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EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
duminică, 13 ianuarie, a avut loc, la Predeal,
ședința Comitetului Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român.
In cadrul ședinței. Comitetul Politic Executiv a
examinat și dezbătut un PROGRAM PRIVIND
ASIGURAREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE Șl FO
LOSIREA RAȚIONALA A ENERGIEI
ELECTRICE,
TERMICE, A GAZELOR NATURALE, PRECUM Șl
REGIMUL DE LUCRU AL UNITĂȚILOR ECONO
MICE Șl SOCIALE PE PERIOADA DE IARNA.
Elaborat pe baza indicațiilor și orientărilor
secretarului general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, programul stabilește măsuri ferme și
eficiente de organizare a producției și de utili
zare cu maximum de spirit gospodăresc a ener
giei electrice, gazelor și căldurii, astfel incit să
se asigure depășirea greutăților create de con
dițiile deosebit de grele ale acestei ierni, de ge
rurile extrem de mari care au afectat, in ultimul
timp, țara noastră și care au dus la înghețarea
Dunării și a riurilor interioare, ceea ce a deter
minat reducerea energiei electrice produse in
hidrocentrale, funcționarea necorespunzătoare a
centralelor pe cărbune, diminuind in mod simți
tor producția de energie electrică necesară des
fășurării normale a activității economice și so
ciale.
Pornind de la această situație, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a cerut guvernului și ministerelor, precum și co
mitetelor județene de partid, organelor și orga
nizațiilor de partid să ia toate măsurile pentru
ca toate centralele electrice să funcționeze la în
treaga capacitate și să asigure livrarea de ener
gie in conformitate cu prevederile planului. In
mod deosebit, s-a indicat să se acționeze cu cea
mai mare energie pentru ca marile centrale elec
trice pe cărbune - Mintia, Ișalnița, Paroșeni,
Oradea, Rovinari, Turceni, Onești și altele - sâ
funcționeze in bune condiții și să se asigure
economiei cantități mult mai sporite de ' energie
față de cele pe care le livrează in prezent, in
același timp, s-a cerut Ministerului Minelor și tu
turor comitetelor județene de partid pe teritoriul
cărora există mine de cărbune sâ ia măsuri
energice de a se lucra zi și noapte pentru spo
rirea producției de cărbune in vederea aprovizio
nării termocentralelor cu cărbune, in cantitățile
stabilite și de calitate corespunzătoare. Trebuie
făcut in așa fel incit, prin sporirea producției de
energie pe cărbune - la care se va adăuga și
energia obținută pe hidrocarburi și in hidrocen
trale - să se ajungă la o producție totală de
energie care să asigure satisfacerea corespunză
toare a cerințelor producției, ale consumului pu
blic și populației. In acest scop, trebuie mobili
zate toate forțele existente in județe - munci
torii, tineretul, militarii - pentru a se asigura tot
ce este necesar bunei funcționări a sistemului
energetic național.
Odată cu măsurile pentru sporirea corespunză
toare a producției de energie, Comitetul Politic
Executiv a stabilit reorganizarea regimului de
lucru in intreprinderi, prin eșalonarea mai rațio
nală a schimburilor de producție, incit să se asi
gure desfășurarea normală a activității in toate
unitățile economice, evitindu-se consumurile mari
de energie in perioade de virf.
In toate intreprinderile industriale cu foc con
tinuu, precum și in cele care lucrează in trei
schimburi complete s-a indicat sâ se aplice mă
suri ferme pentru reducerea consumului de ener
gie electrică, combustibili și gaze, prin încadra
rea strictă in normele de consum aprobate, care
vor fi considerate maxime.
Instalațiile cu foc continuu care nu pot lucra la
întreaga capacitate din lipsă de materii prime
sau din alte cauze vor fi programate să lucreze
la întreaga capacitate
pe un timp limitat pe
lună, in raport de condițiile pe care le au asi
gurate, sau vor fi oprite. Producția ce nu se va
realiza In aceste instalații va fi preluată de alte
unități sau secții similare din alte intreprinderi

- stabilite de ministere împreună cu comitetele
județene de partid - care vor lucra la întreaga
capacitate.
Celelalte intreprinderi sau secții organizate pe
trei schimburi, care nu au materiile prime sau
comenzile necesare, vor lucra in două schimburi
sau intr-un singur schimb prelungit, potrivit pro
gramului stabilit pentru astfel de unități.
Se vor lua măsuri pentru efectuarea, in pe
rioada de iarnă, a reparațiilor capitale la un nu
măr mai mare de instalații, prin devansarea celor
prevăzute pentru trimestrul II sau chiar tri
mestrul III, urmind ca in perioada de vară - cind
erau prevăzute aceste reparații - să se lucreze
și sâ se asigure realizarea integrală a producției
planificate. S-a cerut ministerelor, comitetelor ju
dețene de partid sâ analizeze cu toată răspunde
rea problema reprogramării reparațiilor capitale,
astfel incit eșalonarea și organizarea acestora sâ
nu afecteze, in nici un fel, desfășurarea normală
a producției.
Atelierele de reparații șl întreținere, sectoarele
auxiliare și orice alte secții și subunități care nu
sint direct legate de funcționarea instalațiilor teh
nologice cu foc continuu vor lucra in două
schimburi sau chiar intr-un singur schimb prelun
git, in așa fel incit sâ se evite consumul de energie
in perioada de virf.
întreprinderile industriale care lucrează in două
schimburi de cite 8 ore și au sectoare calde, vor
trece la regim de lucru de două schimburi de cite
6 ore, organizate continuu, astfel incit să se reali
zeze o perioadă de lucru de 12 ore pe zi, timp
de 7 zile pe săptămină, respectiv 42 de ore de
lucru săptăminal.
Programul de lucru al întreprinderilor care vor
lucra in regim de două schimburi a cite 6 ore
va fi organizat, alternativ cu alte intreprinderi,
astfel incit să se asigure un consum energetic
uniform in cele 24 de ore ale fiecărei zile.
In sectoarele calde ale acestor unități, cum sint
turnătorii, tratamente termice, forjele, acoperirile
metalice și alte subunități, se va trece la organi
zarea producției intr-un ciclu de 3-5 zile pe sâptămină, in regim de lucru dș trei schimburi de cite
8 ore pe zi, in cadrul căruia sâ se realizeze pro
ducția de piese turnate, forjate, semifabricate ne
cesare pentru întreaga săptămină. In același re
gim de lucru vor funcționa secțiile de vopsitorie,
apreturi și finisaj din industria ușoară.
De asemenea, se vor lua măsuri pentru a se lu
cra intr-un ciclu de 2-3 zile pe săptămină și in
sectoarele calde in unitățile care iși desfășoară
activitatea intr-un singur schimb.
După realizarea ciclurilor de producție, secțiile,
atelierele respective vor fi oprite complet pentru
o perioadă in care se vor lua măsuri pentru buna
aprovizionare cu materialele necesare, pregătirea
șarjelor și a rețetelor de fabricație, efectuarea lu
crărilor de reparații și întreținere, astfel incit in
ciclul de fabricație următor sâ se asigure folosirea
maximă a capacității de producție.
In organizarea activității de producție pe cicluri,
ministerele și centralele, împreună cu comitetele
județene de partid vor asigura alternarea funcțio
nării sectoarelor, astfel incit sâ se realizeze un
consum energetic echilibrat. Se interzice funcțio
narea oricăror instalații in aceste sectoare in re
gimuri reduse in care sâ se consume energie și
combustibil fără sâ se asigure producția stabilită.
Celelalte intreprinderi, care lucrează in două
schimburi sau care trec sâ lucreze in două schim
buri și nu au sectoare calde, vor lucra la fel ca și
întreprinderile organizate pe două schimburi a
6 ere, adică 12 ore continuu pe zi. Fiecare schimb
va lucra 42 ore pe săptămină, iar întreprinderea
va lucra, alternativ cu alte intreprinderi, pentru a
echilibra consumul linear de energie pe 24 ore.
întreprinderile care ișl desfășoară activitatea in
tr-un singur Schimb de 8 ore pe zi vor fi pro
gramate sâ lucreze prin rotație - unele in schim
bul I, altele in schimbul II și restul in schimbul
III - astfel Incit să se asigure un consum energe
tic echilibrat pe toată durata zilei de 24 de ore.
In situațiile In care intreprinderile care lucrează
intr-un schimb pot asigura realizarea intr-o peri

oadă mal scurtă a producției planificate pentru
8 ore, vor fi programate să lucreze 5-7 ore pe zi,
asigurind și pe această cale economisirea ener
giei și a căldurii.
In lunile de iarnă nu se vor efectua lucrări de
construcții propriu-zise. In această perioadă vor fi
realizate lucrări de montaj al mașinilor și instala
țiilor in incintele construite sau in exterior, dacă
tehnologia de montaj permite efectuarea lucrărilor
la temperaturi scăzute. Se va acorda prioritate lu
crărilor de montaj la obiectivele care se află in
probe iau recepție, cu termene de punere in func
țiune apropiate.
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, In afara
măsurilor de sporire a producției de energie elec
trică și de reorganizare a regimului de lucru in
unitățile economice, să se asigure reducerea in
continuare a consumurilor de energie electrică,
termică, de gaze, atit in activitatea întreprinderi
lor și unităților economice, a instituțiilor socialculturale, cit și in celelalte sectoare de activitate.
Au fost stabilite, de asemenea, măsuri pentru
reducerea consumurilor de combustibil și energie
in unitățile de transport, prin optimizarea trans
porturilor, folosirea și incărcarea la întreaga ca
pacitate a tuturor mijloacelor de transport.
Organele centrale și locale ale administrației
de stat, celelalte instituții centrale și locale, insti
tutele de proiectare și cercetare iși vor stabili pro
gramul de activitate in perioada in care se va
putea folosi lumina naturală a zilei.
Pentru activitatea de comerț și din servicii, In
general, se va stabili un program de lucru numai
pe timp de lumină. S-a stabilit, de asemenea, ca
toate restaurantele și alte unități de acest fel să
se inchidâ cel mai tirziu la ora 21,00.
Unitățile cultural-artistice vor trebui sâ-șl reor
ganizeze in așa fel programul incit să reducă con
sumul de energie in perioadele de virf.
In ceea ce privește consumul de energie elec
trică, termică și gaze naturale pentru populație,
se va avea in vedere respectarea strictă a pro
gramului stabilit pe fiecare județ și localitate.
Programele de distribuire a energiei electrice și
termice vor fi aduse din timp la cunoștința popu
lației și a celorlalți consumatori. Iluminatul public,
inclusiv in magazine, și iluminatul casnic urmează
să fie reduse cu 50 la sută față de consumul sta
bilit pentru iarna anului 1984.
Comitetul Politic Executiv a stabilit ea guvernul
să ia toate măsurile care se impun pentru reali
zarea in cele mai bune condiții a programelor
de asigurare a energiei electrice și combustibilu
lui, de respectare riguroasă a normelor de con
sum stabilite, precum și de aplicare a măsurilor
de reorganizare a activității întreprinderilor și
tuturor unităților economico-sociale.
Totodată, Comitetul Politic Executiv cere orga
nelor și organizațiilor de partid, consiliilor de con
ducere ale ministerelor, consiliilor oamenilor mun
cii din intreprinderi și instituții, consiliilor popu
lare județene, municipale, orășenești și comunale
să ia toate măsurile pentru realizarea tuturor pro
gramelor stabilite și să desfășoare o largă muncă
politică pentru mobilizarea maselor de oameni ai
muncii la aplicarea și respectarea strictă a aces
tor măsuri de mare importanță pentru depășirea
greutăților create de iarna grea din acest an și
pentru asigurarea îndeplinirii tuturor indicatorilor
de plan și desfășurarea normală a activității in
toate domeniile.
Comitetul Politic Executiv adresează oamenilor
muncii de la orașe și sate, tuturor cetățenilor țârii
chemarea de a acționa cu toată răspunderea și
spiritul patriotic pentru asigurarea energiei și
combustibilului conform normelor stabilite, pentru
gospodărirea cit mai judicioasă a acestora, elimi
narea oricăror forme de risipă a acestei avuții na
ționale, de a participa cu cel mai inalt spirit de
răspundere la această acțiune de interes general,
aducindu-și astfel contribuția la înfăptuirea in
bune condiții a obiectivelor șl hotâririlor parti
dului și statului nostru privind dezvoltarea economico-socială a țării și creșterea, pe această bază,
a nivelului de trai material și spiritual al întregu
lui nostru popor.
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Sensul major al recentelor măsuri,
elaborate pe baza indicațiilor și
orientărilor
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu și adoptate de Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., il
constituie realizarea in cele mai
bune condiții a programelor de asi
gurare a energiei electrice și a com
bustibililor, mobilizarea puternică a
tuturor colectivelor de oameni ai
muncii pentru depășirea dificultăților
create de iarna grea din acest an și
Îndeplinirea tuturor indicatorilor de
plan, la producția fizică, export, la
toți parametrii de eficientă, desfă
șurarea normală a activității in toate
domeniile, in vederea realizării
obiectiveloi de dezvoltare economlco-socială a țării și ridicarea, pe
această bază, a nivelului de trai,
materia] și spiritual, al Întregului
popor.
După cum se știe. In ultimele zile,
țara noastră, ca dealtfel intregul
continent european au fost afectate
de o iarnă aspră, caracterizată prin
căderi masive de zăpadă și tempe
raturi extrem de scăzute. Rigorile
acestor condiții climaterice neobiș
nuit de grele au creat dificultăți se
rioase în desfășurarea normală a
activității din industrie, agricultură,
transporturi și telecomunicații, din
investiții și alte domenii. Este sufi
cient să arătăm că Dunărea a În
ghețat pe anumite porțiuni, de ase
menea au- înghețat și rîurile inte
rioare. fapt ce a determinat dimi
nuarea apreciabilă a cantității da
energie electrică produsă în hidro
centrale, precum și funcționarea ne
corespunzătoare a centralelor pe
cărbune.
Pentru depășirea acestor greutăți
obiective și crearea condițiilor pen
tru desfășurarea activității in toate
sectoarele producției materiale, este
evident că asigurarea ritmică șl gos
podărirea rațională, cu eficiență ma

EXPERIENȚA

ximă a resurselor energetice ocupă
acum primul loc în ordinea priori
tăților. In acest scop. Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a
examinat și aprobat un Program
privind asigurarea producției de
energie și folosirea rațională a ener
giei electrice, termice, a gazelor na
turale, precum și regimul de lucru
al unităților economice și sociale pe
perioada de iarnă. Elaborat din ini
țiativa și sub directa îndrumare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pro
gramul stabilește măsuri ferme și
eficiente de organizare a producției
și utilizare cu maximum de spirit
gospodăresc a energiei electrice, ga
zelor și căldurii. Sînt măsuri de
mare importantă pentru înfăptuirea
cărora comitetele județene de partid,
ministerele economice, organele și
organizațiile de partid, consiliile de
conducere colectivă din întreprinderi
trebuie să acționeze imediat, cu în
treaga capacitate organizatorică,
prin mobilizarea largă a muncitori
lor și specialiștilor, pentru gospodă
rirea judicioasă și reducerea sub
stanțială, severă a consumurilor
energetice, concomitent cu asigura
rea funcționării normale, la întrea
ga capacitate, a centralelor electrice
și sporirea producției de energie.
Nici un moment nu trebuie pierdut
din vedere că numai înfăptuind,
exemplar și neîntîrziat, aceste mă
suri vor putea fi asigurate alimen
tarea ritmică cu energie și combus
tibil a unităților economioe, potri
vit programelor stabilite in aces
te condiții, satisfacerea corespun
zătoare a cerințelor consumului pu
blic și ale populației.

Toate centralele electrice
sâ funcționeze la întreaga
capacitate Bă Pulseze continuu o
cantitate cit mal mare de

energie

JUDEȚULUI

BRASOV

w

*

•

electrică in sistemul energetic na
țional ! Aceasta este cerința, de ma
ximă răspundere patriotică și mun
citorească, pusă acum in fața comu
niștilor, tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii din aceste importan
te unități economice. Prin urmare,
esențial este ca, pretutindeni, să se
aplice imediat măsuri corespunză
toare pentru descărcarea operativă
a cărbunelui, pregătirea combusti
bilului; supravegherea riguroasă și
întreținerea în perfectă stare teh
nică a fiecărui agregat, a fiecărei
instalații, pentru a spori producția
de energie, îndeosebi in centralele
pe cărbune, pentru a se asigura tot
ceea ce este necesar exploatării ra
ționale, normale a sistemului ener
getic național. Sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, tre
buie ca, neîntîrziat, așa cum s-a
subliniat la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., ma
rile termocentrale pe cărbune —
Mintia, Ișalnița, Paroșeni, Oradea,
Rovinari, Turceni, Onești și altele —
să asigure economiei cantități mult
sporite de energie, față de cele pe
care le livrează în prezent .Pentru
aceasta trebuie mobilizate toate for
țele existente in județe, muncitorii,
tineretul, militarii — astfel ca toa
te, absolut toate problemele pe care
le ridică asigurarea condițiilor nece
sare bunei funcționări a termocen
tralelor să fie soluționate cu maxi
mă promptitudine, folosindu-se din
plin, deopotrivă, mijloacele mecanice
și manuale.

Mal mult cărbune energe
tic, de bună calitate pentru
termocentrale, 1315 un coman’
dament major de a cărui respectare
depinde, într-o măsură hotărîtoare,
(Continuare in pag. a IlI-a)

DEMONSTREAZĂ:

Prin reorganizarea regimului de tacru din intreprinderi

Activitatea productivii se desfășoară cu consumuri
mai reduse de energie electrică
Rigorile acestei Ierni deosebit de aspre n-au ocolit nici județul Bra
șov. Greutățile provocate de gerurile extrem de scăzute, ca șl de zăpezile
mari se resimt in desfășurarea activității din Întreprinderi, transporturi,
din unitățile agricole, mai ales tn privința asigurării alimentării cu ener
gie electrică. Pentru a diminua într-o măsură cît mai mare efectele ne
gative produse de condițiile atmosferice din ultimele zile și pentru a
asigura continuitate în desfășurarea normală a activității economice, co
mitetul județean de partid a acționat prompt, cu energie, inițiind măsuri
ferme care să ducă — chiar tn aceste condiții — la îndeplinirea sarcinilor
de plan. In legătură cu măsurile luate In acest scop am solicitat cîteva
precizări tovarășului Ioan DRAGHICI, secretar al comitetului județean
de partid.
— Aș putea afirma, ne-a spus in
terlocutorul, că pe noi actualele con
diții atmosferice nu ne-au surprins
cu totul nepregătit! sub aspectul
măsurilor necesare unei judicioase
gospodăriri a energiei electice și
combustibililor.
<— V-am ruga să concretizați.
— După cum se știe, greutăți In
aprovizionarea mai ales cu energie
electrică s-au Intîmpinat și In lunile
friguroase ale anului trecut, respec
tiv, atît la Începutul, cît și la sfîrșitul
anului, 'și pot spune că prin măsurile
pe care le-am inițiat noi atunci, efectele acestor greutăți au fost mult
diminuate. Mă refer. Intre altele, la
organizarea schimburilor, care s-a ti-

eut în așa fel Incit să se asigure În
cadrarea în consumurile stabilite șl
aplatizarea vlrfului de sarcină.
Cind spun organizarea schimburilor,
mă refer la optimizarea acestor
schimburi, prin degrevarea schimbu
lui II și întărirea schimbului III, la
schimbarea programului de activitate
al unor utilaje și instalații mari
consumatoare de energie electrică și
termică, la utilizarea la întreaga ca
pacitate a utilajelor producătoare de
energie electrică și termică etc.
— Ce măsuri au fost luate în ulti
mele zile pentru a diminua efectele
acestei ierni deosebit de grele ți a
asigura o desfășurare normală a ac
tivității productive 7

— Așa cum afirmam la Început, pe
noi nu ne-au surprins chiar nepregă
tiți gerurile grele și zăpada căzută în
ultimele zile. Apelind la experiența
anului trecut, noi am reușit să ac
ționăm cu întreaga energie în ulti
mele zile și să preintîmpinăm apari
ția unor perturbări grave In activi
tatea economică a județului. Ințelegînd just imperativul unor măsuri
hotărîte și operative, am reușit, In
urma unei largi și permanente con
sultări cu activul de bază al comite
tului județean de partid, cu cadrele
de conducere și specialiștii din unită
țile economice, așa cum am procedat
și altădată, să stabilim măsuri con
crete, care să permită desfășurarea tn
condiții cît mai normale cu putință
a activității economice și sociale.
Programul întocmit în acest scop a
fost prelucrat cu întregul activ da
partid și apoi difuzat în toate unită
țile economice și instituțiile Județu
lui, pentru a fi dezbătut cu activul de
bază al fiecărei unități In scopul
transpunerii lui In practică. Ceea ce
aș dori să subliniez este faptul că
(Continuare in pag. a V-a)
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ÎNSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea minieră Paroșeni
către toate unitățile de extracție a cărbunelui
Colectivul de oameni al muncii de la
întreprinderea minieră Paroșeni, preocupat
de a da patriei cîț mai mult cărbune,
raportează că în anul 1984 a extras și
livrat economiei naționale 949 000. tone căr
bune, realizînd cea mai mare producție din
istoria întreprinderii. Aceste rezultate se
datoresc efortului unit al oamenilor muncii
sub conducerea organizațiilor de partid,
creșterii răspunderii în muncă, întăririi
ordinii șj disciplinei in producție, sporirii
productivității muncii în abataje, extinde
rii și folosirii eficiente a noi tehnologii
de susținere și tăiere mecanizată care au
reprezentat 75 la sută din totalul produc
ției extrase.
Puternic mobilizați de îndemnul secreta
rului general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la Congresul al XlII-lea al
P.C.R.. oamenii muncii din întreprinderea
minieră Paroșeni adresează chemarea la
întrecere socialistă pe anul 1985, angajindu-se să realizeze următoarele obiec
tive :
1. Depășirea planului la producția de
cărbune cocsificabil cu cel puțin 10 000 tone;
2. Depășirea planului lalucrările
...................de
deschidere cu 100 ml, iar la lucrările de
pregătire cu 200 ml ;
3. Depășirea prevederilor de plan la
producția-marfă vîndută șl încasată cu
peste 4 milioane lei și la producția netă
cu 1,6 milioane lei ;
4. Depășirea productivității muncii pla
nificate, calculată pe baza producției-marfă
cu 1,2 la sută ;
5. Reducerea cheltuielilor totale planifi
cate la 1 000 lei producție-marfă cu 7 lei și
cu 10 lei a cheltuielilor materiale, ceea ce
va conduce la un spor de beneficii față de
plan la activitatea de bază de cel puțin un
milion lei ;
6. Reducerea consumurilor specifice nor
mate la materiale de bază cu 2 la sută și
la energie electrică cu 1,5 Ia sută ;
7. Depășirea planului de recuperare a
resurselor materiale refolosibile cu 20 la
sută la aluminiu, 5 la sută la bronz, 3 la
sută la fontă și cupru ;
8. în vederea realizării angajamentelor
asumate, o atenție prioritară vom acorda
extinderii mecanizării și modernizării teh
nologiilor de lucru în subteran, perfecțio
nării organizării și conducerii producției,
folosirii integrale a capacităților de producție, utilizârii raționale a forței de
muncă, creșterii gradului de securitate a
muncii. in care scop vom acționa pentru
sporirea Indicelui de folosire a utilajelor

din dotare cu I la sută peste plan, pu
înainte de termenul
nerea in funcțiune
"
stabilit a 3 abataje frontale, dotate cu
susținere mecanizată ; sporirea vitezelor medii de avansare cu 5 la sută la
abatajele frontale și cu 3 la sută la lucră
rile de pregătire față de sarcinile planifi
cate ; creșterea indicelui de utilizare
a fondului de timp al personalului munci
tor cu 1 la sută față de anul 1984 ; perfec
ționarea profesională a întregului personal
muncitor prin organizarea de cursuri săptămînale și calificarea unui număr de 410
oameni ai muncii.
Vom acorda o atenție deosebită îmbunătă
țirii condițiilor de muncă și viață ale
minerilor prin : extinderea dotării cu apa
ratură modernă și materiale de protecție,
îmbunătățirea aerajului. folosirea în cele
mai bune condiții a rețelei de degazare și
telegrizumetrice, mai buna întreținere a
căilor de acces și respectarea strictă a tu
turor normelor de protecție a muncii ;
trimiterea unui număr de peste 500 mineri
în stațiunile balneoclimaterice și in sta
țiunile de odihnă ; dezvoltarea in conti
nuare a bazei materiale proprii pentru
activitatea cultural-educativă și sportivă,
prin reamenajarea casei de odihnă a oa
menilor muncii și extinderea bazelor
sportive.
Se va acorda o atenție deosebită intcnsificării muncii politico-ideologice și cultural-educative pentru ridicarea continuă
a conștiinței întregului personal muncitor,
întărirea autoconducerii muncitorești și
imprimarea unui puternic spirit de ordine
și disciplină în organizarea și desfășurarea
procesului de producție, asigurînd funcțio
narea cu randament maxim și deplină
siguranță a tuturor mașinilor și utilajelor.
In cadrul Festivalului „Cintarea României"
vom antrena întregul colectiv de muncă la
acțiuni educative, de creație tehnicoștiințifică și cultural-artistice.
Avem ferma convingere că, prin reali
zarea obiectivelor pe care ni le-am propus
in întrecerea socialistă pe anul 1985, răs
pundem cu cinste însuflețitoarelor chemări
pe care le-a adresat minerilor cel mai
scump fiu al poporului român, minerul
nostru de onoare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de la înalta tribună a celui
de-al XlII-lea Congres al Partidului Co
munist Român pentru a da patriei cit mai
mult cărbune și de cea mai bună calitate,
contribuind astfel la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor din acest important do
meniu al economiei naționale.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de utilaj chimic
„Grivița roșie* București
către toate întreprinderile constructoare
de mașini și utilaje tehnologice
Colectivul de oameni ai muncii din în
treprinderea de utilaj chimic „Grivița ro
șie" București, puternic mobilizat de
obiectivele stabilite pentru actualul cinci
nal, de îndrumările și indicațiile secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a acționat cu răspun
dere muncitorească pentru realizarea și
depășirea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea socialistă
pe anul 1984, obținînd un plus de 75 mi
lioane lei la producția netă, 149 milioane
lei la. producția-marfă vîndută și încasată,
45 milioane lei la export. Cheltuielile to
tale au fost reduse cu 3 200 mii lei și cele
materiale cu 2 700 mii lei, obținindu-se
economii de 300 tone metal, 3150 MWh
energie electrică și 3 250 tone combustibil
convențional.
Răspunzînd vibrantelor chemări ale
secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adresate întregului
popor de la tribuna înaltului forum al co
muniștilor, Congresul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român, colectivul între
prinderii de utilaj chimic „Grivița roșie"
București cheamă toate colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinderile con
structoare de mașini și utilaje la întrece
re socialistă pe anul 1985, angajîndu-se să
realizeze următoarele obiective :
1. Depășirea planului Ia; producția fizi
că cu 300 tone utilaje tehnologice pentru
industria chimică și prelucrarea țițeiului ;
producția-marfă vîndută și încasată cu 37
milioane lei ; producția netă cu 25 mili
oane Iei.
2. Creșterea eficienței generale a activi
tății productive prin : creșterea productivi
tății muncii, calculată pe baza producțieimarfă, cu 4 la sută față de plan ; reduce
rea cheltuielilor la 1000 lei producțiemarfă cu 3 Iei la cheltuielile totale și cu
2,5 Iei la cele materiale, reducerea consu
murilor normate cu 500 tone metal, 1 285
tone combustibil convențional și 600 MWh
energie electrică ; depășirea planului
hnual de beneficii cu 5 la sută ; depășirea
sarcinilor de plan la recuperarea resurselor
refolosibile cu 5 Ia sută ; reducerea cu
2 la sută a consumurilor normate de
combustibil și energie electrică ; realizarea
unul indice de folosire a mașinilor-iinelte
eu 2 Ia sută mai mare decit sarcina planificată.
3. Creșterea nivelului tehnlc $! calitativ
al produselor prin asimilarea in fabricație
• noi tipuri de utilaje tehnologice de

înaltă complexitate tehnică, astfel Incit
ponderea produselor noi și reproiectate să
reprezinte 85 la sută din volumul producției-marfă.
4. Introducerea și extinderea unui nu
măr de 18 tehnologii și procedee tehno
logice noi, în special in domeniul sudării
metalelor, al tratamentelor termice și al
controalelor nedistructive.
5. Realizarea exemplară a obligațiilor
contractuale la export și depășirea preve
derilor de plan cu 16 milioane lei. in con
dițiile realizării unor produse cu parame
tri tehnici și calitativi la nivel mondial.
6. Perfecționarea organizării producției
și a muncii, prin îmbunătățirea fluxurilor
tehnologice și utilizarea mai bună a for
ței de muncă, astfel incit indicele de fo
losire a fondului de timp să depășească
95 la sută.
7. Dezvoltarea largă a inițiativelor mun
citorești pentru creșterea numărului de
invenții, inovații și raționalizări, astfel ca
eficiența economică a acestora să fie mai
mare cu 10 milioane lei față de realizările
din anul 1984.
8. Vom organiza cu toți oamenii muncii
cursuri săptămînale de ridicare și perfec
ționare a cunoștințelor profesionale și vom
lua măsuri de extindere a poliservirti la
10 la sută din parcul de mașini șl utilaje.
9. îmbunătățirea continuă a condițiilor
de muncă și de viață ale personalului
muncitor prin realizarea a două blocuri de
locuințe de serviciu cu 144 apartamente.
Intensificarea măsurilor de prevenire a
accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale,
dotarea cu dispozitive și mecanisme pentru
mecanizarea, automatizarea și robotizarea
lucrărilor cu volum mare de muncă in
turnătorie, forjă și cazangerie.
10. Vom organiza și desfășura acțiuni de
masă in cadrul Festivalului național „Cîn
tarea României" și ale competiției sportive
„Daciada", care să contribuie la sporirea
numărului de participants de formații ar
tistice și echipe sportive, la educarea pa
triotică și revoluționară a întregului perșonal muncitor din unitatea noastră.
Colectivul de muncitori. Ingineri și tehnigieni de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" București este hotărit să acționeze cu abnegație și răspun
dere pentru înfăptuirea sarcinilor de plan
și a angajamentelor asumate in Întrecerea
socialistă pe anul 1985, pentru a realiza în
mod exemplar prevederile ultimului an din
actualul cincinal.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Combinatul petrochimic Pitești
către toate colectivele de muncă
din unitățile de rafinării și petrochimie,
medicamente, cosmetice, coloranți, lacuri,
prelucrare cauciuc și mase plastice
Colectivul Combinatului petrochimic din
Pitești, preocupat să realizeze în mod
exemplar sarcinile oe-i revin, a încheiat

anul 1984 cu rezultate dintre cele mai
bune, realizînd planul la producția-marfă
în proporție de 105,7 la sută, la producția

netă 131,9 la sută, la productivitatea mun
cii 104,5 la sută, iar la export 133 la sută.
Acționind cu perseverență, cum ne cere
partidul, secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de pe
această mare platformă industrială au
urmărit ridicarea continuă a nivelului teh
nic si calitativ al produselor, reușind ca
produsele realizate să fie apreciate și solicitate de tot mal numeroși beneficiari
interni și externi.
Aceste rezultate se datoresc preocupării
consecvente pentru realizarea produselor
la cei mai înalți parametri calitativi și
modernizării tehnologiilor, permanentei ri
dicări a nivelului pregătirii petrochimiști
lor, aplicării cu maximă răspundere a unul
regim sever de economii de resurse energetice și de materii prime.
Mobilizați de Istoricele documente ale
Congresului al
_ XlII-lea
. _ ___ __al ___
P.G.R._______
și insufletițl de prețioasele indicații și orientări
date de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu prilejui
vizitelor de lucru efectuate pe platforma
noastră industrială, oamenii muncii din
Combinatul petrochimie Pitești adresează
colectivelor de muncă din unitățile de ra
finării și petrochimie, medicamente, cos
metice, coloranți, lacuri, prelucrare cau
ciuc și mase plastice o vibrantă chemare
la întrecere socialistă pe 1985, angajîndu-se
să realizeze următoarele obiective :
1. Depășirea planului la producția fizică
cu 400 milioane lei, concretizată in peste
8 000 tone diverse produse macromoleculare. 3 000 tone stiren, 5 000 tone etilbenzen,
2 600 tone benzen. 2 000 tone toluen. 3 000
tone diverse produse petroliere in cadrul
resurselor de materii prime supuse la pre
lucrare, prevăzute în plan.
2. Depășirea planului la export cu 52 mi
lioane lei.
3. Realizarea unei producții nete supli
mentare in valoare de 50 milioane lei.
4. Obținerea unei producții-marfă vindute și încasate cu 200 milioane lei peste
plan.
5. Sporirea productivității muncii cu

50 800 lei pe persoană peste nivelul planificat.
8. Creșterea cu 2 la sută față de plan
a produselor de calitate superioară prin
respectarea cu strictețe a proceselor tehnologiee pe faze și ridicarea calificării
personalului muncitor.
7. Reducerea cheltuielilor de producție
planificate la 1 000 lei producție-marfă cu
3 lei la cheltuielile totale și cu 2,5 lei la
cele materiale,
8. Reducerea consumurilor specifice de
materii prime, materiale și energie elec
trică, obținindu-se pe această cale econo
mii de 20 milioane lei.
9. Recuperarea suplimentară a unor re
surse materiale refolosibile, realizindu-se
prin valorificarea superioară a reziduuri
lor de fabricație o producție in valoare de
30 milioane lei.
10. Realizarea unui volum de piese de
schimb noi și recondiționate cu 2,5 la sută
mai mare față de plan.
O atenție prioritară vom acorda aplică
rii noului mecanism economico-financiar,
folosirii la parametrii optimi a capacită
ților de producție, perfecționării organiză
rii muncii și conducerii producției, intro
ducerii operative a rezultatelor cercetării
pentru înnoirea producției și îmbunătă
țirea calității acesteia. De asemenea,
vom intensifica munca politică, organiza
torică și educativă in vederea întăririi or
dinii și disciplinei, respectării cu strictețe
a instrucțiunilor de funcționare, precizînd
mai bine răspunderile ce revin fiecărui
lucrător din combinat.
Ne vom preocupa de Îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață ale petrochimiștilor, acționind în vederea îmbunătă
țirii in continuare a cMlității mesei în can
tine și microcantine, sporirii cu 150 â nu
mărului petrochimiștilor care vor fi tri
miși în stațiuni balneoclimaterice, pentru
refacerea capacității de muncă.
în cadrul Festivalului național „Cîntarea
României" vom antrena întregul colectiv
la acțiunile de creație tehnico-științifică,
cultural-artistică și educativă.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Regionala de căi ferate Galați
către toate unitățile de căi ferate
Participînd cu tot elanul, alături de În
tregul popor, la înfăptuirea sarcinilor ce
lui de-al 7-lea cincinal, a orientărilor și
Indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind
realizarea tuturor indicatorilor la pa ram etri superiori, colectivul de oameni ai muncii de la Regionala de căi ferate Galați
____ a_
obținut în anul 1984 rezultate pozitive in
activitatea desfășurată. Astfel, au fost sa
tisfăcute integral solicitările la transportul
de mărfuri, depășindu-se sarcina cu 348
milioane tone nete km, respectiv, cu 3,2
la sută, iar la traficul de călători planul
a fost depășit cu 9,1 la sută. Producția
netă planificată a fost depășită cu 6,8 la
sută, cheltuielile la 1 000 lei venituri au
fost reduse cu 3,4 la sută, iar productivi
tatea muncii realizată a fost superioară cu
5.8 la sută celei prevăzute. Au fost îmbu
nătățiți, de asemenea, indicatorii de utili
zare a locomotivelor : parcursul mediu
zilnic al locomotivelor a crescut față de
plan cu 1,1 la sută la trenurile de călători
și cu 1 la sută la cele de marfă, greutatea
medie brut a trenurilor de marfă a cres
cut eu 1,7 la sută, reducindu-se in aceiași
timp consumul specific de motorină cu 0,2
ia sută, iar cel de energie electrică cu 1
la sută.
Au fost puse in funcțiune noi capacități
necesare realizării sarcinilor de transport;
s-a dublat și electrificat linia Făurei •—
Țăndărei, s-au mărit capacitățile de trans
port pentru fabricile de zahăr Liești și
Tăt.ăranu.
Documentele adoptate de Congresul al
XlII-lea al partidului mobilizează plenar
colectivul de oameni ai muncii din Regio
nala de căi ferate Galați să muncească
neabătut pentru a-și aduce o contribuție
cît mai importantă la înfăptuirea Progra
mului partidului de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate în Româ
nia. ■
Răspunzind îndemnurilor adresate de
secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din Re
gionala de căi ferate Galați cheamă la în
trecere socialistă pe anul 1985 colectivele
de oameni ăi muncii din toate unitățile de
cale ferată, stabillndu-șl următoarele 0biective :
1. Satisfacerea integrală șl la timp a tu
turor cererilor din transportul de călători

și mărfuri in condiții de deplină siguranță
și regularitate a circulației.
2. Reducerea cu 19 lei a cheltuielilor la
1 000 lei venituri brute, față de prevede
rile planului pe 1985.
‘
3. Realizarea peste prevederile de plan
a unei valori a producției netț de 13,4 milioane lei, prin depășirea veniturilor brute și reducerea cheltuielilor materiale.
4. Depășirea planului
___ _
__ beneficii
___ __cu
de
12,7 milioane lei.
5. Creșterea gradului de folosire a mijloa
celor de transport prin : sporirea încărcă
turii medii statice a vagoanelor de marfă
cu 1 la sută; reducerea rulajului cu 1 la
sută; sporirea vitezei medii comerciale a
trenurilor de marfă cu 0.5 la sută.
6. Mobilizarea tuturor oamenilor muncii
la aplicarea cu strictețe a măsurilor stabi
lite în vederea reducerii cu 0,5 la sută a
' consumurilor de combustibil și energie
pentru remorcare.
7. Reducerea timpului de imobilizare a
locomotivelor in reparații cu 2 la sută.
8. Depășirea planului de recuperare șl
Valorificare a materialelor refolosibile cu
5 la sută la oțel, 4 la sută la fontă, 5 la
sută la hîrtie, 0,5 Ia sută la plumb și uleiuri uzate.
9. Prin organizarea superioară a produc
ției și a muncii. îmbunătățirea pregătirii
personalului muncitor, Întărirea ordinii și
disciplinei și îmbunătățirea regularității
circulației trenurilor, va crește productivi
tatea muncii“ cu 936 ‘lei/persoană
“
...............
față de
plan.
10. Pentru îmbunătățirea condițiilor de
viață ale lucrătorilor
... .,__ noștri vom da
__ în „
folosință cu 30 zile mai devreme 3 cămine
de nefamiliști in Galați, Buzău și Adjud,
tar prin dezvoltarea gospodăriilor anexe
vom îmbunătăți meniurile Ia cantine și la
punctele de aprovizionare a personalului
din exploatare.
Convinși că oamenii muncii din ramura
noastră vor răspunde cu entuziasm che
mării la întrecere, pentru realizarea exem
plară a indicatorilor de plan pe anul 1985,
vom face totul, așa cum ne cere secretarul
general al partidului, pentru aplicarea cu
eficiență sporită a noului mecanism economico-financiar, întărirea ordinii și discipli
nei, respectarea normelor de siguranță a
circulației și de protecție a muncii, pentru
transpunerea neabătută în viață a angaja
mentelor asumate.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Trustul antrepriză generală
de construcții industriale Brașov
către toate unitățile antrepriză
de construcții-montaj
Angajat eu toate forțele in realizarea
programului de investiții din actualul cin
cinal, care materializează politica științifi
că a partidului și statului nostru de dez
voltare a forțelor de producție in toate ju
dețele țării, colectivul de- oameni ai mun
cii din Trustul antrepriză generală de
construcții industriale Brașov a obținut in
1984 — an marcat de importante evenimen
te politice — rezultate pozitive in Îndepli
nirea sarcinilor de plan. Astfel, au fost
puse in funcțiune 40 de capacități industriale, agrozootehnice și construcții socialculturale, din care 17 cu un devans totalizind 846 de zile, planul producției finite
de construcții-montaj a fost depășit cu 38
milioane lei, iar cei a) producției indus
triale cu 56 milioane lei, in condițiile unu!
important spor, suplimentar la productivi
tatea muncii și reducerii cheltuielilor tota
le la 1 000 lei producție cu 20 lei sub cele
planificate, iar la cele materiale cu 14 lei.
Aceasta a constituit o demonstrație concre
tă a avantajelor noii forme de organizare
și retribuire in acord global prin prelua
rea lucrărilor in antrepriză, introdusă din

Inițiativa și pe baza indicațiilor secretaru
lui general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
In atmosfera de puternică mobilizare a
întregii națiuni pentru înfăptuirea neabă
tută a -obiectivelor stabilite de Congresul
al XlII-lea al P.C.R., ferm hotărit să va
lorifice pe deplin potențialul tehnic-productiv de care dispune, capacitatea crea
toare a oamenilor muncii pentru a obține
In acest an rezultate superioare, in vederea
Încheierii cu succes a actualului cincinal și
pregătirii pentru sarcinile ce ne vor reveni
In cincinalul 1986—1990, colectivul nostru,
in frunte cu comuniștii, adresează tuturor
unităților antrepriză de construcții-montaj
chemarea la întrecere socialistă pe anul
1985, angajindu-se să Îndeplinească urmă
toarele obiective :
1. Punerea in funcțiune cu 30 pină la 90
de zile inalnte de termen a secției de autoutllări de la fabrica de lanțuri cu role a
Întreprinderii „Independența" Sibiu, a
instalației de recuperare a energiei de la
centrala termică a întreprinderii „Carbo-

sin" Copșa Mică, a circa 520 mii locuri
în 3 ferme avicole din județele Covasna și
Harghita.
2. Realizarea cu 10 zile mai devreme a
producției de construcții-montaj planifica
te pe anul 1935 și obținerea unui volum
suplimentar de 12 milioane lei la produc
ția netă.
3. Creșterea productivității muncii cu 2
la sută peste nivelul planificat prin :
— creșterea gradului de mecanizare da
la 96 la sută la 98 la sută la lucrările de
terâ6amente și de la 93 la sută la 96 la
sută la operațiunile de încărcare-descărcare a materialelor de construcții ;
— extinderea executării prin metode in
dustrializate a lucrărilor de betoane de la
93 La sută la 97 la sută și a folosirii cofrajelor tipizate din elemente mari la reali
zarea betoanelor monolite de la 5 la sută
Ia 15 la sută ;
— perfecționarea și specializarea profe-

șională a unui număr de 1 100 muncitori,
maiștri și. ingineri, calificarea, a 1550
muncitori prin licee, școli profesionale și
cursuri de calificare, policalificarea in me
serii înrudite a 340 muncitori.
4. Realizarea unui beneficiu suplimentar
de 7 milioane lei față de cel planificat,
prin reducerea costurilor de producție Ia
1 000 lei producție de construcții-montaj cu
4 lei sub nivelul planului.
5. Aplicarea unor măsuri tehnice, orga
nizatorice și gospodărești pentru folosirea
cit mai rațională a materialelor și resurse
lor energetice și eliminarea pierderilor,
astfel incit să se obțină economii de :
1 200 tone ciment, 240 tone metal, 550 tone
combustibil convențional.
6. Colectarea și predarea în vederea recuperării a unor cantități de materiale re
folosibile. care vor însuma, peste sarcina
stabilită : 200 tone oțel, 5 tone fontă, 2,2
tone hîrtie, 0,5 tone cupru, 6,5 tone corpuri
abrazive.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea
„30 Decembrie*, județul Giurgiu,
către toate întreprinderile agricole de stat
cu profil vegetal și mixt
însuflețit de strălucitul exemplu și inflăSecțiile de producție industrială vor livra
căratele chemări ale tovarășului Nicolae
la fondul pieței, peste plan, 150 tone carne
Ceaușescu, secretarul general al Partidului
de pasăre, 200 tone preparate de carne, 60
Comunist Român, cel mai iubit fiu al
tone brânzeturi, 50 tone unt, 2 000 hl lapte
poporului nostru, colectivul de oameni ai
de consum și produse lactate proaspete în
muncii de la întreprinderea —30 Decem
echivalent lapte.
brie", județul Giurgiu, este hotărit să de
4. îndeplinirea și depășirea prevederilor
pună o activitate și mai rodnică în anul
de plan în sectorul vegetal și in zootehnie
1985, creind baze trainice realizării măre
se vor realiza prin aplicarea celor mai
țelor obiective stabilite de cel de-al XlIIavansate tehnologii, folosirea semințelor
lea Congres al P.C.R.
din categorii biologice superioare, respec
în acest scop, adresăm tuturor colective
tarea cu strictețe a densităților stabilite,
lor de oameni ai muncii din întreprinderile
buna întreținere a culturilor și recoltarea
agricole de stat chemarea la întrecere pen
fără pierderi, îmbunătățirea activității de
tru îndeplinirea și depășirea planului pe
reproducție în vederea obținerii, în medie,
anul 1985, luîndu-ne următoarele angaja
a 92 viței la suta de vaci, 108 miei la Suta
mente :
de oi și 1900 purcei la șuta de scroafe,
aplicarea riguroasă a normelor de îngri
1. In sectorul vegetal vom realiza peste
jire și furajare a animalelor, precum și a
plan, pe Întreaga suprafață 'cultivata, 4 000
regulilor sanitar-veterinare.
kg porumb boabe la hectar și 1 000 kg orz.
De asemenea, vom depăși cu cel puțin 15
5. Prin organizarea mai bună a produc
la șută producțiile medii planificate la
ției și a muncii, generalizarea acordului
hectar la fînuri, masă verde și siloz, rea
global în toate sectoarele de activitate, gos
lizînd suplimentar 500 tone fîn, 1 500 tone
podărirea cu înaltă răspundere a mijloace
masă verde și 5 000 tone siloz.
lor materiale șl bănești, aplicarea fermă a
principiilor noului mecanism economicoîn horticultură, sector cu pondere în
financiar vom reduce cheltuielile planifi
unitatea noastră, vom obține o producție
cate la 1000 lei producție-marfă cu 2,6 la
de legume de 4 300 tone, cu cel puțin 500
•
sută, vom depăși producția netă planifi
tone peste plan, 1 650 tone fructe, cu 300
cată cu 8 milioane lei, producția-marfă cu
tone peste prevederi, șl 450 tone struguri,
35 milioane lei, iar beneficiul prevăzut cu
cu 100 tone peste plan.
3,5 milioane lei.
2. In sectorul zootehnic vom realiza :
Vom economisi 400 tone de combustibil
4 800 litri lapte pe vacă furajată (cu 700
convențional prin folosirea energiei soarelitri peste plan), 23 milioane ouă (cu 2,3
lui, â vîntului și a bingazului.
milioane ouă peste plan), 8 200 tone carne
— greutate vie (cu 700 tone peste plan).
6. Organizațiile de partid, sindicat, tlneret și consiliul oamenilor muncit vor des
Efectivele de bovine vor ajunge la sfîrfășura o permanentă și susținută muncă
țitul anului 1985 la peste 9 500 (cu
politico-organizatorică, în vederea perfec
1 300 peste prevederi) ; la celelalte specii
ționării pregătirii profesionale și formării
de animale, efectivele, la 31 decembrie
unei înalte conștiințe socialiste la toți oa
a.c., vor fi mai mari, comparativ cu planul,
menii muncii, pentru a participa cu de
cu 7 000 porcine, 1 500 ovine, 10 000 iepuri
plină răspundere la Înfăptuirea integrală a
pentru carne și blană, iar la păsări — cu
obiectivelor asumate.
120 000.
în acest fel. alături de Întregul nostru
Pe baza rezultatelor bune obținute, vom
popor, ne vom aduce o contribuție sporită
extinde numărul microfermelor de vaci
la înfăptuirea obiectivelor noii revolitții
pentru lapte pe lingă trei ferme horticole.
i. agrare. Ia realizarea programului de ridi3. Vom livra suplimentar la fondul de
care a României socialiste pe noi culmi de
stat : 3 100 hl lapte de vacă, 700 tone car
progres și civilizație, la creșterea nivelului
ne, 2,3 milioane ouă. 500 tone legume, 300
tone fructe și 100 tone struguri.
de trai al poporului.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Institutul
de cercetări metalurgice București
către toate unitățile
de cercetare științifică din țară
Colectivul Institutului de cercetări me
talurgice a obținut și In anul recent înche
iat rezultate deosebite, desfășurindu-și ac
tivitatea pe baza programelor de cercetare
științifică, dezvoltare tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic pe termen lung,
elaborate sub conducerea și cu contribuția
determinantă a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent
om de știință, savant de renume mondial,
președinte al Consiliului Național pentru
Știință și Tehnologie, sub a cărei compe
tentă și permanentă Îndrumare sînt abor
date șl se înfăptuiesc obiectivele prioritare
privind creșterea rolului științei la edifi
carea societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre comunism.
în anul 1984, oamenii muncii din Institut
au contribuit lă elaborarea și omologarea
a peste 40 de tehnologii noi, finalizarea a
peste 12 programe de sistematizare și auto
matizare a proceselor de conducere și de
producție, precum și la realizarea, in con
cepție proprie, a peste 35 de produse noi
care au permis diversificarea calitativă și
sortimentală a produselor metalurgice so
licitate de economia noastră națională. în
activitatea de producție industrială au fost
asimilate 62 brevete de invenții, iar pentru
realizările originale din 1984 s-au acordat
un număr de 8 brevete. Planul la activita
tea de cercetare științifică șl dezvoltare
tehnologică a fost îndeplinit în proporție
de peste 110 la sută. Iar la valoarea producțiel-marfă din activitatea Industrială
proprie, In proporție de 103,9 la sută
Stimulat de sarcinile și indicațiile mobi
lizatoare date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, hotărit să muncească
neobosit pentru traducerea în viață a obiec
tivelor de importanță majoră trasate cer
cetării științifice prin hotăririle Congresu
lui al XlII-lea al Partidului Comunist
Român, colectivul Institutului de cercetări
metalurgice cheamă la Întrecere toate uni
tățile de cercetare științifică din țară pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de
plan pe anul 1985, angajîndu-se să Înde
plinească următoarele obiective :
CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
COMITETUL SINDICATULUI

1. Elaborarea soluțiilor tehnologice de
Introducere in producția metalurgică a unor
minereuri sărace in mangan șl fier, precum
șl a huilelor necocsificabile din Valea
Jiului care vor contribui la dezvoltarea
bazei proprii de materii prime echivalent
cu 20 milioane lei/an.
2. Realizarea unor tehnologii de recupe
rare a energiei refolosibile și crearea astfel
a condițiilor pentru exploatarea la parame
tri superiori a unor utilaje siderurgice de
bază, reducerea consumului de combustibil
primar cu 140 mii tcc/an.
3. Elaborarea și perfecționarea peste plan
a unui număr de peste 20 tehnologii, asi
milarea a cel puțin 50 produse noi peste
prevedert in scopul creșterii cu peste 10
ia sută a gradului de înnoire a producției,
sporirii ponderii produselor cu performanțe
de vîrf realizate de industria metalurgică.
4. Dezvoltarea portofoliului de soluții și
procedee tehnologice originale aplicabile in
industria metalurgică prin creșterea la 67
a-numărului de brevete de invenții imple
mentate in fluxurile de fabricație și înscrie
rea a 10 noi brevete de invenții.
5. Creșterea cu peste 10 la sută a produc
tivității muncii in cercetare și reducerea
duratei lucrărilor de cercetare cu peste
25 000 ore prin elaborarea șl omologarea a
14 programe șl sisteme de automatizare a
proceselor de conducere și de producție.
6. Intensificarea activității de producție
industrială pe platforma proprie la un vo
lum cu peste 12 la sută mai mare decit
în anul 1984 in vederea reducerii cu 30 mi
lioane lei a importului.
7. Reducerea cu circa 140 milioane lei a
consumului de materii prime și combustibili
prin tecircularea unor subproduse, raționa
lizarea consumului de oțeluri aliate cu ele
mente scumpe și deficitare și valorificarea
superioară la beneficiar a produselor cu
grad avansat de prelucrare.
8. Se vor acorda 30 000 ore asistență teh
nică pentru aplicarea tehnologiilor noi de
fabricație și folosirea mai eficientă a po
tențialului productiv în unitățile industriei
metalurgice.
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MOBILIZARE EXEMPLARĂ A TUTUROR FORȚELOR PENTRU GOSPODĂRIREA

JUDICIOASĂ A ENERGIEI, ÎNDEPLINIREA PLANULUI LA TOȚI INDICA TORI!

Șl DESFĂȘURAREA NORMALĂ A ACTIVITĂȚII ÎN TOATE DOMENIILE
1N LUMINA SARCINILOR STABILITE DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R.
• Se impun măsuri imediate pentru ca toate centralele electrice să funcțio

• Prin reorganizarea regimului de lucru pe schimburi și zile, prin aplicarea

neze la întreaga capacitate și să asigure livrarea de energie in conformitate cu pre

unor măsuri severe de economisire — consumul energetic în unitățile productive să
fie substanțial redus

vederile planului
• Din toate bazinele miniere — mai ales cele producătoare de cărbune

• Pretutindeni — o mobilizare exemplară a tuturor forțelor, astfel ca printr-o

energetic — zilnic să se extragă și să se livreze termocentralelor cantitățile planifica

bună organizare a lucrului să se asigure desfășurarea normală a activității produc

te, la nivelul calitativ stabilit

tive și realizarea integrală a planului

ÎN TERMOCENTRALE

Agregatele si instalațiile să funcționeze
la întreaga capacitate!
Pe primul plan, alimentarea
neîntreruptă cu cărbune

;|

i

Cu toate vicisitudinile vremii,
energeticienii de la Mintia-Deva nu
se lasă învinși. Cu sprijinul perma
nent al organelor județean și
municipal de partid, ei acționează cu
forțe sporite pentru a înfăptui
exemplar măsurile stabilite la re
centa ședință a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., precum
și sarcinile și indicațiile date perso
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în vederea creșterii producției de
energie electrică și atingerii capaci
tăților de producție instalate. Astfel,
în toate sectoarele de activitate au
fost organizate formații de lucru în
schimburi de cîte 12—13 ore, con
duse de cei mai buni comuniști, care
acționează fără întrerupere pentru
asigurarea unui flux continuu in
aprovizionarea cu cărbune a cazanelor și funcționarea neîntreruptă,
la întreaga capacitate, a celor șase
grupuri energetice și a Instalațiilor
aferente.
Punctul nevralgic, care creează
cele mai mari greutăți energeticienilor. l-a. constituit în ultimele două
Zile gospodăria de cărbune eu toate
părțile ei aferente. Probleme deose

bite se pun la tunelele de dezgheț,
culbutori și benzile de cărbune care
alimentează termocentrala. Deși na
vetele de cărbune sosesc ritmic din
Valea Jiului, descărcarea vagoanelor
nu s-a mai putut efectua în ultimele
zile corespunzător graficului prevă-

La termocentrala
Mintia-Deva
zut. Din cauza înghețului puternic,
vagoanele trebuie să stea în tunelul
de dezghețare cile 12 ore. In aceste
locuri, duminică și luni s-a acționat
cu maximă intensitate.
.Pe estacadă, pe întregul flux de
alimentare cu cărbune și în toate
punctele-cheie din centrală, cadrele
tehnico-inginerești din conducerea
termocentralei și a secțiilor se află
neîntrerupt la datorie. Inginerul
..Ieronim Rusan, âjr,ecțprțțl ’ între
prinderii eledrocferitrale Deva, ne
spune . că, paralel ...cu „măs'Uriră.i.Ce .,Stf.
aplică pentru îmbunătățirea' alimen

tării cu cărbune a termocentralei, o
mare grijă se manifestă pentru func
ționarea la capacitate și atingerea
puterii nominale pe fiecare grup energetic .în parte. Au fost create echi
pe speciale care lucrează în schimburi
prelungite ce se suprapun, pentru a
interveni cu operativitate la înlătu
rarea defecțiunilor ce pot apărea la
diferite instalații. Chiar ieri se ac
ționa cu multă competență profesio
nală și dăruire la repunerea in func
țiune a trei cazane care, din diferite
motive, au trebuit să fie oprite.
— Cu tot frigul pătrunzător — ne
spune Constantin Neag, secretarul
comitetului de partid de la termo
centrala Mintia-Deva — oamenii
din toate secțiile termocentralei
lucrează cu multă abnegație pen
tru înlăturarea greutăților de pe
fluxul de aprovizionare, cu cărbune
a centralei. Odată cu aprovizionarea
constantă a termocentralei cu cărbu
ne, vom putea atinge din . nou capa
citatea de 1 000—1 050 MW, c.ît avem
în plan. Ceea ce întreprindem este
Spre binele țării, pentru a asigura
funcționarea nestînjenită a unităților
economice.

Amplă concentrare de forțe pentru |
înlăturarea greutăților
Șl la termocentrala din Paroșeni
măsurile stabilite in ședința Comite
tului'Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. au găsit un larg ecou în rîndurile energeticienilor. Pentru a
înlătura cit mai grabnic urmările ge
rului și a spori producția de energie
electrică, s-au stabilit măsuri concre
te care să ducă la depășirea cit măi
rapidă a situației create de iarna
grea ce s-a instalat și In Valea
Jiului.
— Pînă luni, 14 Ianuarie, de Ia Pa
roșeni s-au livrat în sistemul ener
getic național aproape 38 milioane
kWh energie electrică — ne-a pre
cizat Gheorghe Dinea, inginer-șef al
termocentralei. Desigur, s-ar fi pu
tut realiza mai mult dacă nu înre
gistram căderile din ultimele zile,
cînd am întîmpinat mari greutăți în
gospodăria de cărbune și in alimen
tarea cu apă a termocentralei. Țin
să vă spun că și energeticienii din
Paroșeni, răspunzînd chemării adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
acționează cu deosebită forță pentru
restabilirea situației și atingerea pu
terii instalate de 200 MW, cit tre
buie să realizăm.
Duminică, cind a fost o zi foarte
geroasă in Valea Jiului, s-a ivit o
situație grea : pinul Baleia a În
ghețat și, în consecință, termocen,trala nu mai putea fi alimentată cu
apă. Directorul termocentralei, in
ginerul Alexandru Aruncuteanu, îm
preună cu Vasile Pupăzan, secretar
al Comitetului orășenesc de partid

Vulcan, au mobilizat un grup de
oameni care au .spart gheața și au
scos-o la mal pentru a nu bloca
grătarele de la punctul de captare a
apei. După aproape opt ore de mun
că, pe un frig pătrunzător, oamenii
erau mulțumiți : conducta de aducțiune de adaos a apei pentru pro
ducerea energiei electrice și termice
a fost din nou pusă în funcțiune.

La termocentrala
Paroșeni
In timpul zilei de ieri, un număr
sporit de oameni, ajutați de mili
tari, acționau fără preget la descăr
carea vagoanelor de cărbune și ali
mentarea corespunzătoare a termo
centralei. Deși in stoc există,' la ora
actuală, 165 000 tone cărbune, cu
sprijinul organelor locale de partid,
al întreprinderii miniere Vulcan și
al preparației Coroiești, s-a luat mă
sura alimentării directe din preparația Coroiești cu cărbune sortat, de
calitate superioară, care să asigure
o putere calorică mai mare și, deci,
o funcționare la parametrii proiec
tați a celor trei grupuri energetice.
In același timp, la cazanul nr. 3 de
la grupul energetic nr. 3, echipa de
muncitori condusă de sudorul Du
mitru Călugăru lucra cu intensitate
sporită la înlăturarea unei scurgeri

de apă și repunerea cit mal grab
nic în funcțiune a cazanului.
După cum preciza maistrul loan
Saltelichi, secretarul comitetului de
partid, s-a intensificat activitatea
de. supraveghere atentă a funcționă
rii fiecărui grup energetic și s-au
luat măsuri in vederea asigurării
unor intervenții rapide în caz de
nevoie la orice instalație.
Concomitent cu preocuparea ce
există în cadrul termocentralei pen
tru creșterea capacității de produc
ție de la 140—160 MW, cit s-a obți
nut in medie în ultimele 3—4 zile,
la 200 MW, cit este planificat, s-au
stabilit soluții de economisire a con
sumului propriu de energie electrică
cu cel puțin 0,5 la sută. Totodată,
prin măsura adoptată in legătură cu
alimentarea cazanelor cu cărbune de
calitate superioară, s-a prevăzut să
sporească cu 2 la sută cantitatea de
energie electrică pe bază de căr
bune.
Ieri la prinz, termocentrala Pa
roșeni funcționa la o putere de 175
MW, din care 55 MW pentru termoficarea Văii Jiului. Odată cu in
trarea în funcțiune a celui de-al
cincilea cazan și îmbunătățirea ac
tivității de aprovizionare cu cărbune
de calitate superioară se scontează
să se atingă o putere maximă, ceea
ce înseamnă o cantitate sporită de
energie electrică pentru sistemul
energetic național.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteli"

Stocurile din depozite trebuie
să sporească fără întirziere!
— în spiritul indicațiilor cuprinse al vagoanelor, supraveghind Înde fel. in cunoștință de cauză, măsurile
tn comunicatul recentei ședințe 4 aproape funcționarea ireproșabilă a cele mai adecvate', urmărindu-se
Comitetului Politic Executiv al C.C. benzilor transportoare, a morilor- apoi, Îndeaproape, înfăptuirea lor.
— Din păcate ne confruntăm și cu
al P.C.R. — ne spune inginerul ventilator, in vederea alimentării
Sorin Ungur, directorul întreprin ritmice a cazanelor. In același timp o serie de probleme care grevează
asupra
optimizării regimului de ex
derii electrocentrale Oradea — a fost întărită asistența tehnică pe
eforturile specialiștilor, ale întregu toate trei schimburile, pentru asigu ploatare, a valorificării superioare a
lui colectiv din întreprinderea oră- rarea unor intervenții operative în disponibilității grupurilor energetice
deană sint concentrate asupra creș cazul apariției unor defecțiuni, ac- — conchidea directorul întreprinde
rii. Ne afectează în primul rind can
terii disponibilității grupurilor ener
titățile mult reduse, față de reparti
getice. Decisivă este, desigur, buna
ții. de păcură și huilă pentru ames
funcționare a instalațiilor și utilaje
tec care ne sint asigurate. Rezer
La termocentrala
lor, probind de la sine calitatea re
vele de cărbune din depozit au scă
parațiilor efectuate pentru sezonul
zut la circa 47 000 tone, asigurind
Oradea
rece.
funcționarea centralei pe cel mult
Rezultatele din prima decadă — tre
6 zile. Situația este cu atît mai di
buie să recunoaștem — n-au fost pe
cu cit zilnic se livrează mai
măsura așteptărilor. Ne simțim da ționîndu-se susținut pentru a evita ficilă
cărbune decît consumă termo
tori la mai mult. Dealtfel, efortu orice altă oprire accidentală. Luni a puțin
Dacă minerii de la Voivozi
rile susținute din ultimele zile au și fost pornit și cazanul nr. 2 aflat in centrala.
onorează ritmic contractele, cei
început să-și arate rezultatele. Edi revizie tehnică programată, prele își
din bazinul Rovinari au o restanță
ficatoare este în acest sens diagra vând cantități ridicate de abur pen de
65 000 tone cărbune. Cifre
ma sarcinii medii realizate : 12 ia tru turbine. A fost instituit cu exi care,peste
credem, constituie ele însele
nuarie — 139,7 MW ; 13 ianuarie — gență sporită sistemul de urmărire un apel
pentru
acest important fur
149 MW; 14 ianuarie — 175 MW, de zilnică a realizării planului de ener
pășind astfel producția zilnică pre gie pe cărbune pe fiecare secție și nizor.
Sint măsuri și acțiuni care, in con
văzută prin plan (157 MW, avînd tură. Cu acest prilej este radiogra
perspectiva recuperării restanțelor).
fiat un larg evantai de probleme : dițiile mobilizării exemplare a colec
Ce măsuri au fost inițiate pentru ritmicitatea producției, cauzele și tivului de energeticieni. a furnizo
funcționarea din plin a fiecărui a- stadiul soluționării imobilizărilor, rilor de cărbune și aprovizionării
gregat ? Să notăm mai întîi făptui situația afluirii cărbunelui de la fur ritmice cu păcură, dau garanția ma
că au fost organizate formații de nizor, disciplina, alte diverse aspec terializării sarcinii de a spori tot
lucru suplimentare, venind în ajutor te, care condiționează exploatarea mai substanțial producția de energie
și militarii la descărcarea vagoanelor cu eficiență superioară la întreaga electrică.
Ioan LAZA
cu cărbune, desfășurind o muncă capacitate a agregatelor. Pe baza
corespondentul „Scinteli"
neîntreruptă la tunelul de dezgheț concluziilor desprinse se adoptă ast
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Cu eforturi deosebite sint repuse
in funcțiune toate liniile tehnologice
Ne aflăm in perimetrul de cărbune
Cum se concretizează măsurile sta
al întreprinderii miniere Rovinari, bilite 1
unitate care in acest an trebuie să
Este ora 12. Ne aflăm in incinta
asigure țării peste 10 milioane tone depozitului central din vecinătatea
lignit. Directorul intreprinderii, ingi termocentralei de la Rovinari. Aici,
nerul Nicolae Bercea, ne spune :
peste 200 de 'mineri, coordonați de
— Căderile masive de zăpadă și în secretarul comitetului de partid,
ghețul la sol au avut consecințe ne maistrul Gheorghe Dudău, acționează
gative asupra funcționării utilajelor, susținut pentru repunerea in func
îndeosebi a circuitelor de benzi ; au țiune a utilajului de depozitare a căr
apărut frecvent ruperi ale covorului bunelui. „Blocuri masive de zăpadă
de cauciuc, a fost afectat sistemul de și gheață — ne spune secretarul co
mers al excavatoarelor și mașinilor mitetului de partid — au alunecat
de haldat, s-au degradat reductoare- pe acest excavator, blocindu-i roțile
le, copertinele și drumurile de acces și platforma de vehiculare. Din ain cariere. Ca urmare, producția a
scăzut de la 25 000 tone pe zi, nivel
atins la sfîrșitul anului trecut, la mai
puțin de 10 000 tone. în această situa
La întreprinderea
ție, prima noastră grijă a fost să ac
ționăm hotărît pentru repunerea in
minieră Rovinari
funcțiune a principalelor linii tehno
logice. Zilnic, peste 2 500 de oameni,
împreună cu cei care au lucrat pe
excavatoare, au luat parte la lucră ceastă cauză au stagnat trei linii teh
Muncim din zorii zilei, utirile de deszăpezire a circuitelor de nologice.
lizjnd mai n^ulțg cisterne, .^-u Apă
transport și a utilajelor.,; .'
. fiarta,"astfș'l că,, pînă la înserare?’’.să’
Acțiunile prezentate 'de directorul răpiuterairi funcțiune utilajul. Aceasîritriîptinderii, aflate in 'pllrlă drisfă-’
îțiseam.pă că „își vor reîncepe acti
șurare și rin. prezent, „Canștrțtți.^ .d0Lâ^.,„ vitatea, teatejțcele trei circuite, tar»
o parte din programul ce trebuie ne asigură o producție zilnică de
concretizat în vederea redresării ex peste 15 000 tone cărbune".
tracției de cărbune, pentru că toate
Intr-un alt punct de lucru, pe tra
cele patru cariere de bază — Gîrla,
Tismana I, Tismana II, Rovinari-Est seul benzilor magistrale, importante
— continuă să se confrunte cu unele forțe sint concentrate la deszăpezire,
greutăți și, deci, să se situeze sub ni la repararea și întreținerea circuitu
velul prevederilor de plan stabilite. lui de benzi. „Personal — ne-a spus
Sub semnul acestui imperativ, al exi Mihai Pasere, secretarul adjunct cu
gențelor și sarcinilor subliniate la probleme economice al comitetului
recenta ședință a Comitetului Politic de partid — răspund de toate pro
Executiv al C.C. al P.C.R., luni di blemele in legătură cu deszăpezirea.
mineața a avut Ioc o ședință opera Acordăm o atenție deosebită benzi
tivă cu participarea tuturor factori lor magistrale, pentru că ele preiau
lor de răspundere din cariere. Anali- și transportă cea mai mare cantitate
zîndu-se cu realism și răspundere po de cărbune. Ne-am propus să le asi
sibilitățile existente, s-a stabilit ca, gurăm o bună întreținere, astfel ca
în următoarea decadă, pe ansapnblul ele să funcționeze zilnic 20 de ore.
întreprinderii, să se extragă și li Pe parcursul săptămînii vom desză
vreze zilnic către termocentrale cel pezi toate liniile tehnologice, ceea ce
puțin 18 000 tone cărbune; astfel ca înseamnă reactivarea a 60 km benzi
spre sfîrșitul lunii să se asigure nu transportoare".
numai intrarea îțn ritmul planului, ci
Acțiuni similare se desfășoară, cu
și realizarea unui spor de producție Intensitate sporită, în fiecare punct
în vederea recuperării unei părți din de lucru din cartere : pe utilajele
restanța acumulată.
,
conducătoare, pe circuitele de benzi,

la capetele de acționare. Mulți din
tre destoinicii mineri ai Rovinarilor,
printr-o mobilizare exemplară, au
făcut și fac în aceste zile dovada
înaltei lor conștiințe patriotice, mun
citorești. Se remarcă în această pri
vință brigăzile de producție conduse
de excavatoriștii Constantin Căldărușe și Alexandru Miroiu de la Tis
mana II, frații Vasile și Costică Vlădoianu de la Gîrla, Gheorghe Bobei
de la Tismana I, Ion Cucu de la Ro
vinari-Est. Cu aceeași abnegație ac
ționează și echipele de depanare
electromecanică conduse de maiștrii
Nicolae Cornescu, Ion Chirilă, Aurel
Săvulescu și Nicolae . Diaconu.
Am reținut, între altele, fapta de
eroism muncitoresc a brigăzii lui
Constantin Căldărușe. In condițiile
acestor zile geroase se impunea ca
excavatorul-gigant tip 1 400 să fie
deplasat pe o nouă poziție de lucru.
A 'trebuit să fie demontată și remon
tată banda de front, au trebuit să fie
inversate cupele rotorului. S-au
. efectuat manevre depșebit de dificile.
Brigadierul și alți tovarăși ai săi au
muncit zile în șir peste 20 de ore
pentru ca utilajul să fie repus în
■frdntul de cărbune într-un timp Cit
mai scurt. „înțelegem pe deplin da
toria patriotică, de mare răspundere
ce ne revine nouă, minerilor, în aceste zile de iarnă grea — ne-a spus
Constantin Căldărușe. Sint, intr-a
devăr, condiții mai dificile de lucru,
dar cind muncești cu dăruire, cu dra
goste față de țară, așa cum ne cere
secretarul general al partidului, ele
vor fi cu siguranță biruite. în acest
fel am acționat anul trecut, cînd bri
gada noastră a asigurat aproape 2
milioane tone cărbune. Nu ne vom
lăsa mai prejos nici acum. Am cîștigat deja aproape o săptămînă avans
în trecerea pe o nouă treaptă de lu
cru și vom face totul pentru a asi
gura zilnic peste 4 000 tone cărbune".
Este doar unul din nenumăratele
exemple care dovedesc că examenul
greu al acestor zile poate fi și va fi
trecut cu bine.
Dumitru PRUNA
corespondentul „Scinteli"

Minerii asigură sporirea producției,
dar trebuie urgentate transportul
și descărcarea vagoanelor
La mina Filipeștii de Pădure, as
primea iernii a pus la încercare ca
pacitatea de acțiune a colectivului
pentru a extrage cit mai mult căr
bune, pe care să-1 livreze ritmic
termocentralelor, așa cum s-a cerut
la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. Pri
ma preocupare a fost de a descon
gestiona cit mai repede căile de ac
ces pe liniile de triaj, pe platfor
mele de descărcare-incărcare, pen
tru ca spre termocentrala Doiceștl
să poată pleca cit mai repede tre
nurile cu cărbune. Minerii din
schimburile II n-au mai plecat
acasă. După ce au ieșit din abataje,
ei au pus mina pe lopată, lucriiid
la deszăpezire.
Acum situația este alta. Toate
drumurile sint descongestionate,
transportul minerilor din comunele
învecinate se face relativ bine. Spu
nem relativ, pentru că și acum, o
serie de autobuze, nereparate co
respunzător, se defectează pe drum
și unii mineri nu.ajung la timp in
schimbul de lucru. „Cu toate acestea
— ne spune Mihai Comănoiu, secre
tarul comitetului de partid al minei
— aproape toate brigăzile reușesc
să realizeze planul zilnic de cărbu
ne ; unele chiar și-l depășesc. Se
evidențiază, prin munca plină de
abnegație desfășurată în aceste zile,
minerii din formațiile de lucru con
duse de Vasile Obreja și Ion Corcodel din sectorul Roșioara, de Ion
Milu de la Palanga-Sud. La cererea
șefilor de brigadă și a unor mineri,
pentru cel ce locuiesc în comunele
mai îndepărtate s-a organizat caza
rea în căminele din incinta minei.
Ca atare, în prezent 40 de mineri
nu mai pleacă acasă decît la sfirșit
de săptămînă.
Se acționează intens in microcarierele de la Cervenia și PalangaSud, acoperite acum cîteva zile com
plet cu un strat .de zăpadă de aproa
pe un metru, pentru asigurarea unui
ritm normal de producție. Directorul
unității, inginerul Vasile Tudor,
ne-a relatat că brigăzile de aici, ală

turi de oamenii de la coloana auto te muncitorească, atitudinea lor decondusă de subinginerul Gheorghe terminînd ca și ceilalți oameni din
Cîrlănescu, au muncit zi și noapte colectivul nostru să respecte strict
la deszăpezire. „Astăzi — precizea programul d£ producție. De la o zi
ză directorul — dorim să punem in la alta producția de cărbune creste.
funcțiune sistemele mecanizate de Vom produce în curînd la nivelul
lucru și să reluăm normal produc prevederilor planului. întîmpinăm
ția, cu atît mai mult cu cit avem însă greutăți la expedierea cărbune
de recuperat și o restanță de 5 800 lui. Vagoanele nu sosesc conform
tone de cărbune. De asemenea, ne graficelor la Încărcare. Bunăoară,
preocupăm de punerea in exploata de sîmbătă de la ora 20 și pînă
re, cu cel puțin 10 zile mai devreme, duminică la ora 12 n-am avut nici
a două noi abataje mecanizate — la măcar un singur vagon la încărcare.
Cervenia și Palanga-Sud. Vom ex Astăzi ne-au sosit 15 vagoane și am
trage astfel in plus, pînă la finele mobilizat un număr mare de oa
meni pentru încărcarea acestora și
expedierea cit mai urgentă a circa
1 000 tone cărbune spre termocen
La mina Filipeștii
trala de la Doicești".
întorși la Ploiești, discutăm la
de Pădure
combinatul minier despre măsurile
ce se întreprind pentru îmbunătăți
rea ritmicității livrării cărbunelui.
lunii, cel puțin 4 000 tone cărbune Directorul general al combinatului,
de bună calitate. Pentru a' sprijini inginerul Dumitru Condrache, ne-a
înfăptuirea acestor obiective, condu precizat : „Toate colectivele de mi
cerea Combinatului minier Ploiești neri din cadrul combinatului nostru
a trimis patru ingineri și doi meca sint hotărîte să livreze centralelor
electrice cit mai mult cărbune. Din
nici montori".
„Toți minerii, de la director și păcate, se fac simțite încă mari
pînă la ultimul ortac — ne spune greutăți la descărcarea cărbunelui
inginerul-șef al minei, Vasile Neacșu din vagoane la beneficiar. Bunăoară,
— cunosc ce sarcini le revin la ora actuală, în stația C.F.R. Doi
pe baza măsurilor stabilite la cești și în triajul termocentralei se
recenta ședință a Comitetului Po află circa 17 000 tone cărbune care
litic Executiv al C.C. al P.C.R. așteaptă să fie descărcat din vagoa
Zilele acestea, întregul personal ne. Am trimis și noi un nutnăr mare
tehnic din serviciile tehnice și de oameni de la mina Șotînga —
funcționale a trecut să lucreze în cea mai apropiată de localitatea
schimburi în subteran, răspunzînd Doicești — să ajute la descărcare.
nemijlocit și de buna funcționare a Este nevoie însă ca îndeosebi uni
tuturor sistemelor mecanizate. Cău tățile beneficiare și C.F.R.-ul să facă
tăm, totodată, să asigurăm piesele mai mult pentru instaurarea ordinii
de schimb necesare. In acest sens în transportul și descărcarea cărbu
am avea rugămintea ca întreprin nelui. Pentru că altfel, blocîndu-se
derea de utilaj minier din Filipeștii parcul de vagoane, vom fi în impo
de Pădure și alte unități care ne sibilitate să asigurăm încărcarea
livrează piese și subansamble să ne normală a cărbunelui în unitățile
trimită de urgență cantitățile nece carbonifere, iar eforturile noastre
sare in această perioadă. Țin să de a spori producția nu vor avea
adaug că acum, mai mult ca oricînd, finalitatea așteptată".
se cere o disciplină fermă în muncă.
In această privință, toți comuniștii
Constantin CAPRARU
dau dovadă de înaltă responsabilita
corespondentul „Scinteli"

(Urmare din pag. I)

funcționarea normală a termocen
tralelor. Tocmai de aceea. Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a
trasat sarcina ca Ministerul Minelor
și comitetele județene de partid pe
teritoriul cărora există mine de căr
bune să adopte de urgență toate
măsurile impuse de asigurarea neîn
treruptă, ziua și noaptea, a unei ac
tivități normale de producție. Toate
forțele umane și mijloacele tehnice
existente trebuie subordonate înde
plinirii acestui obiectiv major : spo
rirea necontenită a producției de
cărbune. Sint necesare, așadar, mă
suri energice, stăruitoare, pentru ca,
în pofida condițiilor grele de muncă,
să se asigure fronturile de lucru
necesare funcționării tuturor utila
jelor și instalațiilor miniere, livrarea
ritmică a cantităților planificate, la
parametrii calitativi stabiliți, spre
centralele electrice. Minerii din toate
bazinele carbonifere au înalta înda
torire patriotică de a acționa cu
toată capacitatea de muncă, cu spi
rit de înaltă dăruire, într-o ordine
și disciplină desăvîrșite, pentru ca,
ceas de ceas și zi de zi, să fie ex
trase, pregătite și expediate spre
termocentrale cantitățile de cărbune
prevăzute, necesare producerii de
energie la nivelul planificat.

In toate unitățile produc
tive, un riguros regim de economisire a energiei. Așa
cum a stabilit secretarul general al
partidului, în toate întreprinderile
trebuie să se treacă neîntîrziat la
folosirea cit mai rațională și econo
misirea drastică a energiei, începind
de la organizarea optimă a lucrului
pe schimburi și pînă la eliminarea
cu desăvîrșire a oricăror forme de
risipă. Bunăoară, în toate întreprin
derile industriale cu foc continuu,
in cele care lucrează în trei schim
buri complete se vor aplica măsuri
hotărîte, urmărindu-se reducerea stă
ruitoare a consumului de energie
electrică, combustibili și gaze, în
cadrarea strictă în normele de con
sum aprobate, considerate maxime.
Măsuri corespunzătoare, potrivit
specificului lor de activitate, se im-'
pun și în celelalte întreprinderi care
lucrează în două schimburi sau
într-un schimb. Astfel, întreprinde
rile industriale care lucrează in
două schimburi de cîte 8 ore și au
sectoare calde vor trece la un regim
de lucru de două schimburi a cite
șase ore, organizate continuu, astfel
incit să se realizeze o perioadă de
lucru de .12 ore pe zi, timp de 7 zile
pe săptămînă ; de asemenea, se va
lua măsura de a se lucra într-un
ciclu de 2—3 zile pe săptămînă și in
sectoarele calde din unitățile care-și
desfășoară activitatea într-un singur
schimb.
Trebuie limpede Jnțales : nimeni,
nicăieri și " nici uri moment nu
poate consuma mai multă energie
decît s-a stabilit. Dimpotrivă, reali
tatea din numeroase unități econo
mice demonstrează că este posibil
să se realizeze importante economii
de energie în toate sectoarele de ac
tivitate. Aceasta este singura cale
pentru echilibrarea balanței energe
tice a țării, alimentarea normală cu
energie electrică a unităților produc
tive, desfășurarea corespunzătoare a
producției și, implicit, realizarea în
bune condiții a sarcinilor de plan. De
fapt, prin întregul lor conținut, mă
surile adoptate de Comitetul Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. au drept
obiectiv fundamental asigurarea unei
mobilizări exemplare a tuturor for
țelor, in așa fel incit printr-o bună
organizare a lucrului, prin repartiza
rea judicioasă și gospodărirea severă
a energiei să se creeze condițiile
unei activități productive normale,
pentru îndeplinirea integrală a pla
nului, Ia toți indicatorii. în acest
efort patriotic este, deci, necesar sâ
se afirme puternic spiritul gospodă
resc al tuturor colectivelor de între
prinderi, al tuturor oamenilor mun
cii. Organele și organizațiile de par
tid sint chemate să ia toate măsurile
pentru Înfăptuirea întocmai a pro
gramelor stabilite pentru economisi
rea energiei și să desfășoare o sus
ținută muncă politică pentru mobili
zarea oamenilor muncii la aplicarea
și respectarea acestor măsuri de
mare importanță și asigurarea unei
activități normale in toate dome
niile. Pretutindeni trebuie să se dea
dovadă de maximă răspundere în
utilizarea fiecărui kilowatt/oră de
energie electrică, metru cub de gaze
naturale și kilogram de combustibil,
lnstaurindu-se un regim strict de
economii.

In sectorul casnic și pu
blic, consumurile energetice
reduse cu 50 la sută. Cu înalt
simț gospodăresc și răspundere ci
vică trebuie să se acționeze pentru
limitarea la strictul necesar a consu
mului de energie și în aceste sec- ,
toare. Fiecare cetățean trebuie să
înțeleagă că orice risipă poate pro
voca consecințe negative asupra ac
tivității economice, asupra desfășu
rării normale a celorlalte activități.
Gospodărirea judicioasă și econo
misirea severă a energiei constituie
sarcini de maximă însemnătate pen
tru crearea condițiilor pentru o acti
vitate economică corespunzătoare. în
aoest sens, njăsurile adoptate recent
de Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. au o importanță hotăritoare.
Iată de ce oamenii muncii, fiecare ce
tățean trebuie să acționeze cu toată
răspunderea și spirit patriotic, așa
cum a stabilit Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pentru utiliza
rea energiei și combustibilului con
form normelor stabilite, pentru gos
podărirea cit mai judicioasă a acesto
ra, eliminarea oricăror forme de risi
pă a acestei avuții naționale, participînd eficient, cu întreaga pricepere, la
această acțiune de interes general, în
făptuind în bune condiții hotărîrile
partidului și statului nostru privind
dezvoltarea economică și socială a
țării și cieșterea, pe această bază, a
nivelului de trai al întregului popor.
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135 DE ANI_ DE LA NAȘTEREA UH M. EMINESCU

Temeiul patriotismului eminescian
„Visul poetului de dreptate, de libertate și de înălțare a României,
cîntat în vers de aur, își află împlinirea în strălucirea vremurilor noastre,
cînd întregul popor, deplin stăpîn pe propria-i soartă, construiește o viață
nouă, socialismul".
NICOLAE CEAUȘESCU
Cu cel de-al XI-lea volum al
Operelor lui M. Eminescu in se
ria ediției critice — îngrijită cu o
înaltă competentă profesională de
un colectiv de cercetători de la
Muzeul literaturii române, angajat
astfel într-o operă de importantă
națională — pătrundem pe tărimul
ilustrat cu strălucirea gîndului, cu
acea desăvîrșită probitate intelec
tuală și exemplară moralitate ce a
caracterizat fiecare rînd așternut
în ziaristica din perioada activi
tății sale la ziarul „Timpul".
Cel de-al XI-lea volum începe
publicarea articolelor lui Eminescu
in paginile ziarului „Timptil" din
17 februarie 1880 — deci, după cum
se știe, din momentul in care de
venise redactorul-șef al acestui
ziar, unde lucra din luna octom
brie 1877 și unde va petrece șase
ani ai dramaticei sale existențe,
îngrijitorii volumului însoțesc tex
tele eminesciene cu prețioase lă
muriri și comentarii care ne ajută
să înțelegem aceste articole ce se
referă la evenimente sociale, po
litice și la fenomene economice,
uneori și la fapte de cultură din
anul 1880. Va rămîne redactor-șef
al ziarului „Timpul" pină în decem
brie 1881, deci volumul XI repre
zintă jumătate din articolele sale
tipărite in calitate de conducător
al ziarului care era organul clu
bului politic conservator. Anul di
nainte, anul 1879. reprezentase o pe
rioadă bogată pentru poetul Emi
nescu. Publicase Pajul Cupidon,
O, rămii, Pe aceeași ulicioară. De
cite ori, iubito, Rugăciunea unui
dac, Atît de fragedă. Sonete, Frea
măt de codru, Revedere și alte
nestemate ale geniului său liric,
în anul 1880 tipărește numai pa
tetica poezie O, mamă, dar lucrează
cu neobosirea care ii. era caracte
ristică la definitivarea Scrisorilor,
capodopere de gindire și sensibi
litate ale literaturii române.
Ce a reprezentat ziaristica pen
tru Eminescu ne întrebăm astăzi
citind articolele editoriale din pa
ginile ziarului „Timpul" ? Un mij
loc de a supraviețui nevoilor zil
nice ale unui om pe care — așa
cum spunea Alexandru Vlahută —
bunurile materiale îl ocoliseră ?
O corvoadă acceptată numai din
aceste considerente șl transformată
pe măsură ce anii treceau într-un
adevărat calvar, așa cum ne atestă
scrisorile sale și mărturiile prie
tenilor ?
Dacă toate acestea reprezintă
adevăruri incontestabile, fără nici
o posibilitate de a fi tăgăduite, tot
atît de adevărat e faptul că — oricît de penibile erau împrejurările
de lucru, oricît de acaparatoare ar
fi fost munca de zi și noapte în
redacție, mai ales pentru un om
ca Eminescu, care făcea totul cu o
conștiință fără greș, și cît de mult
l-ar fi rășjt ,de la „masa,, de lucru
a versului său necontenit cizelat
pină la înveșmîntarea lui cu toate
atributele perfecțiunii — ziaristica
a însemnat pentru Eminescu mai
mult, mult mai mult decît o sim
plă îndeletnicire remuneratorie șl
temporară. Am putea spune chiar

că, In continuarea citorva mari
exemple dinaintea lui și mai ales
statornicind el însuși o tradiție, s-a
transformat sub pana lui Eminescu
din exercitarea unei profesii în
tr-o adevărată și permanentă pro
fesiune de credință, evidențiind un
crez fundamental, slujit cu întrea-

ferințele acestei clase, nu reprezin
tă doar un patetic elogiu adus celor
ce produceau totul și nu posedau
practic nimic, ci o cunoaștere adincă a existenței acestei colectivități
in devenirea ei istorică. Nimic din
superficialitatea drapată în fraze
a celui ce scrie pentru a-și înde

de Valeriu RÂPEANU
ga strălucire a talentului său unic
și cu acea cultură neobișnuită pen
tru vremea sa : dragostea față de
popor, față de clasa care producea
toate valorile materiale și spiri
tuale ale tării și față de istoria
națională, văzută de el nu ca o suită
de icoane ale unui timp trecut, ci
ca expresia unui prezent ce-1 sim
țea încorporat in ființa neamului
nostru. De aceea
ziaristica lui Eminescu nu reprezenta una din
dimensiunile peri ferice,
laterale ale activității
sale, cl expresia
integrală a ge
niului său, a con
vingerilor
sa le,
în care vibrau
cu forța clocoti
toare a pasiunii
sale toate su
ferințele celor ce
de veacuri trudeau, celor care
constituiau sursa
tuturor energii
lor, celor ce po
tențau prin truda
lor valorile pămîntului. românesc, bogățiile aces
tei țări. De aceea avea dreptate
N. Iorga să spună, în 1905, citind
primul volum din „Scrierile politice
și literare" ale „acelui ce n-a fost
numai poet, fiind totuși așa de poet
în toate" ; „Nu, el n-ar fi consimțit,
de dragul nici unei teorii și nici unui
ideal estetic, să se izoleze din viața
întreagă a poporului său, dintre cei
pe care-i avea materialicește lingă
dinsul, dintre șirurile înaintașilor".
Volumul de publicistică, recent
apărut la Editura Academiei (în
grijit de un colectiv format
din D. Vatamaniuc, P. Creția, Oxa
na Busuioceanu, Anca Costa-Foru,
Aurelia Creția, Eugenia Oprescu ;
redactor : Georgeta Mitran) atestă
cu’ evidență faptul că, deși unele
din ideile lui Eminescu despre evo
luția vieții noastre sociale, în special
cele legate de evul mediu, erau
eronate și contrazise de adevărul
istoric, că deși in focul luptei unele
din aprecierile sale s-au dovedit
neîntemeiate și caduce( există acel
ațjevăr fundamental, exprimat cu
ojconsecvență fără nici o fisură șl
fără: pici o contradicție : dragostea
sa nețărmurită față de' popor, față
de țăranul „producătorul nostru de
căpetenie", cum îl numește într-un
articol din 1 noiembrie 1880. Dar
toate aceste pagini pe care le avem
acum in față nu constituie doar o
adeziune sentimentală față de su-

plini o obligație, pentru a se achita
de un contract profesional. Totul,
dar absolut totul în scrierile jur
nalistice ale lui Eminescu este în
dreptat către relevarea bipolarizării societății românești din vremea
lui : pe de o parte o clasă, cea mai
numeroasă, cea mai năpăstuită,
clasa care producea totul, căreia i
se datora progresul în toate dome
niile și în toate
timpurile și o cla
să parazitară, improductivă, for
mată din oameni
care întrețineau
acel „aer bolnăvi
cios de corupție,
frivolitate, cîștig
fără muncă". In
sistăm asupra acestui fapt esen
țial, pe care îl
relevă aceste arti
cole reprezentati
ve pentru întrea
ga gindire și con
cepție eminescia
nă. Pentru că. deși
scrise în ziarul
oficial al unui
partid, deși aveau
menirea
______ ___
săcom
bată politica partidului de guvernămînt, deși trebuiau să atace și să
contraatace ziarele adverse, artico
lele sale transgresează aceste ser
vituti ridicindu-se la o dezbatere de
idei asupra societății românești,
văzută în perspectiva dezvoltării
istorice. încă din primul volum al
„Operei lui Mihai Eminescu", și
anume în capitolul „Filozofia prac
tică", G. Călinescu afirma un
adevăr incontestabil spunînd că el
„nu vedea în luptele noastre de
partide o antinomie reală de in
terese de clasă". Și o expresie plas
tică a acestui adevăr o avem în
paginile acestui volum cînd, într-un
articol din februarie 1880, M. Emi
nescu spune acest adevăr esențial
pentru înțelegerea concepției sale :
„noi credem că nu cutare sau cu
tare partid poate fi mîndru de
acest trecut, ci țara întreagă". Pa
triotismul său, fundamental, res
pingea orice formă de manipulare
.partizană
_____ și
. de anexare
______ conjunctu
____

rală a istoriei. Pentru elf făuritorul
istoriei nd era altul debit''poporul,
de aceea b politică „adevărat na
■ țională nu ■ trebuie să • se inspire
decît din Izvorul puriirea învîitor
al conștiinței țării" și că noi avem
datoria să trăim „din propria noas
tră individualitate, din propria
noastră viață națională". Și aceasta
deoarece Eminescu a avut conștiin
ța acută a individualității poporu-

r

AM FI PUTUT UITA
Am fi putut uita de-aceste toate :
De nunți-n codru, dealuri înserate ;

Am fi putut uita aceste toate,
De n-ar fi fost chiar EL să ni le-arate,

De flori de tei ca neaua de ușoare,
'Nainte de-a cădea, -nvățînd să zboare ;

Geniu pustiu, romantic-visătorul,
Ce ne-a-nvățat cît de intim e dorul,

De cornul care sună-n frunza trează
Tot mai încet, pe cît se-ndepărtează ;

De apele In mers rotind cuibare
Să zacă luna palidă și mare,
Crăiasa cerului, învăluind
Codru-n aramă, iarba in argint;

De lebăda ce trece sâ se culce
Și de iubirea dureros de dulce

*

lui nostru, a specificului nostru in
toate domeniile vieții sociale, po
litice, economice, morale și spiri
tuale. Eminescu a scris în organul
de presă al partidului conservator,
dar a pledat pentru reforme esen
țiale. în concepția sa, „nu există
nici libertate, nici cultură fără
muncă. Cine crede că prin profe
sarea unei serii de fraze a înlocuit
munca, deci libertatea și cultura,
acela se prenumără fără s-o știe
între paraziții societății omenești,
între aceia cari trăiesc pe pămint
spre blăstemul, ruina și demorali
zarea poporului lor". Gîndirea lui
Eminescu, atît de adine și organic
ancorată în tradiția națională, cum
am avut prilejul să vedem, nu era
în nici un caz ostilă progresului,
așa cum s-a crezut de spirite su
perficiale și cum s-a colportat cu
ușurință, fără O cunoaștere comple
tă a ceea ce a scris el. Necesitatea
progresului in toate domeniile re
prezintă axul gindirii sale. El cri
tica „legiferomania", critica uneori
chiar introducerea unor forme ale
progresului tehnic — cum a fost
drumul de fier — in măsura în care
ele cereau celor ce muncesc efor
turi păgubitoare, contribuiau la
pauperizarea lor, se realizau pe
seama unei și mai accentuate robii
materiale. Dar niciodată el nu s-a
opus acelor reforme care aduceau
„progres și luminare" pentru popor,
arătînd că „dezvoltarea economică
trebuie să fie pururea ținta noas
tră". Libertatea nu trebuie să fie o
libertate de exploatare, iar demo
crația nu trebuie să fie domnia
unei populații improductive, după
cum statul nu se cădea să fie „pro
prietatea unei societăți de exploa
tare". Chiar și pe parcursul unul
singur an, publicistica eminescia
nă poartă în paginile ei de o ne
pieritoare frumusețe, de o incan
descentă expresie pecetea implică
rii în existența poporului român,
a comuniunii sale cu istoria națio
nală, cu tradiția, cu tot ceea ce
reprezenta valoare activă în evolu
ția societății noastre spre forme de
justiție socială în care cei ce mun
cesc, cei ce au cucerit libertatea șl
independența acestei țări să se
bucure plenar de produsele activi
tății lor. Pamfletar înnăscut, unul
din cei mai mari ai literaturii ro
mâne, Mihai Eminescu află și în
articolul scris de la o zi la alta
accente unice în denunțarea parazi
tismului social, a incapacității și a
mediocrității, a traiului de huzur pe
seama muncii altora, a demagogiei
patriotarde („martiriul lucrativ",
cum il numea el), al bugetivorilor
lipsiți de scrupule, a cosmopolitis
mului și a produselor degradate și
degenerate ale artei.
și publicistica Iul
j•Intre
__ „poezia
,
-Eminescu j nu există hotare deșpărțitoară, nii regăsim — într-una sau
înitr-ajta -ț- doar teme și motive
răzlețe ce reapar la mari intervale
de timp. Opera lui e expresia unei
concepții unice, a unei gîndirf de
o perfectă organicitate, de o desăvirșită coerență, de o consecvență
fără fisură. Eminescu a fost, așa
cum s-a spus, „expresia integrală a
sufletului românesc". Acum, la mijlocul lunii ianuarie, cînd se împli
nesc o sută treizeci și cinci de ani
de la nașterea lui, îl simțim al nos
tru, pentru totdeauna al acestui
popor, așa cum s-a simțit el nedes
părțit de istoria tării sale pe care a
slujit-o cu fulgerul geniului său
nepereche.

Că nici un neam nu l-a putut fura,
Neștiind nici ce-i, nici unde-l poți purta.

In veci va fi Luceafărul de seară
Tremurător: visind cum se pogoară

Să-nvețe a muri. Și sâ nu moară.

CAROLINA ILICA

j

Casa cu ușile mereu deschise de la Ipotești
O inscripție de dimen
siuni modeste, instalată
discret, la intrarea în
curte, anunță că unul din
tre muzeografi locuiește
in Imediata apropiere. Și
astfel, in anotimpurile
propice turismului, dar și
in celelalte perioade ale
anului, nu arareori ușa
de la intrare in casa ce a
adăpostit copilăria celui
ce „ea un luceafăr a tre
cut prin lume", rămîne
deschisă din zori pină
noaptea tîrziu.
I-a fost dat șl acestui
lăcaș, ca atitor altor va
lori perene ale spirituali
tății noastre, să-și recape
te, în acești ani. autenti
citatea și „conul de lu
mină". în cartea de onoa
re a casei memoriale. încă
în prima vizită de lucru
ce o efectua pe plaiurile

botoșănene, secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,
arăta că „visul poetului
de dreptate, de libertate
și de înălțare a României,
cintat în vers de aur, își
află împlinirea în strălu
cirea vremurilor noastre,
cînd întregul popor, de
plin stăpin pe propria-i
soartă, construiește o via
ță nouă, socialismul".
Vatra părintească a
marelui poet a dobîndit
înfățișarea originală, ri
dicindu-se pe chiar teme
lia celei ce i-a ascultat
glasul Poetului, in timp
ce atmosfera din încă
peri, documentele, cele
mai multe „unicat", evocă
pu doar anii de copilărie
— „ralul meu" — ci însuși
geniul creator al aceluia
de la a cărui naștere se

cinema
0 Fapt divers: SCALA (11 03 72),
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împlinesc, astăzi, 135 ani.
Manifestările omagiale
au început încă de ieri.
La galeriile de artă „Luchian" s-a vernisat expo
ziția „Omagiu", ce a mar
cat începutul unei acțiuni
de cuprindere sub aceeași
cupolă a tot ceea ce arte
le plastice românești i-au
dedicat mai valoros lui
Mihai Eminescu. S-a lan
sat concursul de poezie și
critică literară „Porni Lu
ceafărul...", s-a prezentat,
intr-o nouă versiune, dra
matizarea pentru copii
a basmului „Făt-Frumos
din lacrimă". Reprezen
tanți al Uniunii scriito
rilor, forurilor locale și ai
unor prestigioase institu
ții de cultură ale tării au
rostit, in fața unui nume
ros public, cuvinte emo
ționante. Șezătorile lite
rare, desfășurate in mal

• Horea : VIITORUL (10 07 40).
• Acordați circumstanțe atenuante ?:
POPULAR (35 15 17).
• Dragele noastre bunicuțe : CEN
TRAL (14 12 24).
9 Amintirea unei mari
iubiri :
SALA MICA A PALATULUI, LUMI
NA (14 74 16).
0 Ghețuri pentru Înălțimi : SALA
MARE A PALATULUI,
FESTIVAL
(15 63 84).
• Pe urmele șoimului : BUCUREȘTI
(15 61 54).
• Lovitură fulgerătoare : VICTORIA
(16 28 79).
• Mitul Fedoarel î STUDIO (59 53 15).

Ample perspective înnoitoare
tuturor localităților țării
TIMIȘOARA LA TIMPUL PREZENT
Reportaj după scrisorile
corespondenților voluntari ai „Scînteii”
Citeva corespondențe sosite la redacție din mu
nicipiul Timișoara, in ultima vreme, ne-au determinat
să le prezentăm acum, la început de an, reunite
intr-un grupaj. Pentru că, astfel, ele pot da o
imagine dinamică a orașului de pe Bega, a deve
nirii lui în timp. Și mai mult, pentru că în
cearcă să reflecteze o parte din ceea ce spunea
secretarul general al partidului în cuvîntarea sa de
la marea adunare populară din municipiul amintit :
„Trebuie să punem la baza întregii activități munca
complexă — cu tot ceea ce cuprinde în aceasta, unind
munca cu știința si cultura, cu factorii fundamentali
ai dezvoltării, cu spiritul revoluționar, cu educația
comunistă, cu atitudinea revoluționară în muncă în
toate sectoarele de activitate".

Vecină cu „Cartierul Soarelui"
Cu 20 de ani în urmă
s-a stabilit în Timisoara.
„Aici, ne scrie Maria Huțu,
director tehnic al reputatei
întreprinderi „1 Iunie",
am vftzut. Împreună cu
soțul meu. cum se modi
fică si cum renaște orașul.
O vreme am locuit în cen
trul civic — Cetate —
apoi în cartierul Elisabetin. Și intr-un cartier, si-n
altul, constructorii au pus
in valoare clădirile vechi,
inăltînd in jurul acestora
altele noi. în asa fel îneît
să le dea prospețime, să
le actualizeze. Alături,
sau în prelungirea cartie
relor vechi cu iz de isto
rie, s-au inăltat cartierele
noi. care cuprind tot atîtia
locuitori cit toată Timișoa
ra în 1944. Și ce poate fi
mai simbolic ca acesta, de
numit „Cartierul Soare
lui". unde fiecare aparta
ment este- ineălzit cu
energie solară ?"
Iată doar unul dintre mo
tivele pentru care inginera
Maria Huțu iubește orașul
care a adoptat-o. Un alt
motiv ? „E un oraș unic
prin păstrarea si perpe
tuarea unor meserii ale
industriei ușoare și pen

tru respectul față de
calitatea muncii. O mun
citoare sau un muncitor de
la „1 Iunie" nu și-ar
permite să dea un produs
de proastă calitate. Ei tin
la firmă, au respect pentru
muncă,
pentru
munca
complexă fără fisuri, pen
tru tot ce iese din miinile
lor. Sînt la curent cu noul,
cu progresele înregistrate
in lume în domeniul nos
tru. Și muncitoare ca Ma
ria Veres. Margareta Pas
cal, Viorica Viraga. Ana
Babella, ingineri ca Iulia
Pașca. Olimpia Apostol,
șeful atelierului de creație.
Maria Mig Boer. semnează
zilnic sortimente textile
care „merg în țări de pe
cele
cinci
continente".
„Sînt fericită că locuiesc
aici", își încheie mărturisi
rea Maria Huțu, cu atît mai
mult cu pit ța „Expoziția
realizărilor economiei ju
dețului Timiș". vizitată de
conducerea partidului nos
tru. la standul industriei
ușoare era ceva „si din
gîndurile
noastre.
din
munca noastră de concep
ție. din bucuria lucrului
bine făcut".

N-am termeni de comparație
Întîmplător. de Ia ace
eași întreprindere, o mun
citoare. Todor Barbara, a
tinut să ne împărtășească
impresiile despre dezvol
tarea orașului ei de baști
nă. Timișoara, dezvoltare

pe care o aseamănă cu ace
ea a întreprinderii in care
lucrează : „Vedeți dum
neavoastră. într-un oraș în
care nu se vorbea decît de
meserii ale industriei ușoa
re s-a ajuns la profesii ca

tv

Cum limbii noastre dat-a nemurire
Ce a numit în veci va fi a fire.

A celor ce-mpreună n-or să fie
Decît un ceas cu preț de-o veșnicie.

*

multe așezăminte de cul
tură, alt fost încununate
de spectacolul literar-muzical „Tot mai citesc
măiastra-ți carte...", in
tre realizatori aflîndu-se
poeți bucureșteni, ieșeni și
locali, corul Filarmonicii
„Moldova" din Iași, ar
tiști din Botoșani. Mani
festările vor continua as
tăzi cu un spectacol pre
zentat de cenaclul „Fla
căra" al Uniunii Tinere
tului Comunist și al re
vistei „Flacăra".
Dar omagierea celui
despre care Arghezi spu
nea că „Fiind foarte ro
mân, Eminescu e univer
sal", se petrece în acest
spațiu — și nu numai aici
— în fiecare zi. Casa memorială de la Ipotești are
mereu ușile deschise...

Silvestri A1LENE1

• Moscova nu crede tn lacrimi și
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• Love story ; CAPITOL (16 29 17).
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Din 1883, anul In care și-a pornit
călătoria spre oameni, înnobilind și
înfrumusețind ■ viața generațiilor.
Luceafărul lui Eminescu și-a spo
rit lumina, revelindu-și mereu noi
și noi străluciri și înțelesuri. Nu
meroasele lui reeditări s-au bucu
rat, totodată, de viziuni plastice ori
ginale, incit azi se poate spune că
grafica românească și-a făcut un
esențial punct de referință din „co
mentarea" in imagini a nemuritoa
rei povești a lui Hyperion.
Iată, acum, mareînd împltnirea a
100 de ani de la apariția capodope
rei eminesciene, Editura „Junimea"
din Iași ne-o oferă într-p splendidă
ediție. Tiparului sărbătoresc, amin
tind caligrafia manuscriselor me
dievale, i se adaugă ilustrațiile pic
torului Eugen Ștefan Boușcă, ade
vărate echivalențe plastice ale me
taforelor poetului.
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(21 31 86).

•) Orarul spectacolelor va ti afișat
la flecare cinematograf.

20.00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea in economie. 1985 —
prag intre cincinale. în spiritul
hotăririlor Congresului al XIIIlea al partidului amplă mobiliza
re pentru realizarea exemplară a
sarcinilor de plan 1
20,30 Eminesciana (color). Emisiune de
versuri
20,45 Teatru TV : „Bogdan Dragoș" de
Mlhai Eminescu. în distribuție :
Natalia Arsene, Maria Ploae, Ro
meo Stavăr Adrian Pintea, Boris
Petrotf. Gh. Tomescu,
Șerban
Cantacuzlno. Natalia Lefescu, Du
mitru Anghel. Tudor Helca. Ion
Enache. Gheorghe Crăciun, Ma
rius Toma. Regia artistică : Mi
hai Dlmlu. Regia TV : Cornel Todea'
21,50 Telejurnal (partial color)
22,00 închiderea programului

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA „LOTO 2“
DIN 13 IANUARIE 1985
Extragerea I : 71 11 48 21.
Extragerea a II-a : 2 32 69 55.
Extragerea a III-a : 13 10 4 5.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI (PROVIZORIU) : 834 936
lei, din care 14 821 lei, report
la categoria I.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171,
sala
mică) ■ A douăsprezecea noapte —
18: (sala
din Piața Cosmonauților,
il 07 57) : Gaițele — 18.
•
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Recital
de orgă — Tilnde Molnar — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Aida —
17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Suzana — 18,30.

aceea de electronist, cibernetician, metalurgist, in
tr-un cuvînt la o puternică
industrie :
Electrometal,
care produce tramvaie și
vagoane de metrou, lingă
Pădurea Verde — Uzina
metalurgică cu primele ei
poduri rulante, pe Calea
Buziașului se află „Electromureș", apoi întreprinderea
mecanică Timișoara, repre
zentativă prin construcțiile
de mașini miniere.
Alături de toate acestea
se înscrie și întreprinderea
noastră, cindva o făbricuță cu secții insalubre —
Florida — acum moderna
întreprindere „1 Iunie", cu
un plan de investiții foarte
mare. Eu n-am termeni
de comparație între ve
chea fabrică si cea de
acum. Dar veniti să vedeți
noile corpuri de clădire,
care cuprind Confecția I,
a Il-a, croitul. Sirit secții
noi, dotate cu mașini și
dispozitive speciale. Deci.

zic eu. între ce a fost si
ce este acum nu se pot
face comparații, cum nu
se pot face comparații in
tre viata noastră de altă
dată și realitățile pe olan
social de acum. Mă refep
la creșterea însemnată a
retribuțiilor. Ia o serie de
înlesniri, care înseamnă
aici. pentru noi. munci
toarele. o microcaptină.
un cămin de nefamilisti cu
320 de locuri, un bloc de
garsoniere pentru tinerii
căsătoriți, o grădiniță pen
tru copii. un teren de
sport. Sînt realizări ale
acestui timp care ne-au
schimbat viata, ne-au luat
din griji, ne-au întărit cre
dința în adevărurile si
prevederile cuprinse in
documentele Congresului al
XIII-lea. Și spun eu, fără
să greșesc, că Întreprinde
rea asta, în care muncesc
de mulți ani, e orașul meu,
e Timișoara la o scară mai
mică".

Orășelul de la marginea orașului
„Iată încă un loc unde tui lăcaș de învătămînt.
s-a materializat gîndirea oprindu-se
la
sectorul
secretarului
general al
unde sînt prezentate pro
partidului : institutul a- dusele agricole, soiurile ’e
gronomlc din Timisoara,
grîu. orz si porumb, prin
construcție a anilor 1987—
tre care multe create de
1968", își începe scrisoarea
specialiștii de aici. „Si
pe care ne-o adresează dacă cooperativei Topoloconf. univ. Zaharia Suciu,
vățu Mare și președintelui
de la institutul mai sus
ei li s-au decernat titluj de
menționat.
Erou al Muncii Socialiste
„în 1987 se finaliza sta
pentru rezultatele obținute
țiunea didactică experi
ia producția de grîu de
aproape 8 300 kg la hectar
mentală a institutului, cu
2 000 ha
de teren. S-au
si de circa 8 800 kg la orz.
construit apoi spatiile de dacă în județ sînt un sit
învătămînt. facultățile de
de unități cooperatiste cu
agronomie, zootehnie si
care ne putem mjndrL
medicină veterinară, ăpoi
asta se datorează si contricăminele, cantina, biblio ‘ butiei importante a insti
teca. Un adevărat orășel
tutului nostru la pregă
la marginea orașului. în
tirea si perfecționarea spe
care învață 1 000 de stu
cialiștilor. la îndrumarea
dent!. unde predau 128 de
unităților din zonă, la so
cadre didactice, unde s-a
luționarea unor teme de
putut realiza plenar, ca un
cercetare privind omolo
imperativ al timpului nos
garea unor soiuri deose
tru. triada Invătămîntbite".
cercetare-nroductie". Con
ferențiarul universitar ne
Ne oprim aici. în spe
vorbește in continuare des
ranța că cititorii noștri îsi
pre faptul că Institutul avor face o imagine asupra
gronomic a avut cinstea de
Timișoarei de acum, ora
a avea ca oaspeți pe tova
șul atitor premiere In in
rășul Nicolae Ceaușescu, pe
dustrie. în agricultură, in
tovarășa Elena Ceaușescu,
știință.
care au vizitat expoziția
organizată în incinta aces
M. CUIBUȘ

Noi edificii pentru sănătate

Peisajul edilitar al
Argeșului s-a îmbogă
țit cu noi și moderne
unități destinate ocro
tirii sănătății , popu
lației. în ultima parte
a anului trecut au fost
date în folosință Spi
talul de pediatrie de la
Pitești și Spitalul de
adulți de la Curtea de
Argeș, fiecare avînd
cite 500 paturi și fiind
cuplate cu policlinici,
precum și spitalele de
adulți din Cîmpulung
și comuna Călinești,
care au tot cite 500 de
paturi.
Toate aceste spitale
au o dotare corespun
zătoare și sînt înca

drate cu personal sa
nitar cu experiență și
o bună pregătire pro
fesională.
„în cele trei luni de
funcționare, numai la
spitalul din municipiul
Pitești — precizează
directorul acestuia, dr.
Constantin Capătă —
s-au acordat micilor
pacienți, prin policli
nică și cabinete, 10 500
consultații. La noi se
asigură asistență la
pat pentru copii și
mamela lor însoțitoa
re, tratamente nu
numai pentru bolile
acute, ci și tratamente
recuperatorii externe
pentru afecțiunile. a-

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu.
14 75 46) :
Mobilă și durere — 18: (sala Grădi
na Icoanei, 11 95 44) : într-un parc pe
o bancă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 18.30.
• Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Preșul — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Mița In sac —
18.30;
(sala Studio) : Pensiunea
doamnei
Olimpia — 19.
• Teatrul Gluleștt (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 18; (sala Giu-

paratului locomotor și
hepatice, leziuni ale
nervilor periferici etc."
Spitalele amintite,
împreună cu alte 13
construite mai înainte
pe meleagurile argeșene, la care se adaugă
șl 168 dispensare urba
ne, comunale, de în
treprindere și din
școli, înscriu acest ju
deț in rîndul zonelor
țării care dispun de o
rețea ' sanitară diver
sificată, de înalt nivel
calitativ, atit profilac
tic, cit și de tratament.
(Gheorghe Cirstea, co
respondentul
„Scinteii").

leștl,
18 04 85) :
Arta conversației
- 18.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) :
Doctore,
slnt al dv. — 18,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 18,30.
• Ansamblu! „Rapsodia română"
(13 13 00) : Concert In haz major —
18.
• Teatrul „ÎOn Creangă" (50 26 55) :
Cenușăreasa — 18.
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Noul nostru vecin — 10; (sala din
Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Tigrlșorul Petre — 10.
• Circul București (10 41 95) : Para
da circului — 19.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Prioritățile acestor
zile în agricultură

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Doresc să exprim sincera mea gratitudine pentru amabilul dumnea
voastră mesaj adresat mie cu ocazia tragicei morți a doamnei Indira
Gandhi. Acordăm apreciere prezenței în mijlocul nostru a delegației con
duse de domnul Gheorghe Rădulescu în aceste momente de tristețe. Sîntem
de asemenea profund mișcați de sentimentele de simpatie manifestate de
poporul român și de omagiul adus memoriei Indirei Gandhi. Am suferit
intr-adevăr o pierdere națională ireparabilă. Poporul indian va continua insă
să acționeze in direcția atingerii obiectivelor șl idealurilor pe care le-am
nutrit întotdeauna sub conducerea sa. Apreciem continua dumneavoastră
înțelegere și cooperare.
Permiteți-mi, de asemenea, să mă folosesc de acest prilej pentru a-mi
exprima Încrederea că in viitor legăturile tradiționale de prietenie și coope
rare dintre cele două țări ale noastre vor continua să se întărească in
folosul reciproc și in interesul păcii mondiale.
Al dumneavoastră sincer,

ToVarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
o telegramă primului ministru al Re
publicii Singapore, Lee Kuan Yew,
cir ocazia realegerii în funcția de
prim-ministru, prin care fi adresează
cordiale felicitări și cele mai bune
urări de succes în îndeplinirea im
portantei misiuni ce i s-a încredin
țat. Totodată, se exprimă convin
gerea că amplificarea contactelor și
conlucrării dintre guvernele român
și singaporez, în spiritul înțelegeri
lor și hotăririlor adoptate la cel mai
înalt nivel, va contribui la dezvol
tarea tot mai puternică a relațiilor
de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Singapore, in interesul țărilor
și popoarelor noastre, al promovării
unei politici de pace și înțelegere in
întreaga lume.

Temperaturile scăzute care se înregistrează in cea mai mare parte
a țării impun să fie luate, in continuare, măsuri energice, bine chibzuite
pentru buna desfășurare a întregii activități și in unitățile agricole do
producție.
IN ZOOTEHNIE. După cum ne relatează corespondenții noștri județeni, datorită unei ample mobilizări a oamenilor și folosirii unor mijloace
de acces spre sectoarele zootehmecanice adecvate au fost deschise căi
......
nice ale unităților agricole și parcurile de furaje. Ca atare, in cele mai
multe locuri transportul furajelor se face ritmic, în funcție de necesități.
Cea mai mare atenție trebuie acordată însă asigurării condițiilor cores
punzătoare de adăpostire și furajare a animalelor, astfel incit producția
zootehnică să nu scadă in nici un fel. Aceasta presupune :
• Etanșeizarea ușilor și ferestrelor de la construcțiile zootehnice,
spre a se preveni scăderea temperaturii in grajduri, saivane și alte adă
posturi.
• Echipele de îngrijitori să respecte normele de furajare și adăpare
a animalelor.
• O atenție aparte trebuie acordată creării climatului necesar in
maternitățile de vaci și scroafe, precum și funcționării neîntrerupte a
incubatoarelor pentru ouă.
• Medicii veterinari și zootehniștii să asigure asistență zooveterinară
permanentă, astfel incit să se prevină orice pierderi la animale și păsări.
IN LEGUMICULTURA. Pentru viitoarea producție de legume timpurii
sînt necesare răsaduri de bună calitate. Producerea lor trebuie pregătită
temeinic, chiar din aceste zile cu temperaturi scăzute. Priorități :
• înlăturarea zăpezii de pe platformele de Îngrășăminte organice
destinate amenajării de răsadnițe.
• Protejarea cu folie de polietilenă recuperată a amestecurilor de
păminl necesare răsadnițelor și serelor, spre a se împiedica degrada
rea lor.
• Preluarea neîntirziată a semințelor de legume.
• Repararea tocurilor și ramelor pentru răsadnițe și a scheletelor
solariilor.

ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să exprim Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri pentru
amabilul mesaj de felicitare cu ocazia Zilei independenței a Finlandei.
Vă rog să acceptați, domnule președinte, cordialele mele urări de bine
pentru Excelența Voastră personal și de fericire pentru poporul Republicii
Socialiste România.

MAUNO KOIVISTO

(Urmare din pag. T)

ir

Pentru a se depăși rigorile iernii, in interesul
economiei naționale și al fiecărui om al muncii

O îndatorire a fiecărui cetățean:

Realitatea este că, deși in toate aceste domenii se resimt anumite
greutăți, este posibil și necesar ca „sectorul civil — respectiv consumul
de energie din locuințe, servicii publice etc. - să-și aducă întreaga con
tribuție posibilă la efortul general. Chior In actualele condiții pot fi —
și trebuie I - găsite surse de economisire, idei gospodărești de mai bună
întreținere a Instalațiilor, dovedindu-se astfel concret înțelegerea clară a
faptului că orice economie realizată la consumul de energie sau com
bustibil in scopuri neproductive ajută să se depășească cu o clipă mai
devreme greutățile generale, să se normalizeze funcționarea economiei
naționale, deci răspunde intereselor întregii societăți, ale cetățenilor
înșiși.

in interesul bunului mers al economiei și, in același timp, In propriul
Interes al fiecărui cetățean, se impun eforturi maxime pentru depășirea
acestei situații. Analizind condițiile create, Comitetul Politic Executiv al

C.C. al P.C.R. a examinat și dezbătut un program elaborat pe baza
orientărilor și Indicațiilor tovarășului .Nicolae Ceaușescu privind asigu
rarea producției de energie și folosirea rațională a energiei pe perioada
de iarnă. Prin acest cuprinzător program de acțiuni se stabilesc măsuri
de o mare importanță pentru bunul mers al întregii economii naționale,
pentru toate domeniile vieții sociale.

Cetățenii țârii, care și-au dovedit de atitea ori spiritul civic, con
știința inaintatâ, sint chemați să-și punâ in valoare întreaga pricepere,
tot spiritul gospodăresc pentru a grăbi depășirea actualei situații pro
vocate de vitregiile naturii, sâ contribuie la obținerea unor economii cit
mai substanțiale de energie electrică, termică, de gaze naturale.

Concomitent cu eforturile intense depuse pe frontul activității pro
ductive, de către mineri, petroliști, energeticieni, ESTE IMPERIOS NECE-

Iluminatul public și in locuințe — redus

Aparatura

cu 50 la sută față de iarna lui 1984!

electrocasnică

— suspendată,

înlocuită !

Este necesor co in aceostă perioadă aparatura electrocasnică.
o serioasă consumatoare de energie, să fie temporar scoasă din
funcțiune. Cu un mic efort, acțiunea acesteia poate fl și trebuie
înlocuită prin activitățile gospodărești executate manual.

In fiecare locuință, tn fiecare gospodărie să se la imediat
măsuri pentru reducerea numărului ți puterii becurilor in
funcțiune.

<

*

SAR CA FIECARE CETĂȚEAN, IN PROPRIA SA LOCUINȚA, SA ÎNTREPRIN
DĂ
DA TOT CEEA CE ESTE POSIBIL PENTRU RESTRINGEREA LA MAXIMUM
A CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ, DE GAZE, DE ENERGIE
TERMICA.

După cum știe fiecare din proprie experiență, anul acesta avem
de înfruntat o iarnă deosebit de grea, ale cărei urmări afectează serios
bunul mers al economiei naționale și creează nu puține dificultăți con
dițiilor cotidiene de viață. Aceste urmări sint rezultatul situației deosebite
create de zăpezile abundente și In special de gerurile extrem de mari,
In urma cărora apele Dunării și ale riurilor interioare ou înghețat, inf'uențînd negativ producerea energiei electrice în hidrocentrale, cit și in
centralele pe cărbune, micșorind deci, in mod considerabil, potențialul
de electricitate necesar desfășurării normale a activității economice și
sociale.

• Să se grupeze diferitele îndeletniciri casnice în așa
fel incit in fiecare locuință să fie iluminată o singură încă
pere, in nici un caz mai multe simultan ;
• Să se evite cu strictețe iluminatul în gol. Nici o lampă
să nu rămină aprinsă, fie și o clipă, în mod inutil I
• Toate becurile de mare putere să fie înlocuite cu
becuri mai slabe, economicoase, inclusiv de 15 wați ;
• Este cu dăsâvirșire interzisă aprinderea becurilor in
curți, magazii, în alte spații nelocuite.

• Este cu desăvîrșire interzisă folosirea aparaturii
electrice în orele de vîrf de sarcină ;
• Pe timp friguros nu sint necesare frigiderele și con
gelatoarele. Folosirea acestora în timpul iernii este, practic,
INUTILA I
• Operațiunile casnice pot fi executate temporar și cu
unelte simple sau manual.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
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PROGRAMUL UNITĂȚILOR
-ADAPTAT ORELOR

COMERCIALE Șl DE SERVICII
DE LUMINĂ NATURALĂ

Ca urmare a Imperativului reducerii cu 50 la sutâ o ilumina,
tulul public fațâ de consumul stabilit pentru iarna anului 1984,
ni se comunică următoarele măsuri luate de organele care
coordonează comerțul și serviciile pentru populație :

• Orarul magazinelor, al tuturor unttăților de desfa
cere cu amânuntul va fi adaptat condițiilor de folosire a
luminii naturale ;
• Aprovizionarea unităților comerciale va fi mai bine
organizată, pentru a se folosi la maximum timpul de servire
în limitele orarului nou.

Potrivit Înțelegerii reciproce, con
sfătuirea ordinară a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, pla-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 15 ianuarie, ora 20—18 ianua
rie, ora 20. In țară : Deși temperatura
aerului va crește ușor la
Începutul
intervalului, vremea va ti rece, ge
roasă noaptea și dimineața In nordul
șt .centrul țării. Cerul va fi variabil,
mal mult noros în sudul și estul țării,
unde vor cădea ninsori temporare, tn
celelalte regiuni, ninsorile vor fi izo
late. tn Dobrogea, trecător, precipita
țiile pot fi și sub formă de lapoviță
șl ploaie, favorizind producerea
po-

• Atelierele meșteșugărești care lucrează în mai multe
schimburi vor lucra în program de două schimburi a cîte
6 ore, fiind deschise publicului în tot cursul săptămînii ;
• Măsurile generale de reducere a iluminatului și de
interzicere a aparaturii energofage vor fi aplicate cu stric
tețe în toate unitățile de comerț și servicii ;
• Consumul de energie în scop de reclamă va fi sus
pendat Incintele comerciale nu vor folosi în timpul nopții
decit Iluminatul de veghe.

acest program, pe care l-am întocmit
pe baza indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, a fost conceput
nu numai pentru a depăși acest mo
ment greu prin care trecem în aceste
zile, ci pentru o perioadă mai înde
lungată, el avipd un caracter perma
nent. Transpunerea lui în viață și
urmărirea măsurilor sînt facilitate de
centrul teritorial de calcul electronic
și iși găsesc concretizarea în stabili
rea pentru fiecare din marii consu
matori ai județului a unui program
optim care să le asigure o utilizare
cit mai rațională a potențialului lor
tehnic și uman.
— V-am ruga să vă referiți la pre
vederile programului de măsuri pri
vind echilibrarea puterii medii ab
sorbite de consumatorii din județ șl
pentru aplatizarea curbei de consum.
— Programul se bazează pe o ana
liză reală, exigentă a situației ener
getice din județul Brașov, pe terito
riul căruia iși desfășoară activitatea
165 de unități economice, din care 54
au un caracter republican. El por
nește de la specificul proceselor de
producție al fiecărei unități econo
mice.
Din prima grupă fac parte 31 de
întreprinderi cu foc continuu și asi
milate acestora, care absorb din sis
temul energetic național o putere
medie orară de 130,2 MW. La aceste
unități se trece în prezent la stabi
lirea de norme de consum maximale
de energie electrică pe fiecare in
stalație. Tot In cadrul lor se vor
stabili măsuri de devansare a re
parațiilor unor instalații prevăzute

pentru trimestrele II și III, ca și de
oprire a acelor instalații pe perioa
dele cînd nu au condiții de asigu
rare cu materii prime și, in general,
pentru funcționarea 1a parametrii
optimi.
în cazul secțiilor, atelierelor, com
partimentelor care nu au caracter de
foc continuu, activitatea urmează să
se organizeze în două schimburi de
cîte 6 ore ; aceste schimburi sint or
ganizate continuu, astfel incit să se
realizeze o perioadă de lucru de 12
ore pe zi, timp de 7 zile pe săptămină. respectiv 42 ore de lucru săptăminal.
în grupa a doua sint incluse 14 în
treprinderi industriale cu sectoare
calde. Ele vor avea un program de
lucru de 5 zile pe săptămină și 2 zile
de minim de siguranță in sectoarele
calde și două schimburi a 6 ore in
fiecare zi, cu rotație săptăminală,
ziua și noaptea, pentru secțiile pre
lucrătoare și montaj. în timpul In
care nu se lucrează se va acționa
pentru pregătirea procesului de pro
ducție următor, executarea reviziilor
și reparațiilor, aprovizionarea cu
materii prime și materiale, ceea ce
Va permite o desfășurare normală,
optimă a schimburilor următoare. Cit
privește întreprinderile cu secții de
finisaj și vopsitorii din industria
ușoară, acestea vor avea același pro
gram ca și unitățile cu sectoare calde.
O altă grupă este formată din în
treprinderile care nu au sectoare
calde. Ele vor lucra in două schim
buri de cîte 6 ore, în alternanță cu
alte unități. La rîndul lor, întreprin
derile cu un singur schimb urmează
să lucreze după un program diferen-

REALIZĂRI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI
O nouă tehnologie
de ardere a lignitului
Un grup de specialiști de la In
stitutul de cercetare științifică și
inginerie tehnologică pentru echi
pamente energetice București a ela
borat o nouă tehnologie de ardere,
fără adaosuri de hidrocarburi, a
ligniților cu putere calorifică mică
de 1 200—2 000 kcal/kg. Totodată, ei
au realizat și instalațiile, respectiv
cazanele necesare aplicării noului
procedeu. Cu aceste cazane pot fi
echipate centralele termice pentru
Încălzirea locuințelor sau pentru uz
industrial. Construite din materiale
indigene, noile cazane pot produce
apă caldă la temperatura de 130
grade C și presiunea de 12 atmos
fere, care poate fi transportată la
distanță. Comparativ cu cazanele pe
tehnologie clasică de aceleași capa
cități, noile instalații au un randa
ment cu 10 la sută mai mare, sînt
mai ușoare, folosindu-se cu 10—30
la sută mai puțin metal pentru con
strucția lor.

Un valoros material
de protecție
anticorozivă
în cadrul Institutului de cerce*
țări și proiectări pentru petrol și
gaze din Cimpina s-a elaborat 0

compozițle bituminoasă pe bază de
bitum de țiței parafinos, destinată
protecției anticorozive a conducte
lor din sol, pe această cale economisindu-se importante cantități de
bitum asfaltos. Eficiența și origina
litatea soluției i-au determinat pe
specialiștii din cadrul Oficiului
național de invenții și măreț" să-i
acorde titlul de invenție.

Aparate electrice
moderne
La întreprinderea de aparataj
electric „Electrocontact" din Boto
șani au intrat în fabricație de serie
trei noi produse, creații ale spe
cialiștilor unității. Este vorba de
dispozitivul de protecție la curent,
de fișa bipolară pentru curent de
220 volți și de generatorul de
aeroionizare negativă. Primul dlnHre acestea înlocuiește echipamen
tul similar adus din import și e des
tinat fermelor zootehnice, avipd
rol protector la scurtcircuite și
suprasarcini. Fișa bipolară, reco
mandată în consumul casnic de
energie electrică, are o fiabilitate
sporită față de produsele similare
existente, în timp ce generatorul
de aeroionizare negativă se înscrie
în gama de aparate din familia
„Genion", realizate numai de intreprinderea botoșăneană.
(Agerpres)

Avantajele economisirii la C.E.C. pe bază
de consimțămînt scris prin virament
„...Banii strînși Ia C.E.C. nu stau
morți, ca în fosta pușculiță. Ei fac
pui, se înmulțesc numai prin
faptul că stau adunați laolaltă,
C.E.C.-uI îi sporește cu dobînzi și
ciștiguri. După ce a economisit
vreo cițiva ani la C.E.C., un om iși
poate face o căscioară. Se duce cu
libretul C.E.C., iși scoate banii".
Pentru realizarea acestui indemn
dat de Tudor Arghezi, Casa de
Economii și Consemnațiuni reco
mandă folosirea formei de depune
re pe bază de consimțămînt scris
prin virament, formă simplă și la
indemina oricărui cetățean.
Această formă modernă de economisire prezintă numeroase avan
taje pentru depunători, printre care
menționăm : scutirea de a se mal
deplasa de fiecare dată la unitățile
C.E.C. pentru efectuarea de depu
neri, acestea efectuîndu-se la locul
de muncă al depunătorului ; se
asigură o continuitate și regu
laritate in acțiunea individuală de

economisire ; depunătorul benefi
ciază de toate drepturile și avan
tajele generale ale economisirii la
C.E.C., cit și de cele specifice in
strumentului de economisire fo
losit.
Depunătorilor care nu folosesc
Încă această formă de economisire,
Casa de Economii și Consemnațiuni
le recomandă să se adreseze ghișeelor C.E.C. din unitatea in care
lucrează ori, în lipsa acestora,
direct serviciilor financiare, prin
care să solicite depunerea lunară
sau chenzinală a sumei pe care o
doresc din retribuția personală,
precum și instrumentul de econo
misire pe care să fie depuse sume
le respective.
Prin depunerea lună de lună a
economiilor la C.E.C. se pot strînge sumele necesare procurării unor
obiecte de valoare mare și de fo
losință îndelungată, petrecerea
concediilor de odihnă, efectuarea
de excursii și altele.

Situația pe drumurile țării
Ieri după-amiază ningea viscolit în
sudul Banatului și al Transilvaniei,
precum și in zona centrală a Munte
niei. Se semnalau ninsori slabe în
Moldova. Vintul spulbera zăpada căzută, făcind posibile perturbări ale
circulației în zonele amintite.
Dispeceratul Direcției drumuri din
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor ne-a informat că majo
ritatea drumurilor sint practicabile,
t.u unele excepții in zona Banatului :
DN 57 Pescări — Răcăjdia, intre ki
lometrii 98—144 și DN 57-A Bojeșenă
— Socol. intre kilometrii 19 și 24. pe
care circulația este întreruptă. Sînt
mobilizate forțe tehnice și umane co
respunzătoare pentru deszăpezire și
normalizarea transportului pe aceste
artere de circulație, precum și pen
tru prevenirea troienirli in zonele cu
ninsoare viscolită.
De la Departamentul căilor ferate

al aceluiași minister aflăm că trenu
rile de călători circulă pe toate linii
le. Dar, din cauza temperaturilor
foarte scăzute, pe unele magistrale
numărul acestora a fost redus. Sînt
temporar suspendate trenurile : spre
Moldova: 55—56, 67—66; spre Galați:
acceleratul 725 și rapidul 78 ; spre
Constanța : trenurile accelerate 821,
826. 827 și 830 ; spre Craiova : tre
nurile accelerate 139—140, precum și
acceleratele 555—556, de pe ruta Ba
cău — Vatra Dornei — Timișoara.
Condițiile meteorologice determi
nă lntirzieri ale trenurilor mai
ales la sosiri. Deși in gări se aoordă
o deosebită atenție încălzirii sălilor
de așteptare, este de dorit ca, înain
te de a porni la drum, călătorii să se
informeze Ia stațiile C.F.R, sau la
agențiile de voiaj asupra mersului
trenurilor.

SECTORUL ALIMENTAR

Unitățile alimentare din cadrul
magazinelor universale : in zilele lu
crătoare 8—19 și duminica 8—18.
Magazinele alimentare generale,
băcăniile, magazinele de produse za
haroase, magazinele de carne, pescă
riile, mezeluri-brînzeturi, legumefructe (cu program prelungit) : în
zilele lucrătoare 7—19 ; duminica
8—14.
Magazinele de pîine și lapte (cu
program prelungit) : in zilele lucră
toare' 7—19 ; duminica 8—13.
Magazinele alimentare de toate
profilurile cu program de 8 ore : în
zilele lucrătoare 10—18 ; duminica
8—14 ; luni inchis.
Magazinele și centrele de desface
re a laptelui cu un singur schimb :
luni închis, restul zilelor lucrătoare
7—15 ; duminica 8—13.
Magazinele de piine cu un singur
schimb : luni inchis, restul zilelor
lucrătoare 7—15 ; duminica 8—)3.
Magazinele de carne cu un singur

COMUN

nificată pentru mijlocul lunii ianua
rie 1985, se amină pentru o dată ulte
rioară, care va fi convenită.
lelului. Vintul va sufla slab pină ia
moderat, cu Intensificări de
scurtă
durată in sudul șl sud-estul tării, vis
colind Izolat zăpada.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse Intre minus 20
șl minus 10 grade, mai coborfte tn cen
trul tării, dar mal ridicate pe litoral,
iar cele maxime intre minus 13 și mi
nus 3 grade, mai ridicate in sud. Lo
cal. se va produce ceață Însoțită șl
de depunere de chiciură. In București:
Vreme in general umedă, cu cerul noros. Temporar va ninge. Vintul va su
fla slab pină la moderat, cu intensi
ficări trecătoare, viscolind zăpada,
temperaturile minime vor oscila între
minus 10 și minus 7 grade, iar cele
■maxime între minus 5 șl minus 2
grade.

Activitatea productivă cu consumuri
mai reduse de energie electrică

Președintele Republicii Finlanda

ECONOMISIREA ENERGIEI!

COMUNICAT

schimb : luni închis, In restul zilelor
lucrătoare 8—11 și 14—18 ; duminica
8—13.
Magazinele de legume-fructe cu un
singur schimb : luni închis, restul zi
lelor lucrătoare 8—11 și 13—18 ; du
minica 8—14.
Centrele de umplut sifoane : luni
Închis, restul zilelor lucrătoare 9—17;
duminica 8—13.
Centrele de achiziții sticle și bor
cane de la populație : luni Închis,
restul zilelor lucrătoare 9—18 ; du
minica 8—13.
Toate unitățile comerciale ali
mentare și legume-fructe din peri
metrul piețelor agroalimentare cu
două schimburi vor funcționa in
toate zilele lucrătoare 7—19 și duminica 8—14.
Toate unitățile comerciale alimentare și de legume-fructe din
perimetrul piețelor, cu un singur
schimb : luni Închis, restul zilelor
lucrătoare 8—11, 13—18 ; duminica
8—14.

SECTORUL NEALIMENTAR

Magazinele universale: In toate zi
lele lucrătoare 8—19 ; duminica 8—18.
Magazinele nealimentare și li
brării in două schimburi : in zilele
lucrătoare 8—19 ; duminică 8—14.
Magazinele nealimentare cu pro
gram prelungit : in toate zilele
lucrătoare 8—19 ; duminica inchis.
Tutungeriile și unitățile de des
facere a presei : în toate zilele lu
crătoare 8—18 ; duminica 8—14.
Magazinele nealimentare, libră
riile cu un singur schimb : in toate
zilele lucrătoare 9,30—17,30 ; duminica inchis.
Tutungeriile și unitățile de des
facere a presei cu un singur
schimb : în toate zilele lucrătoare
9,30—17,30 ; duminica 8—14.
Florăriile în două schimburi i
In toate zilele lucrătoare 8—18, du
minica 8—14.
■Florăriile cu program
prelun
git : în toate zilele lucrătoare 8—18 ;
duminica 9—13,

Florăriile cu un singur schimb :
luni Închis, in celelalte zile lucră
toare 9,30—17,30 ; duminica 9—13,
Magazinele de mobilă : zilele lu
crătoare 9.30—17,30; duminica inchis.
Depozitele de combustibil : in zile
le lucrătoare 8—16; duminica inchis.
Depozitele de materiale de con
strucții : toate zilele lucrătoare 9—17;
duminica inchis.
Farmaciile : vor funcționa, de re
gulă, intre orele 8—18; pentru cele
cu program special (prelungit sau
de noapte) se va stabili orarul de
către oficiu] farmaceutic.
Unitățile de alimentație publică,
Indiferent de sistem (subordonate
M.C.I., Direcției generale comercia
le a Capitalei, Ministerului Turis
mului etc.), vor funcționa pină la
ora 21.
Unitățile de prestări servicii de pe
raza municipiului București au sta
bilit programul de funcționare intre
orele 8—18.

țiat, cuplat in schimburi cu celelalte
unități, in așa fel incit să se înca
dreze și ele în puterea medie orară
stabilită.
— Cum va lucra personalul din
cercetare, proiectare, din adminis
trație ?
— Va lucra în program de zi-lumină.
— Despre sectorul agricol și alte
sectoare ce ne puteți spune ?
— In agricultură și, mai ales, in
unitățile zootehnice vor fi adoptate
programe de activitate ținind seama
că întreruperile in alimentarea cu
energie se vor produce între orele
8—12, 14—18 și 0—4. Nu vor fi supu
se acestui program complexele mari
de porcine, păsări și vaci. De reți
nut că nici unitățile comerciale sau
de învâțămint nu fac excepție de la
măsurile stabilite : unitățile indus
triale ale cooperației meșteșugărești
vor lucra în unul sau două schim
buri a 7 ore, prin rotație in 24 de
ore, cu aprobarea și sub controlul
întreprinderii de electricitate. Uni
tățile comerciale și prestatoare de
servicii iși vor desfășura activitatea
după programul 8—17,30, cu excep
ția unor unități cuprinse in progra
mul special aprobat In privința uni
tăților de alimentație publică și tu
rism, acestea iși vor înceta activita
tea la ora 21. Universitatea Brașov
iși va desfășura activitatea intre
orele 8—16,30 pentru cursurile de zi,
iar cursurile serale se vor încheia
cel mai tirziu la ora 18,30, completindu-și activitatea și in zilele de
duminică. Unitățile de cultură vor
funcționa între orele 8 șl 17, iar spec
tacolele unităților profesioniste vor
începe la ora 18,30.
— Ce efecte vor avea măsurile
stabilite prin programul amintit ?
— Economisirea unei puteri medii
orare absorbite din rețeaua siste
mului energetic național de 70 MW
in schimbul de lucru cel mai încăr
cat, din care numai prin trecerea de
la minimum de avarii la minimum
de siguranță vor rezulta 26 MW, des
tinați producției, iar prin introdu
cerea in reparații a unor linii se vor
economisi alți 10 MW.
— Ce rezultate ați obținut după
prima zi de aplicare a programului
stabilit ?
— Rezultatele nu sînt încă la ni
velul așteptărilor deoarece în loc de
cei 316 MW putere medie orară, cit
trebuia să ni se asigure, nu ni s-au
livrat decit 235 MW. Sintem convinși
că, prin aplicarea măsurilor stabilite
de către Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. la nivelul întregii
țâri, sarcinile de plan vor fi îndepli
nite integral, cu consumuri energe
tice raționale.
Convorbire realizată de
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAII. In runda a 7-a a Campiona
tului republican feminin de șah, care
se desfășoară la Băile Herculane,
Mariana Ioniță a invins-o pe Smaranda Boicu, iar partidele Marina
Pogorevici — Gabriela Olărașu, Ger
trude Baumstark — Otilia Ganț, Ga
briela Olteanu — Mădălina Stroe,
Dana Nuțu — ludit Chiricuță și Ligia
Jicman — Cristina Bădulescu s-au
încheiat remiză. In clasament conti
nuă să conducă tînăra maestră Ga
briela Olărașu, cu 5,5 puncte, urmată
de Dana Nuțu și Marina Pogorevici
— 5 puncte (ambele cu cite o partidă
mai puțin disputată).

în runda a opta a Campionatului
republican masculin de șah, ce se
desfășoară' In Capitală, Hegheduș a
cîștigat la Ionescu, Marin la Mărășescu, Pavlov l-a învins pe Oltean,
iar Grunberg a obținut victoria in
partida cu Tratatovici. A fost con
semnată remiza în partida Bărbulescu—Radovici. In clasament conduc
Ionescu, Pavlov șl Grunberg. cu cite
5 puncte, urmați de Foișor și Ghițescu — 4 puncte (1).

HANDBAL. Rezultate Înregistrate
in meciurile tur din sferturile de
finală ale cupelor europene de hand
bal : „Cupa campionilor europeni"
— masculin : Metaloplastika Sabac
— Steaua București 24—19, TV
Grosswallstadt (R.F. Germania) —
Dukla Praga 23—21, Hafnarfjardar
Reykjavik — Herschi Geelen (Olan
da) 24—16, Gladsaxe Copenhaga —
Atletico Madrid 11—27 ; „Cupa cam
pionilor europeni" — feminin : Ști
ința Bacău — Radnicki Belgrad 22—
19, Suelstadt Viena — Polisens Stock
holm 28—10, S.C, Leipzig — V.I.F.
Sofia 24—18 ; „Cupa Cupelor" —
masculin : St. Gali (Elveția) — Lugi
Lund (Suedia) 20—16, Dynamo Ber
lin — Ț.S.K.A. Moscova 24—24, H.C.
Barcelona — U.S.M. Gagny (Franța)
25—17 ; „Cupa Cupelor" — feminin :
Sverresborg Trondheim (Norvegia)
— Krasnodar (U.R.S.S.) 17—18, V.F.L.
Sindelfingen (R.F. Germania) — Topolniky (Cehoslovacia) 16—21 ; „Cupa
federației internaționale" — masculin : H.C. Mlnaur Baia Mare
------ — Lo—
komotiv Trnava
....__ 37—22,
", ______
Alicante
(Spania) — Sporting Neerpelt (Bel
gia) 36—17 ; „Cupa federației inter
naționale" — feminin : Gjerpen Skien
(Norvegia) — A.S.K. Vorwărts (R.D.
Germană) 18—18, Iskra Partizanske
(Cehoslovacia) — Entius (Olanda)
32—12.
VOLEI. în turneul internațional
pentru Juniori de la Sofia echipa
României a întrecut cu scorul de 3—1
(15—7, 15—9, 9—15, 15—11) formația
Poloniei. Alte rezultate : Ungaria —
Franța 3—0, Bulgaria — R.F. Germa
nia 3—0. în competiția de junioare,
echipa României a cîștigat cu scorul
de 3—1 mebiul cu formația R.F.
Germania.
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„Este necesar ca toate statele, mari și mici,
să acționeze pentru înlăturarea pericolului
de război"

SUB SEMNUL LUPTEI
PENTRU PACE Șl DEZARMARE

Conferința de presa televizată a ministrului de externe al U.R.S.S.
pe marginea recentei întilniri sovieto-americane de la Geneva
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.,
A.A. Gromîko, s-a întîlnit cu un
grup de ziariști sovietici, în cadrul
unei convorbiri televizate. Referindu-se la recenta sa întilnire de la
Geneva cu secretarul de stat al
S.U.A., George Shultz, A.A. Gromiko a spus : „In ansamblu, apreciem
pozitiv rezultatele întîlnirii. Decla
rația comună sovieto-americană vor
bește, firește, de la sine. Am ajuns
la un acord asupra obiectului vii
toarelor negocieri și asupra obiec
tivelor care urmează să fie realiza
te ca rezultat al tratativelor. Acest
lucru — a spus el — este foarte im
portant", adăugind : „A triumfat acel punct de vedere potrivit căruia
nu este posibil să fie dezbătută pro
blema armamentelor strategice, nici
a armelor nucleare cu rază medie
de acțiune, fără dezbaterea celei
privitoare la Cosmos. Mai exact, a
problemei privind preîntîmpinarea
cursei înarmărilor în Cosmos". „La
urma urmelor — a spus A. Gromîko
— oamenilor le este indiferent dacă
vor pieri de o bombă care vine din
Cosmos sau de un focos lansat de
pe o rachetă strategică, ori de pe o
rachetă cu rază medie. Dar există
posibilitatea să se soluționeze și una
și cealaltă, și cea de a treia, avînd
în vedere abordarea justă și încă
ceva — dorința și voința de a se
ajunge la un acord". „Fără un acord
simultan și corelat in toate cele trei
direcții nu poate exista un progres
în înfăptuirea obiectivelor asupra
cărora am convenit la Geneva", a
subliniat ministrul de externe al
Uniunii Sovietice.
Andrei Gromîko a reamintit fap
tul că U.R.S.S. este gata să dezbată
propunerea care prevede dezarmarea
generală și totală, sub un control
internațional, general și complet.
Vorbind despre locul pe care îl va
ocupa în tratativele anunțate solu
ționarea problemei armamentelor cu
rază medie de acțiune, A. Gromîko
a arătat că, dacă S.U.A. vor conti
nua să-și desfășoare mijloacele lor
nucleare cu rază medie de acțiune
în Europa, situația se va complica
foarte serios. El a reafirmat că ar
senalul nuclear al Angliei și Fran
ței trebuie luat în calcul sau „dacă

ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE
ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII
Soluționarea problemei centrale a contemporaneității — dezarmarea,
in primul rină dezarmarea nucleară — este cerută cu tot mai multă fer
mitate de cercurile cele mai largi ale opiniei publice internaționale, de
organizații guvernamentale sau obștești, de oameni de bună credință de
pe toate meridianele globului. Pace, securitate, cooperare, renunțarea ?
la linia confruntării, măsuri concrete care să asigure evoluția nestinghe- ț
rită a procesului destinderii — toate aceste imperative iși găsesc expresia
in apelurile lansate in numeroase state din toate continentele lumii.

RJ. GERMANIA : „Hiroshima avertizează 1
Nu rachetelor!"
BONN 14 (Agerpres). — La
Dortmund a avut loc o „Adunare
a păcii" la care au participat re
prezentanții mai multor organizații
i și grupuri antirăzboinice și antimilitariste din oraș. Au luat parte, de
asemenea, delegați ai unor organizații sindicale și de tineret din

I AUSTRIA

alte localități care participă la
mișcarea partizanilor păcii.
tn cadrul reuniunii a fost adoptat
un program de desfășurare a
„marșurilor păcii" în primăvara acestul an in regiunea Ruhr. Deviza
acestor marșuri va fi : „Pentru
pace și locuri de muncă ! Hiroshi
ma avertizează ! Nu rachetelor !“.

In favoarea încetării cursei înarmărilor
și reluării cursului destinderii

4

VIENA 14 (Agerpres). — La Viena s-au încheiat lucrările confe
rinței militanților pentru pace din
Austria. Delegații la conferință au
subliniat, in intervențiile lor, nece
sitatea intensificării luptei pentru
încetarea cursei înarmărilor nu
cleare și reluarea cursului destin

deril. In condițiile actuale — au
relevat ei — cind pericolul tot mai
mare al unui război nuclear amenință întreaga omenire, sint necesare tratative constructive cu scopul
de a se pune capăt cursei înarmă
rilor și de a se preintimpina mili
tarizarea Cosmosului.
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mijloacele nucleare engleze și fran
ceze se vor menține, atunci un nu
măr corespunzător trebuie redus din
mijloacele nucleare americane".
Ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S. a subliniat că tratativele
sovieto-americane care urmează să
aibă loc nu continuă pe cele vechi,
ci reprezintă tratative absolut noi,
cu aceasta fiind de acord și ameri
canii.
Referitor la viitoarele negocieri
sovieto-americane, A.A. Gromîko a
subliniat că partea sovietică se pro
nunță pentru negocieri constructive,
pentru o abordare serioasă, pentru
a se urmări în mod real acele te
luri care au fost stabilite la Gene
va. „Noi sîntem pentru o acțiune
în direcția păcii, pentru o soluție
reciproc-acceptabilă, pentru pregăti
rea unor acorduri corespunzătoare.
Acest lucru se referă și la Cosmos,
și la armele strategice, și la arma
nucleară cu rază medie de acțiune".
„Este necesar — a continuat
A.A. Gromîko — ca toate statele, și
mari și mici, să acționeze într-o
singură direcție și mai activ — în
direcția înlăturării pericolului . de
război și a întăririi păcii. Nici un
stat, chiar dacă este mic, nu trebuie
să rămînă deoparte". ...„Este adevă
rat că lucrurile depind in primul
rînd de marile puteri, dar nu este
adevărat că numai ele trebuie să
ducă lupta. Lupta pentru pace tre
buie dusă de toate statele — și mari,
și mici, și foarte mici. Statul poate
fi mic, dar aceasta nu înseamnă că
el nu poate spune un mare adevăr,
nu poate să-și ridice glasul în fa
voarea păcii și să condamne răz
boiul, cu atit mai mult dacă statele
mici vor acționa și ele în aceeași
direcție și vor acționa unit". Aceasta
— a spus ministrul sovietic de ex
terne — se referă la toate forțele
care se situează pe pozițiile păcii.
In încheiere, A. A. Gromîko a ară
tat că unul dintre principalele obiec
tive ale tratativelor îl constituie,
după cum au declarat atit U.R.S.S.,
cit și S.U.A., excluderea totală a
armei nucleare din arsenalul arma
mentelor. Este necesar ca fiecare
pas ai celor două state, în proble
mele referitoare Ia armamente, la
dezarmare, să conducă la acest obiectiv.
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pe scurt

„Să fie Înlăturate armele nucleare I” Sub această lozincă, la New York
s-a desfășurat o manifestație de protest împotriva cursei înarmărilor atomice

CURA: Conferință consacrată păcii și dezvoltării
HAVANĂ (Agerpres). — La Ha
vana s-au încheiat lucrările confe
rinței „împotriva cursei înarmări
lor, pentru pace și dezvoltare”, Ia
care au participat peste 350 de de
legați din 36 de țări din America,
Europa, Asia $1 Africa.

•In declarația adoptată se subli
niază, între altele, importanța re
centei întilniri sovieto-americane
de la Geneva, aprecilndu-se că pro
blemele abordate cu acest prilej au
o importanță vitală pentru toate
popoarele.

JAPONIA: Campanie pentru declararea orașului Tokio
zonă denuclearizată
TOKIO 14 (Agerpres). — Luptă
torii pentru pace din Japonia iși
intensifică acțiunile de masă pentru
împiedicarea unei catastrofe nu
cleare, pentru pace și dezarmare.
Astfel, participanții la conferința
secției din Tokio a Congresului ja, ponez împotriva bombelor atomice
și cu hidrogen, desfășurată in ca
pitala niponă, au hotărit să înceapă

o campanie de strîngere a șase mi
lioane de semnături pe o petiție
in care se cere declararea orașului
Tokio drept zonă fără arme nuclea
re. De asemenea, o serie de organi
zații antirăzboinice din orașul Oka
yama intenționează să stringă un
milion de semnături pe o petiție
similară.
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RAVAGIILE FOAMETEI IN AFRICA. Potrivit datelor difuzate la Națiunile
Unite, in prezent 21 de țări africane traversează o acută criză de alimente,
care afectează viața â milioane de oameni. Situația cea mai grea se
manifestă in Etiopia, Ciad, Mali, Mauritania, Mozambic șl Niger, unde
seceta din ultimii trei ani a agravat și mai mult dificultățile economice.

PRIMIRE. Prințul moștenitor al
Japoniei, Akihito, l-a primit pe am
basadorul României In Japonia,
Radu Ion Bogdan, la încheierea mi
siunii sale în această țară.
DESCHIDEREA UNUI PUNCT
DE FRONTIERA INTRE AL
BANIA ȘI GRECIA. în zona lo
calităților Qjirokastra (Albania) și
Kakavia (Grecia) a fost deschis un
punct de frontieră. In discursurile
rostite la ceremonia care a avut loc
cu acest prilej s-a subliniat că această măsură constituie o expresie
a dorinței comune de a dezvolta
relațiile de prietenie și înțelegere
dintre Albania și Grecia, ceea ce
corespunde . intereselor și aspirațil________________________________
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Hor celor două popoare de a trăi
in bună vecinătate, întărind astfel
pacea și securitatea in Balcani.

CONVORBIRI CUBANEZO-AMERICANE. O delegație a Congresu
lui S.U.A., formată din William
Alexander (democrat) șl James
Leach (republican), a avut convor
biri, la Havana, cu oficialități cu
baneze privind realizarea unor
acorduri economice între S.U.A. și
Cuba. Delegația a fost însoțită de
un grup de experți economici, oa
meni de afaceri, consilieri. Prin
cipalele domenii la care s-au
referit convorbirile au fost agricul
tura, pescuitul și culturile marine.

„India va promova relații
de bună vecinătate
cu țările din zonă“
«- declară primul ministru
Rajiv Gandhi
ISLAMABAD 14 (Agerpres). —
Intr-un interviu acordat cotidianu
lui pakistanez de limbă engleză
„Dawn", primul ministru indian,
Rajiv Gandhi, a declarat că țara sa
va depune toate eforturile pentru ca
mișcarea de nealiniere să joace un
rol mai activ în lupta pentru pace,
independență, dezarmare și progres
social-economic. După cum se cu
noaște, India deține în prezent pre
ședinția mișcării de nealiniere.
Pe de altă parte, premierul Rajiv
Gandhi a subliniat dorința Indiei
de a promova relații de bună vecină
tate cu țările din zonă, în spiritul
cooperării și avantajului reciproc.
Instaurarea unui climat de pace și
cooperare în sudul Asiei, a spus el,
este indispensabil țărilor în curs de
dezvoltare din această regiune pen
tru realizarea programelor lor de
progres economic șl social.

F.M.I.

O declarație a premierului
Robert Mugabe
HARARE 14 (Agerpres). — Robert
Mugabe, primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe, a condamnat, în
tr-o declarație făcută la Harare,
practica Fondului Monetar Interna
tional de a impune, în schimbul acor
dării împrumuturilor solicitate, con
diții înjositoare pentru economia
unei țări independente. El a subliniat
că F.M.I. încearcă să impună Repu
blicii Zimbabwe un model anumit
„de dezvoltare națională". El a sub
liniat că această instituție monetară
a cerut țării sale să reducă fondurile
necesare dezvoltării învățămîntului.
Or, a spus premierul zimbabwean,
doar existența unui număr corespun
zător de cadre naționale calificate va
putea rezolva problemele dezvoltării
social-economice a țării.
DECIZIE. Primul ministru al
Franței, Laurent Fabius, a hotărit
să trimită imediat 1 000 de militari
in Noua Caledonie pentru restabi
lirea ordinii publice, după incidentele din ultimele două zile. Pre
mierul a adresat populației din athipelag apelul de a respinge „cer
cul vicios al violenței" și a afirmat
că propunerile avansate de Edgar
Pisani, delegatul guvernului fran
cez la Noumea, „sint și rămin rezonabile". După cum s-a mai anun
țat, propunerile se referă la organizarea unui referendum pentru a
se decide în privința statutului Noli
Caledonii de teritoriu francez de
peste mări,

PARTIDULUI DEMOCRATIC AL POPORULUI DIN AFGANISTAN

Delegația P.C.R. primită de tovarășul Babrak Karmal
KABUL (Agerpres). — Delegația
Partidului Comunist Român condusă
de tovarășul llie Verdeț, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a fost primită
de tovarășul Babrak Karmal. secre
tar general al Comitetului Central
al Partidului Democratic al Poporu
lui din Afganistan, președintele
Consiliului Revoluționar al R. D.
Afganistan.,
în timpul Întîlnirii, Iul Babrak
Karmal i-a fost transmis un mesaj

din partea C.C. al P.C.R., personal
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R.
Tovarășul Babrak Karmal a trans
mis un salut călduros și cele mai
bune urări tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a adresat mulțumiri
pentru participarea delegației P.C.R.
la festivitățile prilejuite de cea de-a
20-a aniversare a creării Partidului
Democratic al Poporului din Afga
nistan.

LUANDA

Deschiderea Conferinței M.P.L.A.-Partidul Muncii
LUANDA 14 (Agerpres).
La
Luanda s-au deschis, la 14 ianuarie,
lucrările primei conferințe a M.P.L.A.
— Partidul Muncii, la care participă
peste 500 de delegați din toate cele
18 provincii ale tării. Sînt dezbătute
probleme privind pregătirea celui

de-al II-lea Congres al partidului,
care va avea loc în decembrie 1985,
întărirea rolului conducător al parti
dului și a rîndurilor sale. Sint dis
cutate, de asemenea, probleme ale
dezvoltării economice și sociale ale
țării.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN

Critici
la adresa

CU PRILEJUL CELEI DE-A 20-A ANIVERSĂRI A CREĂRII
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COMITETUL SPECIAL PENTRU
ARMELE CHIMICE al Conferinței 1
pentru dezarmare de la Geneva și-a
reluat, luni, activitatea. Mandatul I
acestui organism a fost reafirmat I
de cea de-a 39-a sesitine a Adună
rii Generale a O.N.U., care a cerut I
Conferinței pentru dezarmare de la |
Geneva, printr-o rezoluție, să ur
genteze negocierile în vederea în- I
cheierii unei convenții privind in- |
terzicerea totală și eficientă a cer
cetării, producției și stocării de !
arme chimice și distrugerea, aces- |
tora.

BEIRUT 14 (Agerpres). — Luni,
în capitala libaneză și în regiunea
de munte Învecinată s-a reinstaurat
calmul, după bombardamentele înre
gistrate duminică, transmite agen
ția M.E.N. în prezent au loc contac
te intense între oficialități pentru
consolidarea planului de desfășura
re a armatei naționale de-a lungul
șoselei de coastă care leagă sudul

Beirutului de regiunea Kharroub.
De asemenea, demersurile au drept
scop deschiderea tuturor căilor de
acces pentru populația locală.
Pe de altă parte, arată agenția,
au loc contacte vizind redeschiderea
autostrăzii Beirut-Damasc, după ce
va fi încheiată operațiunea de des
fășurare a armatei libaneze în zo
nele sudice.

IARNĂ ASPRĂ ÎN EUROPA
ȘI PE CONTINENTUL AMERICAN
Ninsorile și-au fă
cut din nou apariția,
la sfirșitul săptăminii
trecute, aproape pe în
treg continentul euro
pean, după o scurtă
perioadă de pauză,
agravind problemele
de comunicații, trans
mite intr-un amplu
material de sinteză agenția France Presse.
Din cauza rigorilor
iernii și-au pierdut
viața pină acum peste
110 de persoane.
In FRANȚA, unde
zăpada a reinceput să
cadă duminică, în zona
întregii Coaste de
Azur, numărul morțîlor a ajuns la 113. Mi
nistrul francez pen
tru problemele urba
nismului, locuințelor
și transportului a re
comandat să nu se
mai circule cu mașini
particulare, deși circu
lația acestora s-a re
dus apreciabil. Pe te
ritoriul R. F. GER
MANIA, accidentele
de circulație au provo
cat moartea a 14 per
soane și rănirea a 76.
Pe o autostradă din
regiunea
Koln
—
Bonn apariția bruscă
a unei cețe dense a
dus la ciocniri și
tamponări soldate cu
moartea a 13 persoa
ne, unele arse de vii.
Incepind de simbătă
ninge din nou fără în

trerupere in AUS
TRIA de est și la Viena, unde circulația ru
tieră se desfășoară cu
deosebită dificultate.
Circulația
feroviară
este, de asemenea,
perturbată. Valul de
frig care s-a abătut
asupra GRECIEI a
provocat moartea a
două persoane, iar ză
pada, căzută din abun
dență, a paralizat
transporturile rutiere
Și feroviare. Circa 100
de localități rurale din
•zonele de munte sînt
izolate. In OLANDA
se înregistrează tem
peraturi scăzute, în
ghețul perturbind mai
ales traficul fluvial. In
ITALIA, șapte dintre
principalele aeropor
turi ale țării au fost
închise luni dimineața.
După cum relatează
agenția albaneză de
presă A.T.A., zăpezile
abundente, de o inten
sitate fără precedent,
temperaturile
foarte
scăzute, furtunile pu
ternice și avalanșele,
soldate cu morți, ră
niți și daune impor
tante in economie, au
creat „o situație ex
traordinară și nume
roase dificultăți" în
multe regiuni ale AL
BANIEI.
In regiunile agricole,
înghețul continuă să
provoace pagube ma

teriale deosebit de ri
dicate, in special in
Italia și Spania. Ast
fel, horticultorii de
pe coasta Liguriei au
înregistrat pagube evaluate la 49 miliarde
lire. Majoritatea școli
lor primare și secun
dare din Italia sint
închise încă de săptămina trecută. Un mare
număr de școli au fost
închise și in Franța,
precum și in alte țări.
Animalele domestice
și chiar cele sălbatice
sint grav afectate de
iarna excesivă din Eu
ropa.
Efectele aspre ale
iernii se resimt și
peste Atlantic. In su
dul Californiei, vintul,
care a suflat cu o in
tensitate de 80 km pe
oră, a smuls copacii
din rădăcini și a răs
turnat numeroase au
toturisme. Din cauza
puternicei furtuni, in
unele localități s-a în
trerupt aprovizionarea
cu curent electric. Asupra statului New
Mexico s-au abătut
viscole, frigul amenințind recoltele de citri
ce. Și in alte state din
sudul S.U.A., cum ar
fi Louisiana, se înre
gistrează temperaturi
deosebit de scăzute
pentru aceste regiuni.
(Agerpres)
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MAREA BRITANIE

Minerii-în apărarea
dreptului la muncă
Viața politică și economico-socială a Marii Britanii este dominată,
la acest început de an, de o serie
de evenimente care și-au pus am
prenta și asupra anului trecut. Și
anume, pe fundalul unei situații politico-economice mai stabile decit în
anii precedent!, determinată de suc
cesul în alegeri al conservatorilor,
ca și de o anumită redresare a si
tuației economice, s-a grefat ampla
mișcare socială a minerilor. Intrînd
acum în cea de-a 11-a lună, această
acțiune reprezintă cea mai puterni
că confruntare socială intervenită în
Marea Britanie după accesul la pu( tere, în mai 1979, al conservatorilor,
* reprezentind o consecință directă a
unor evoluții complexe și contradic
torii petrecute în țară în ultima
vreme.
Astfel, pe de o parte, politica mo
netarists aplicată de cabinet a dat
rezultatele scontate în direcția com
baterii inflației, al cărei ritm anual
a scăzut la aproape 5 la sută ; în
același timp însă a crescut șomajul,
cuprinzînd in jur de 13 la sută din
Întreaga forță de muncă — fără a
exista semne să intervină vreo ame
liorare în acest domeniu. Cît priveș
te moneda națională, valoarea aces
teia a scăzut dramatic, lira sterlină
coborînd pentru prima dată în isto
ria țării sub 1,20 dolari. în acest
context a intervenit hotărlrea Con
siliului Național al Cărbunelui de a
închide 20 de puțuri, considerate
nerentabile, șl a concedia 20 000 de
mineri — ceea ce a declanșat, ca
ripostă, acțiunea grevistă.
„Pentru cei ce lucrează în mine,
ca și pentru sutele de mii de mem
bri ai familiilor lor, decizia de în
chidere a minelor este o adevărată
tragedie" — scria ziarul „DAILY
MIRROR". „Noi — declara în mo
mentul declanșării grevei pre
ședintele
sindicatului
minerilor,
Arthur ScargiU — luptăm pentru asigurarea dreptului la muncă —

drept elementar al omului, care acum,
în cazul nostru, al minerilor, este
egal cu dreptul la viață".
Consiliul Național al Cărbunelui,
care administrează imensa majori
tate a minelor, era convins că ac
țiunea grevistă, declanșată la 12
martie 1984, nu va fi de durată și
că minerii vor fi siliți să capitule
ze ; cantitățile de cărbune existente
în acel moment erau suficiente pen
tru desfășurarea activității în eco
nomie timp de mai multe luni ; pe
de altă parte, în țară existau nu
meroși șomeri, ceea ce făcea să se
întrevadă un sprijin restrins din
partea altor' sindicate, de teamă ca
nu cumva să-șl vadă membrii zvîrliți pe drumuri și înlocuiți cu cei „Vrem redeschiderea minelor I”. Sub această lozincă, In Marea Britanie
din rîndurile șomerilor.
continuă să aibă loc demonstrații șl alte acțiuni de sprijinire a revendicărilor
Dar previziunile de „capitulare" nu
minerilor greviști
s-au adeverit, greva prelungindu-se
de aproape un an. încercările de
tori la uzinele de autocamioane —
folosire a spărgătorilor de grevă au nu mal primesc nici un ban, ajutoa uzine
care, la scurt timp după adat, în mare parte, greș. In Marea rele sociale fiindu-le tăiate de o ju ceea, de
asemenea, s-au închis și
mătate de an.
însuși ziarul
Britanie. ca și în alte țări capitalis „TIMES"
ele,
iar
minerii au rămas din nou
evidenția
„mizeria
extre

te, spărgătorii de grevă nu se bucu mă a comunităților minerilor", pe pe drumuri...
ră de nici un fel de simpatie în care o aseamănă cu cea existentă
Sindicatul minerilor a evidențiat.
opinia publică, dimpotrivă, ei sînt în perioada grevei generale din 1926
In nenumărate rînduri, că minele
huliți de toți. (în Anglia, termenul și
a
crizei
generale
din
1929—
1933.
considerate
nerentabile ar putea fi
„scab", sub care sînt desemnați spăr Orașul Barnsley, în jurul căruia sînt
gătorii de grevă, este cel mai ru 22 de mine, pare pustiu. în maga modernizate, ceea ce ar aduce be
neficii ambelor părți. La conferința
șinos și mai înjositor, „scab“-ul
fiind supus oprobriului general). în zine nu mai intră nici un cumpă minerilor, desfășurată anul trecut,
rător.
Zilnic,
mii
de
persoane
aș

zilele de după Anul nou abia s-au teaptă la coadă pentru a primi o numeroși vorbitori au arătat că fon
găsit 250 persoane care au acceptat „supă populară". Dar chiar și în a- durile necesare modernizării indus
rolul ingrat de spărgător de grevă. ceste condiții grele, greva continuă. triei extractive ar putea fi lesne
obținute prin reducerea cheltuieli
Pentru a înlesni pătrunderea în mine
în aceste împrejurări, Consiliul lor pentru înarmări. Numai progra
a acestora, autoritățile au folosit Național
al
Cărbunelui
a
propus
ca
importante forțe polițienești. La gu cei 20 000 de mineri aflați pe lista mul de înlocuire a rachetelor și
submarinelor „Polaris" cu rachete și
rile puțurilor de mină au avut loc
să urmeze cursuri de submarine „Trident" va costa tre
incidente, în urma cărora mulți mi concedierilor
recalificare
pentru
alte
meserii.
Gre

zoreria
britanică aproape zece mi
neri și polițiști au fost răniți ; zeci viștii au respins însă propunerea,
de mineri din pichetele de grevă au arătînd că, în condițiile existenței liarde lire — după cum scria zia
fost arestați și condamnați la unui șomaj de masă, nu au șanse rul „SUN". Folosirea numai a unei
amenzi grele. Ca urmare a unei sen mai bune de a găsi de lucru nici în părți din această sumă în scopuri
tințe judecătorești, sindicatului mi alte meserii. în acest sens, ei au civile ar duce la rezolvarea multor
nerilor i-a fost sigilat sediul, iar citat exemplul localității Bathgate, probleme sociale, inclusiv satisfa
fondurile, confiscate.
din Scoția, unde în anii trecuți mi cerea revendicărilor minerilor gre
S-a făcut și se face totul pentru nele s-au închis, iar minerii s-au viști.
lnfringerea grevei. Minerii greviști recalificat pentru a deveni munci
Nicolae PLOPEANU

Sub incidența stării de asediu
Dacă starea de tensiune a fost
elementul permanent al vieții poli
tice chiliene după lovitura militară
de acum mai bine de 11 ani, mo
mentul actual marchează, după pă
rerea observatorilor, o escaladare a
Încordării aproape de limitele criti
ce. Gravitatea la care au ajuns lu
crurile se poate judeca și după ase
menea măsuri, cum ar fi rechema
rea în armată a numeroși rezerviști
și, totodată, incorporarea unui număr
de femei. Concomitent, guvernul a
interzis difuzarea în interiorul țării
și peste hotare a oricăror informații
politice, cu excepția celor oficiale.
Toate aceste măsuri, alături de pre
lungirea stării de asediu pe încă trei
luni, sint motivate de autorități prin
.necesitatea intensificării „luptei îm
potriva terorismului", dar în realita
te ele sînt menite să întărească an
grenajul prin care se încearcă stă
vilirea amplei mișcări naționale în
favoarea revenirii la un regim civil,
democratic. De fapt, măsurile amin
tite sînt considerate ca o „replică"
a autorităților la desfășurarea celei
de-a XIII-a „zi de protest național"
și a primei greve generale organi
zate de la. Venirea la putere a pre
ședintelui Pinochet.
Atît greva, cît și „ziua de protest"
care a precedat-o au cuprins în
treaga țară. Acțiunile adversarilor
regimului au căpătat o amploare
fără egal în ultimii ani, cu toate
arestările numeroase operate în ajun. In toate marile centre urbane
s-au înregistrat ciocniri între mani
festant! cu detașamente ale poliției.
Locuitorii cartierelor periferice și
studenții de la citeva universități au
ridicat baricade. Greva a cuprins
aproape în întregime transportul cu
autobuze și autocamioane, instituțiile
de invățămint, trei sferturi din între
prinderile comerciale. A fost oprit
lucrul la multe construcții, fabrici
textile și mine de cărbuni.
Valul de represiuni s-a pornit fără
întârziere. Au fost interzise publica
țiile opoziției și orice adunări ale
acesteia. Poliția a ocupat sediile
coalițiilor opoziționiste Mișcarea De
mocratică Populară, Blocul Socialist

și Alianța Democratică, ca și ale
unui șir de organizații sindicale —
confederații ale minerilor, construc
torilor, țăranilor. La scurt timp
după decretarea stării de asediu,
unități ale poliției, armatei de uscat,
aviației și chiar ale marinei aU dez
lănțuit o „operațiune" contra așeză
rii „Cardinalul Silva Enriquez", în
partea de sud a orașului Santiago,
unde cu un an în urmă s-au stabilit
8 000 de familii fără adăpost — în
total vreo 25 000 de persoane. Locul
a fost înconjurat și „pieptănat" casă
cu casă, fiind arestați peste 2 000 de
oameni. Ulterior, o operațiune ase
mănătoare a fost întreprinsă asupra
așezării Victoria, situată tot la peri
feria capitalei, unde trăiesc 70 000 de
persoane. Iată mărturiile unui mar
tor ocular — corespondentul zia
rului francez „LE MONPE" : „Oa
menilor li se iau hainele, banii,
ceasul. Ei sțnt puși apoi la perete
cu miinile legate. începe interogato
riul : se face identificarea, persoane
le sint chestionate asupra apartenen
ței politice, a locurilor adunărilor,
numelor conducătorilor și activiști
lor". Apoi cei arestați — peste 2 500
de persoane — au fost înghesuiți în
autobuze și duși pe stadionul părăsit
San Eugenio pentru „depistarea ele
mentelor subversive".
Numărul total al arestaților după
decretarea stării de asediu a depășit
12 000, din care vreo 700 — incluzind
lideri sindicali, ai organizațiilor stu
dențești și ai organizațiilor locuito
rilor din cartierele mărginașe — au
fost deportați sau Închiși în lagărul
de concentrare Pisagua. Referindu-se
la intensitatea represiunilor, un do
cument al Mișcării Democratice
Populare (coaliție a forțelor de stin
gă, din care face parte și partidul
comunist) afirmă că „asemenea ac
țiuni echivalează cu declararea stării
de război contra poporului chilian
și tuturor patrioților acestei țări",
subliniind că la așa ceva nu poate
recurge decit un „regim fără viitor".
în ciuda valului de represiuni dez
lănțuit de autorități, acțiunile oame
nilor muncii chilieni continuă în di
verse zone ale țării. Dîrzenia miș
cării de împotrivire și dimensiunile

Acțiunile represive ale forțelor poliți
enești împotriva participanților la cea
de-a 13-a „zi de protest național" nu
au reușit să stăvilească valul mișcă
rilor pentru restabilirea libertăților
democratice în Chile

pe care le-a atins reprezintă o eloc
ventă dovadă a generalizării aspira
țiilor spre schimbări democratice.
Observatorii au apreciat că spo
rirea continuă a rindurilor celor
care doresc un reviriment politic
este o urmare a mobilizării popu
lației prin „zilele de protest națio
nal", dar mai cu seamă o consecin
ță a situației economice cu care se
confruntă țara. Din statistici publi
cate în presă rezultă că în Chile
există un milion de șomeri, consu
mul pe locuitor a scăzut la nivelul
de acum 25 de ani, rata inflației
este din cele mai ridicate din lume,
Iar datoria externă depășește 20 mi
liarde de dolari. Toate aceste aspec
te a]e situației economice dificile
constituie fundalul pe care au loc
actualele frămîntări și, așa cum re
marcă observatorii, ele le condițio
nează In mod determinant, accentuind efervescența politică și socială
din țară.
V. OROS
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