au legăturile tele
fonice In bună stare. Aprovizionarea
cu alimente și apă minerală — ne
informează O.J.T. Prahova — este
bună. Sus, in munte, aprovizionarea
s-a făcut încă din toamnă. Se iau
măsuri pentru evitarea avalanșelor șl
punerea în circulație a sistemelor de
transport pe cablu din tot platoul
Bucegi.
încheiem acest reportaj reamintind
că toti cetățenii au obligația — con
form legii — de a participa la În
depărtarea zăpezii și a ghetii, de a
răspunde „prezent" Ia chemările co
mandamentelor locale de deszăpe
zire.
Reporterii
ți corespondenții „Scînteii*

ORAȘE Șl SATE!

Participați cu toate forțele la înlăturarea imediată a zăpezii de pe străzi, din incinta
unităților în care lucrați, de pe toate căile de acces! Răspundeți cu promptitudine la chemările
comandamentelor locale, participînd la descongestionarea arterelor de circulație, pentru ca activitatea
economică, aprovizionarea populației și toate celelalte activități să se desfășoare normal!

•»

EXPRESIE A VOINȚEI POPOARELOR DE A SE OPRI CURSA ÎNARMĂRILOR
Șl A SE ÎNLĂTURA PERICOLUL NUCLEAR, PE DIFERITE MERIDIANE AU LOC

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE
ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PĂCII
Dorința fierbinte a oamenilor din lumea întreagă de
a se asigura pacea și securitatea popoarelor, de a
se înfăptui dezarmarea, in primul rind dezarmarea
nucleară, de a se împiedica crearea de noi arme, mai

R.F.G.: „De pe pămmt
german nu trebuie
să izbucnească niciodată
un război"

sofisticate, de a se aloca o parte a fondurilor irosite
pentru înarmare obiectivelor dezvoltării sociale, își
găsește expresia, și in aceste zile de început de an,
în noi manifestații, demonstrații, acțiuni organizate pe
diferite meridiane ale globului de forțele păcii.

„Canada să devină o zonă liberă de arme nucleare!“

BONN 9 (Agerpres), — Princi
pala sarcină a „Săptăminii P.C.
German", ce va avea loc in inter
valul 19—27 ianuarie, constă in in
tensificarea luptei pentru pace și
dezarmare, împotriva șomajului,
pentru apărarea drepturilor oame
nilor muncii — se arată intr-un
document al Secretariatului Con
ducerii P.C.G., dat publicității la
Bonn. „De pe pămintul german nu
trebuie să izbucnească niciodată un
război" — este deviza sub care se
vor desfășura acțiunile P.C.G. in
favoarea destinderii și securității.
Pe de altă parte, Uniunea vestgermană a păcii a dat publicității,
la Bonn, o declarație in care se
subliniază că in interesul salvgar
dării păcii este necesar să se pună
capăt cursei inarmărilor, să se re
nunțe la amplasarea de rachete
nucleare cu rază medie de acțiune
in R.F.G. și in alte țări vest-europene, și, totodată, să se acționeze
ferm pentru retragerea celor deja
instalate.

Declarații

De ani de zile continuă în Canada acțiunile populare in cadrul cărora
se cere ca teritoriul țării să nu mai fie folosit pentru zborurile experi
mentale ale rachetelor de croazieră. Demonstranții care au defilat re
cent pe străzile orașului Ottawa poartă o pancartă avînd inscripția :
„Să facem din Canada o zonă liberă de arme nucleare I”

Reuniune în pregătirea
„Anului internațional
al păcii"

„Noi vrem să trăim!"
Mișcarea pentru
pace a devenit ți
nui din factorii do
minanți ai vieții
publice din Olan
da, exercitind o
puternică influen
ță asupra partide
lor politice, a par
lamentului și gu
vernului, care, după
cum se știe, a „abandonat" calenda
rul N.A.T.O. pri
vind instalarea ra
chetelor de croa
zieră pe teritoriul
țării cu incepere
din 1986. La de
monstrațiile împo
triva rachetelor au
participat milioane
de oameni.
„Să fie interzisă
bomba. Vrem să
trăim 1“
Această
lozincă, arborată in
timpul unei re
cente manifestații
desfășurate la Ha
ga, dă expresie
dezideratului vital
al poporului olan
dez, ca și al tutu
ror popoarelor.

ADDIS ABEBA 9 (Agerpres). —
In capitala etiopiană au început
lucrările unui seminar regional
african consacrat pregătirilor pen
tru desfășurarea în 1986 — potrivit
unei hotărîri a O.N.U. — a Anului
internațional al păcii.
Ministrul afacerilor externe al
țării-gazdă, Goshu Wolde, in cuvîntul rostit la deschiderea semina
rului, a relevat că escalada cursei
inarmărilor, acumularea de noi și
noii tipuri de arme de distrugere
in masă reclamă intensificarea
luptei pentru întărirea securității
internaționale, pentru pace.
Participanților le-a fost transmis
un mesaj al secretarului general
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
în care se exprimă convingerea că
organizarea Anului internațional al
păcii va contribui la lărgirea dia
logului dintre țările membre ale
Națiunilor Unite, in scopul edifi
cării unui climat de încredere în
lume.
Participanțil la seminar urmează
să formuleze propuneri pentru ela
borarea programului definitiv al
desfășurării Anului internațional
al păcii, program ce va fi supus
aprobării sesiunii jubiliare, a 40-a,
a Adunării Generale a O.N.U.

(din actualitatea

politică)

spre prevenirea cursei înarmărilor
în Cosmos și încetarea acestei curse
pe Pămint, limitarea și reducerea
armelor nucleare și întărirea stabi
lității strategice.
Negocierile vor fi purtate de cite
o delegație reprezentînd fiecare
parte, împărțite în trei grupe.
Părțile cred că negocierile care
vor urma, ca și, in general, efor
turile de a limita și de a reduce ar
mamentele trebuie să conducă, în
final, la eliminarea completă a ar
melor nucleare de pretutindeni.
Data începerii negocierilor și locul
acestor negocieri vor fi convenite pe
canale diplomatice In termen de o
lună".
La întîlnirile cu presa organizate
de fiecare dintre cele două părți
după difuzarea declarației comune
s-a exprimat satisfacția pentru re
zultatele obținute, subliniindu-se, în
același timp, că aceste convorbiri
reprezintă doar începutul unui pro
ces de durată în relațiile sovietoamericane.

T

De la „stînca discordiei"
la o „punte a înțelegerii" ?
în 1967, Comitetul de decolonizare
al O.N.U. a recomandat începerea
de negocieri între Spania și Marea
Britanie pentru a se pune capăt sta
tutului colonial al Gibraltarului. Tot
în același an, populația enclavei s-a
pronunțat, în cadrul unui referen
dum, pentru menținerea legăturilor
cu Anglia. Doi ani mai tirziu, Fran
co instituia o blocadă asupra „stin
cii", ceea ce avea ca efect închide
rea frontierei cu Spania, muncitorii
spanioli nemaiputînd să lucreze în
Gibraltar, precum și reducerea în
mod drastic și chiar întreruperea
legăturilor telefonice și rutiere. Sin
gurele căi de a ajunge în Gibraltar
au rămas avionul... de la Londra sau
navele avind punctul de plecare în
alte porturi decît cele spaniole.
Convorbirile exploratorii inițiate
în noiembrie 1977, la Strasbourg,
între miniștrii de externe ai celor
două țări au avut drept rezultat
concret redeschiderea legăturilor te
lefonice dintre Spania și Gibraltar.
Dar pasul cel mai important a fost
făcut în 1980, prin semnarea „De
clarației de la Lisabona", cînd cele
două părți au hotărît de comun
acord să rezolve problema Gibralta
rului intr-un spirit de prietenie și în
acord cu rezoluțiile O.N.U.
Desigur, transpunerea în fapt a
„Declarației", în ciuda noului acord,
nu va fi simplă, tocmai datorită
faptului că diferendul durează de
atita vreme. Important este însă că
a prevalat calea soluționării politi
ce, calea negocierilor, ceea ce este o
confirmare în plus a adevărului de
monstrat de viată că tratativele, oricît de complicate și dificile ar fi,
oricît de mult ar dura, sînt singurele
care pot asigura rezolvări trainice,
în consens cu interesele celor în
cauză, cu interesele păcii și înțele
gerii. Doar tratativele și numai ele
pot duce la transformarea Gibralta
rului dintr-o „stîncă a discordiei"
într-o „punte a înțelegerii".

Radu BOGDAN

ale celor doi miniștri de
făcute la încheierea întîlnirii

GENEVA 9 (Agerpres). — Andrei
Gromîko, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,
ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S., a făcut presei, la ple
carea din Geneva, o declarație,
subliniind că cele două zile de con
vorbiri sovieto-americane au fost
consacrate unor probleme acute re
feritoare la încetarea cursei înarmă
rilor și înlăturarea pericolului de
război nuclear. Din partea sovietică,
a spus el, s-a subliniat în mod spe
cial importanța preintîmpinării mi
litarizării spațiului cosmic. întrucit
toate aceste probleme influențează
în mod hotărîtor relațiile sovietoamericane, ele s-au bucurat in ca
drul convorbirilor de atenția cu
venită.
Convorbirile nu au fost simple, a
arătat A. Gromîko, subliniind, tot
odată, că s-a realizat insă un oare
care progres in ce privește dialogul
dintre cele două țări, fapt demonstrat
și de declarația sovieto-americană.
Aceasta reprezintă, a relevat el, doar
un pas in raport cu acele obiective
importante care urmează să fie
examinate în cadrul tratativelor pri
vind armamentele cosmice și nu
cleare și in legătură cu care ar urma
să fie adoptate hotăriri de comun
acord.
Uniunea Sovietică este gata să
parcurgă partea sa de drum. Aș dori
să exprim speranța că Statele Unite
vor face același lucru, cu alte cu
vinte, vor parcurge partea lor de
drum, pe deplin conștiente de răs
punderea care revine celor două
mari state.
După cum a subliniat In repetate
rînduri Konstantin Cernenko, a spus,
în încheiere, A. Gromîko, partea
sovietică a fost și rămine fidelă cau
zei dezarmării și inlăturării pericolu
lui de război nuclear, cauzei păcii.

externe

GENEVA 9 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă,
secretarul de stat al S.U.A., George
Shultz, a apreciat că întîlnirile
și convorbirile cu A. Gromîko
au reprezentat un început Important
și că rămine o cale lungă de
străbătut. Mai există numeroase
probleme dificile și complicate de
rezolvat, a spus el, dar am căzut de
acord asupra obiectului și telurilor
noilor negocieri privind armele nu
cleare și spațiale.
Schimburile noastre de vederi an
terioare. a arătat G. Shultz, au con
firmat faptul că problemele armelor
nucleare și spațiale sint interconecta
te și că ambele părți acordă priorita
te realizării reducerii radicale a ar
melor nucleare ca prim pas spre eliminarea lor completă. Dar știm, de
asemenea, că există deosebiri de pă
reri in ceea ce privește modalită
țile de realizare a acestor obiecti
ve. Faptul că am reușit să ajungem
la un acord privind noile negocieri
înseamnă că avem un interes co
mun să realizăm progrese, că am
bele părți sînt dispuse să pășească
pe calea compromisului impus de
necesitatea de a se ajunge la acor
duri care sâ răspundă preocupări
lor ambelor părți.
în concluzie, schimbul nostru de
vederi a fost sincer, eficient șl util.
Ne-am preocupat de esența celor
mai serioase probleme ale celor
două țări. Este o sarcină care me
rită cele mai mari eforturi din
partea noastră.

Secretarul general al O.N.U. se pronunță pentru
o conferință internațională asupra Orientului Mijlociu
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, și-a exprimat
speranța că 1985 va fi „un an de pace
și progrese concrete, in specia! in
ceea ce privește realizarea drepturi
lor inalienabile ale poporului pa
lestinian".
Vorbind la reuniunea Comitetului
O.N.U. pentru drepturile Inalienabile
ale poporului palestinian, Javier Pe
rez de Cuellar s-a pronunțat pentru
o conferință internațională asupra
Orientului Mijlociu, sub auspiciile
Organizației\Națiunilor Unite. „Orice
reglementare trebuie să țină cont de

Interesele tuturor statelor și popoare
lor din regiune, inclusiv de cele ale
poporului palestinian" — a subli
niat el.
în cuvîntul său, Zehdl Labib
Terzi, observator permanent al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei
(O.E.P.) la O.N.U., a declarat că
O.E.P. își reafirmă convingerea că
forul cel mai propice pentru dis
cutarea problemelor Orientului Mij
lociu ar ti o conferință internațio
nală de pace, sub egida O.N.U., in
care toate părțile, inclusiv O.E.P.,
reprezentînd poporul palestinian, ar
participa pe picior de egalitate.

'AGENȚIILE DE PRESA

Convorbirile hispano-britanice privind Gibraltarul

„Stinca discordiei" dintre Spania
și Marea Britanie — Gibraltarul a
revenit din nou în actualitate. în
tîlnirea pe care șeful diplomației
spaniole, Francesco Moran, a avut-o
spre sfîrșitul anului trecut la Bru
xelles cu omologul său britanic,
Geoffrey Howe, s-a soldat cu în
cheierea unui acord privind ridica
rea, înainte de 15 februarie
1985. a restricțiilor de circulație
dintre Gibraltar și Spania, restricție
care datează de aproape două dece
nii. Acest acord, care, după apre
cierile premierului Felipe Gonza
lez, „deschide un nou proces isto
ric", reprezentînd „un pas impor
tant înainte în politica externă a
Spaniei", prevede, printre altele, că
problema suveranității Gibraltarului
— enclavă britanică revendicată de
Madrid — va fi abordată în cadrul
unor negocieri menite să ducă la o
soluționare a diferendului dintre
cele două țări, deschizînd calea unei
colaborări „în probleme economice,
culturale, ale turismului, mediului
ambiant, precum și în domeniul mi
litar". După cum s-a anunțat, aceste
negocieri dintre Spania și Marea
Britanie urmează să înceapă la 5
februarie, la Geneva.
Disputa dintre cele două țări asu
pra „stincii" care străjuiește poarta
dintre Mediterana și Atlantic datează
din 1704, din timpul războiului spa
niol de succesiune, cînd englezii au
cucerit Gibraltarul. Nouă ani mai
tîrziu. Tratatul de la Utrecht le-a
recunoscut posesiunea. Așadar, din
1713, treizeci de mii de englezi cu
accent andaluz, cum ar spune brita
nicii, sau treizeci de mii de anda
luzi cu accent englezesc, cum ar
spune spaniolii, Își... beau ceaiul în
Gibraltar, în ritm de flamenco,
avînd statut de colonie britanică. De
atunci încoace Spania n-a încetat
nici un moment să revendice suve
ranitatea asupra „stincii", care, cu
trecerea timpului, și-a pus tot mai
mult în valoare importanța strate
gică.

GENEVA 9 (Agerpres). — La Ge
neva a fost dată publicității decla
rația comună sovieto-americană cu
privire la întîlnirea dintre Andrei
Gromîko, membru a] Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., ministrul afacerilor
externe, și George Shultz, secretarul
de stat al S.U.A., desfășurată în zi
lele de 7 și 8 ianuarie, conform în
țelegerii anterioare.
„în timpul întîlnirii — relevă de
clarația — au fost discutate obiec
tul și țelurile viitoarelor negocieri
sovieto-americane privind armele
nucleare și spațiale.
Părțile sînt de acord că obiectul
negocierilor va fi un complex de
probleme privind armele spațiale și
nucleare — atît strategice, cit și cu
rază medie de acțiune —, toate aceste probleme fiind luate în consi
derare și rezolvate în interconexiu
nea lor.
Telul negocierilor va fi elaborarea
de înțelegeri efective îndreptate

UN PAS POZITIV

TURCIA: „Nu există
loc de baze
pentru rachete străine"
ANKARA 9 (Agerpres). — Turcia
nu va permite pe teritoriul său
crearea de baze pentru rachete
străine și amplasarea de rachete —
a declarat ministrul de externe
turc, Vahit Halefoglu, intr-un in
terviu acordat presei kuweitiene și
citat de agenția T.A.S.S.

DECIARATIA COMUNĂ CU PRIVIRE IA ÎNTÎINIREA DINTRE
Situația din America Centrală
MINIȘTRII AFACERILOR EXTERNE Al U.R.S.S. Șl S.U.A. în dezbaterile „Grupului de la Contadora"

- ne scurt

REUNIUNE IN PROBLEMA DATORIILOR ȚARILOR LATINO-AMERICANE. Experți din 11 state din America Latină care au cele mai mari
datorii externe participă, incepînd de ieri, la o reuniune organizată la
Santo Domingo, în scopul pregătirii cele de-a treia Conferințe a mi
niștrilor de externe și ai economiei din regiune. Reuniunea este consa
crată analizei situației din regiune și modalităților de depășire a ac
tualelor dificultăți din economiile latino-americane și caraibiene.

I
I
I

CONGRES. La Damasc continuă
lucrările celui de-al 8-lea Congres
regional al Partidului Baas Arab
Socialist din Siria. Participanțil au
dezbătut și aprobat raportul pre
zentat de Comitetul Central al
P.B.A.S. Au fost aprobate, in unanimitate, linia de acțiune a parti
dului pe următoarea perioadă de
șapte ani, precum și orientările de
bază ale politicii economice a Siriei
în etapa actuală.

INTR-UN RAPORT prezentat
Congresului asupra eforturilor de
puse pentru realizarea unei regleImentări negociate a crizei din Ci
pru, președintele Ronald Reagan a
apreciat că viitoarea intilnire dinItre liderii celor două comunități
cipriote reprezintă „un pas foarte
pozitiv, care poate apropia ziua
cind toți ciprioții vor putea trăi
împreună, intr-o țară reunificată".
CEA DE-A 8-A RUNDA A CONI VORBIRILOR DINTRE DELEGA
ȚIILE SOCIETĂȚILOR DE CRUCE
1 ROȘIE DIN R.P.D. COREEANA ȘI
COREEA DE SUD, prevăzută ini
țial să se desfășoare la 23 ianuarie,
I la Seul, va fi aminată pînă cînd
manevrele de război americano—
Isud-coreene „Team Spirit-85“ vor
fi oprite — a arătat președintele
Societății de Cruce Roșie din R.P.D.
I Coreeană, într-o notificare telefo
nică adresată, miercuri, omologului
său din Coreea de Sud. El a arătat
Ică aceste manevre contravin dorin
ței întregului popor coreean și a
tuturor popoarelor iubitoare de
■ pace, care s-au bucurat de vestea

reluării, după o lungă Întrerupere,
a convorbirilor.

O DELEGAȚIE A ORGANIZA
ȚIEI ARABE PENTRU DEZVOL
TARE INDUSTRIALA (A.I.D.O.)
s-a intîlnit, în capitala Kuweitului,
cu oficialități ale Organizației ță
rilor arabe exportatoare de pe
trol (O.P.A.E.P.) pentru a studia
căile de întărire a colaborării intre
cele două organizații regionale. In
cuvintul de deschidere a lucrări
lor, secretarul general al O.P.A.E.P.,
Aii Attiga, a arătat că reuniunea
își propune să adopte o serie de
măsuri care să ducă la stringerea
colaborării și sd consolideze activi
tățile comune in domeniul econo
mic pe diverse planuri intre
A.I.D.O. și O.P.A.E.P.

RELAȚIILE DINTRE INDIA ȘI
PAKISTAN. în cadrul unei intîlniri cu consilierii săi de politică
externă, primul ministru al Indiei,
Rajiv Gandhi, s-a pronunțat in fa
voarea deschiderii „unui nou ca
pitol de relații prietenești" cu Pa
kistanul.
MINISTRUL TURC AL AFACE
RILOR EXTERNE, Vahit Halefo
glu, a efectuat o escală la Damasc,
venind din Kuweit, a anunțat agenția siriană SANA, citată de
France Presse. El a conferit cu
Issam Al-Nayef, ministru adjunct
de externe sirian, asupra relații
lor dintre Siria și Turcia, precum
și asupra rezultatelor reuniunii Or
ganizației
Conferinței
Islamice
(O.C.I.), desfășurată, luna trecută,
la Sanaa.

GUVERNUL MARII BRITANII
TREBUIE SA STABILEASCĂ UN
DIALOG CU CEL AL ARGENTINEI asupra viitorului Insulelor
Malvine (Falkland) — a declarat liderul Partidului Laburist britanic,
Neil Kinnock, in cadrul unei conferințe de presă ținute la Ciudad
de Mexico, unde a efectuat o vizi
tă de două zile. El a afirmat că
problema Malvinelor va continua să
fie o sursă de tensiuhe intre Ma
rea Britanie și Argentina și, de
aceea, cele două state trebuie să
inițieze negocieri.
REUNIUNEA REPREZENTANȚILOR A 14 PARTIDE CONSER
VATOARE din 13 țări occidentale,
reuniți In cadrul sesiunii Comite
tului Executiv al „Uniunii Democratice Internaționale", s-a încheiat
ia Tokio. Delegații au hotărît ca,
la 10 mai, să se reunească, la Pa
ris, Comitetul Executiv, iar la
25—26 iulie să se desfășoare la
Washington adunarea generală a
U.D.I.
MAI MULȚI ȘEFI DE STATE
AFRICANE — respectiv președintele Zairului, Mobutu Șese Seko,
președintele Zambiei,
Kenneth
Kaunda, și președintele Senegalului, Abdou Diouf — vor face, in
următoarea perioadă, vizite oficiale
la Cairo, in cadrul cărora vor fi
discutate probleme privind promo
varea colaborării intre Egipt șl
aceste țări In diferite domenii, precum și situația din Africa și Orien
tul Mijlociu.

RATA INFLAȚIEI In Argentina
a fost in 1984 de 688 la sută —
cea mai ridicată din istoria acestei
țări — relevă datele Ministerului
Economiei difuzate la Buenos
Aires. In 1983, rata inflației în această țară a fost de 433,7 la sută.
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CIUDAD DE PANAMA 9 (Ager
pres). — în prima ședință a reuniu
nii ministeriale a „Grupului de la
Contadora" — care se desfășoară în
aceste zile în capitala Republicii Pa
nama — miniștrii de externe din
Columbia, Mexic, Panama și Ve
nezuela au examinat evoluția situa
ției din America Centrală și mo
dificările la Tratatul de pace, secu
ritate și cooperare în zonă cerute
de unele state centroamericane.
Este vorba, în principal, despre obiecțiile formulate. . intr-un docu
ment comun, de Costa Rica, Hon
duras și Salvador privind necesita
tea de a se face precizări ferme în
legătură cu sistemul de control și
supraveghere a aplicării tratatului
elaborat de „Grupul de la Conta
dora".
Tratatul a fost remis. In septem
brie anul trecut, guvernelor din America Centrală. Nicaragua s-a de
clarat dispusă să-l semneze ime
diat. în timp ce Costa Rica. Hon
durasul și Salvadorul, sprijinite de
S.U.A. — relatează agenția E.F.E. —
au formulat obiecții. Documentul
preconizează acorduri între toate
statele din regiune în materie de
securitate — controlul armamente
lor, repatrierea consilierilor militari
străini — precum și in domeniile
politic, economic și social.

„în prezent există condiții pentru
a se ajunge in America Centrală
la o soluție negociată a stării conflictuale din regiune" — a declarat,
la Ciudad de Panama, ministrul colUpibian de externe. Augusto Rami
rez Ocampo. „Perspectivele pentru
inițiativele de pace în regiune avansate de «Grupul de la Conta
dora- sînt bune" — a spus el,
precizînd că „s-a creat un climat de
destindere nu numai în regiune, ci
la nivel mondial",
★
Ministrul panamez al relațiilor
externe, Fernando Cardoze Fabrega,
a declarat că s-au înregistrat pro
grese in direcția definitivării Tra
tatului de pace, securitate și coo
perare în America Centrală — re
latează agenția Prensa Latina. El a
arătat că participanții la reuniunea
de la Ciudad de Panama a „Grupu
lui de la Contadora" vor fixa data
unei viitoare reuniuni regionale con
sacrate soluționării crizei centro
americane, la care urmează să ia
parte toți miniștrii de externe din
zonă și cei ai țărilor membre ale
„Grupului de la Contadora" (Colum
bia. Mexic. Panama și Venezuela),
în vederea realizării unui acord ge
neral. „Ne aflăm. în prezent, într-un
moment complex și dificil, pentru
că este momentul hotărîrilor finale"
— a spus el.

Impas în negocierile libanezo-israeliene
BEIRUT 9 (Agerpres). — Impasul
negocierilor libanezo-israeliene asu
pra problemelor privind retragerea
trupelor Israelului din sudul Libanu
lui a constituit principala temă a
convorbirii telefonice dintre pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel,
și secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar. Pentru a se relua
aceste convorbiri — al căror viitor
rămine incert în urma condițiilor
impuse de Israel pentru retragerea
trupelor sale din Liban — Perez de
Cuellar a arătat că intenționează să-1
trimită din nou în regiune pe asis
tentul său. Brian Urquhart.

TEL AVIV — Cabinetul lsraelian
s-a întrunit, miercuri, în formație
restrinsă, pentru a lua In dezbatere
impasul intervenit In cadrul convor

birilor cu reprezentanții libanezi asu
pra problemelor referitoare la retra
gerea trupelor Israelului din sudul
Libanului — transmite agenția Reu
ter. Nu este de presupus ca guver
nul, prezidat de Shimon Peres, să adopte o hotărîre finală in acest sens
înainte de sosirea în regiune — pro
babil la începutul săptăminii viitoare
— a secretarului general adjunct al
O.N.U., Brian Urquhart.
După cum se știe, Israelul condi
ționează retragerea din sudul ocupat
al Libanului de crearea unei zonetampon la frontiera sa nordică, pa
trulată de forțele U.N.I.F.I.L. și uni
tăți ale așa-numitei armate a Liba
nului de sud, creată și finanțată de
Israel — condiție respinsă cu fermi
tate de guvernul libanez de uniune
națională prezidat de Rashid Karame.

IARNĂ GREA ÎN ÎNTREAGA EUROPĂ
Relatările agenției France
sud-vestul Franței, o
mare parte a recolte
lor agricole a avut de
suferit ca urmare a
valului de frig neobiș
nuit. Cele mai scăzu
te temperaturi din
țară s-au înregistrat
in munții Jura — mi
nus 35 de grade Cel
sius, in comuna Mouthe. tn localitatea ve
cină — Brevine — din
Elveția, mercurul ter
mometrelor a coborit,
Insă la minus 41,5
grade, tn Franța, 24
de persoane au murit
de frig In ultimele
zile.
tn ITALIA, la Roma,
datorită poleiului, pes
te 800 de persoa
ne au suferit frac
turi grave. Trenurile
sosesc cu o intîrziere
de peste 20 de ore.
Pentru a treia zi con
secutiv școlile au ră
mas închise, iar raftu
rile supermagazinelor
sint aproape goale, intrucit nu mai pot fi
reaprovizionate.
Valul de frig polar
afectează, tn conti
nuare. R.F.G., tar me
teorologii avertizează
că, în următoarele zile,
sint de așteptat noi
abundente căderi de
zăpadă, tn zona Kemp
ten, din Alpii bava
rezi, s-au înregistrat
minus 28 grade Cel
sius. tn localitățile
Neuburg, de pe malul
Dunării, ți Weissen
burg, s-au semnalat
recorduri de tempera
turi scăzute — minus
27
grade
Celsius.
Șlepurile ți ambarca
țiunile au fost blocate
de gheață pe Dunăre

Europa continuă să
„tremure",
supusă
unui val de frig con
siderat fără prece
dent in ultimul sfert
de secol, transmite
agenția France Presse
intr-un amplu repor
taj. Sute de mii de
elevi au rămas acasă
datorită faptului că
drumurile au devenit
impracticabile.
Sute
de șosele au fost în
chise, iar transportu
rile feroviare și aero
lint grav pdftutbate.
Daci nordul conti
nentului este
mai
obișnuit cu rigorile
iernii, frigul s-a dove
dit, in schimb, impla
cabil in sudul Europei,
tn SPANIA, la Madrid,
trei persoane au fost
găsite înghețate pe
străzi, tn Catalonia
termometrul a coborit
pînă la 15 grade sub
zero, iar in provincia
Tarragona, 80 la sută
din recolta de porto
cale a fost distrusă.
In sudul FRANȚEI,
Coasta de Azur, renu
mită' pentru climatul
său, a fost acoperită
de un strat de zăpadă
de peste 30 de cm, așa
cum niciodată pînă
acum nu a consemnat
istoria acestei regiuni.
Un fapt fără prece
dent s-a înregistrat la
Nisa: ninsoarea căzută
a atins înălțimea de
40 cm, iar palmierii
sint acoperiți cu ză
padă. în regiunea pa
riziană, viscolul a de
terminat
extinderea
unor incendii soldate
cu mai rnulți morți și
cu importante pagube
materiale, tn sudul ți

Presse
și
pe
principalele
riuri, în pofida efor
turilor spărgătoarelor
de gheață. Și in por
tul Bremen, unde riul
Wesser se varsă in
Marea Nordului, tem
peratura a atins cote
le cele mai scăzute din
1890 (minus 18,2 grade
Celsius), iar datorită
gheței, circulația nave
lor va continua să fie
blocată pentru mai
multe zile. Gheața ți
zăpada, care au cu
prins întreaga țară, au
perturbat traficul ru
tier.
In AUSTRIA, unde
nu s-au înregistrat asemenea temperaturi
scăzute de 21 de ani,
trei persoane au murit
de frig.
In
IUGOSLAVIA
mercurul a scăzut in
termometre pînă la
minus 31 de grade, iar
pe porțiunea din R.P.
UNGARA a Dunării
au intrat in acțiune
spărgătoare de gheață,
pentru a împiedica
înghețarea completă a
fluviului.
In unele locuri din
districtul Tropoja. din
ALBANIA, grosimea
stratului de zăpadă a
depășit trei metri.
In diferite regiuni
din POLONIA tempe
ratura a scăzut la mi
nus 30 de grade. Ge
rurile puternice au în
greunat
activitatea
multor întreprinderi.
Din cauza condițiilor
nefavorabile, pe mul
te șantiere a fost ne
cesar să se întrerupă
lucrările de construc
ții și montaj. Miercuri
dimineața, la Varșovia
temperatura a coborit
la minus 25 de grade.
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UNDEVA ÎN TRANSVAAL..
Autoturismul In care ie afla
Barry Martin, un tinăr american
de 23 de ani, împreună cu priete
nul său, luneca lin pe asfaltul șo
selei ce spintecă savana spre
Rustenberg, în Transvaal, in Re
publica Sud-Africană. Cei doi ti
neri erau in vacanță, ți iată-i stră
bătând una din regiunile cele mai
exotice, de-a lungul fluviului
Limpopo. Călătoria lor avea să te
întrerupă insă brusc : explozia acci
dentală a unui pneu face ca auto
turismul să se rostogolească de mai
multe ori ; cei doi sint grav răniți.
La locul accidentului sosește o
ambulanță. Incredibil Insă, In
ambulanță este luată doar una din
victime. Barry Martin, cu fracturi
la ambele picioare, este lăsat in
balta de singe de pe șosea. Cauza 7
Spre deosebire de prietenul său.
Martin este negru...
Secvența nu este desprinsă dlntr-un film, după un scenariu ima
ginar : personalele sint reale ți
scena t-a petrecut aievea — acolo,
pe o șosea din Transvaal, In țara
în care discriminarea după cu
loarea pielii — , decretată politici
de stat — cunoaște forme abomi
nabile.
Tinărul american de culoare, în
prezent paralizat la pat, a depus
zilele trecute 0 plîngere ia un tri
bunal newyorkez impotriva autori
tăților sud-africane, pentru delic
tul de nonasistență, solicitând 130
milioane de dolari ca daune pro
vocate In urma politicii de
apartheid a guvernului rasist de la

Pretoria. Dosarul înaintat justiției
conține piese al căror adevăr este
cutremurător. Refuzul medicului
de pe ambulanță de a-i acorda pri
mul ajutor fusese doar prologul
odiseei trăite in țara apartheidu
lui. Adus in cele din urmă de un
automobilist la Rustenberg, Barry
Martin a fost ținut la ușa spitalu
lui „Paul Krueger" timp de mai
multe ore, fără ca cineva să ac
cepte să-i acorde îngrjirile nece
sare. El a fost transportat apoi la
Pretoria, distanță de circa 100 de
kilometri. Dar ți acolo, fiind vorba
tot de un spital rezervat albilor,
nu a fost acceptat decit după 24
de ore ți după ce, In calitate de
american, a obținut in prealabil
„titlul onorific" de „alb", statut
acordat in mod excepțional cetă
țenilor altor state care nu sint
albi.
Concluzia specialiștilor este in
dubitabilă : Barry Martin nu ar
fi fost astăzi un infirm dacă ar fi
primit la timp primul ajutor, in
momentul sosirii ambulanței la
locul accidentului ; dacă ar fi fost
supus unei intervenții chirurgicalii
cind a sosit la spitalul din Rusten
berg ; dacă, cel puțin la Pretoria,
ar fi fost internat imediat. Mai
precis, dacă medicii In cauză ar fi
acționat in spiritul milenarului jurămint umanist al lui Hipocrat, și
nu al legilor inumane ale „civili
zației" contemporane a aparthei
dului.
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