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Adunarea generală 
a reprezentanților 
oamenilor muncii 

din cadrul Combinatului 
minier Valea Jiului

Forum al democra
ției muncitorești în ac
țiune, adunarea generală 
a reprezentanților oame
nilor muncii din cadrul 
Combinatului minier Va
lea J i u lu i, ale că
rui lucrări s-au 
desfășurat ieri, 25 
noiembrie 1983, a analizat 
cu înaltă responsabilitate 
și exigență fermă realiză
rile obținute de colective
le întreprinderilor minie
re din bazinul nostru 
carbonifer, în lumina sar
cinilor izvorîte din re
centa plenară a Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Pe ordinea de zi a lu
crărilor adunării generale 
a reprezentanților oame
nilor muncii au fost îns
crise următoarele puncte:

1. Raportul privind sar

Raport privind sarcinile ce revin 
Combinatului minier Valea Jiului 

Din cuvintui partidpanUior ia dezbateri
IN PAGINILE 2—3

Aspect din timpul desfășurării adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii de la C.M.V.J. 
Foto: Ștefan NEMECSEK

Ce ne oferă acest sflrșit 
de săptămînă ? Spicuim 
din programele cluburilor 
și caselor de cultură din 
Valea Jiului.

• CONSFĂTUIRE. Pen
tru astă-seară, la ora 19, 
clubul sindicatelor din Pe- 
trila și-a programat o 
consfătuire pe tema „For
me și mijloace eficiente 
folosite în activitatea de 
educare materialist știin
țifică'.

• MEDALION LITE
RAR. Biblioteca Casei de 
cultură din Uneam invită 
pe tinerii căminului de 

cinile ce revin Combina
tului minier Valea Jiului 
din Planul Național Unic 
de Dezvoltare economico- 
socială a României pe a- 
nul 1984 și măsurile ce 
se impun pentru recupe
rarea restanțelor și reali
zarea integrală a planu
lui pe anul 1983.

2. Aprobarea programu
lui unitar de măsuri po- 
litico-organizatorice și 
tehnico-oconomice, care 
să asigure îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 
1984.

3. Aprobarea programu
lui de măsuri pentru creș
terea mai accelerată a 
productivității muncii, co
respunzător sarcinilor iz
vorîte din Programul spe
cial adoptat de Conferin
ța Națională a P.C.R. din 
decembrie 1982.

REPERE
la sfîrșit de sâptămînă

nefamiliști din localitate, 
niîine, ia ora 18, la un 
medalion literar „Liviu Re- 
breanu — 98 de ani de la 
naștere",

• LA SALA DE APEL.
Minerii din schimbul II 
de la mina Lupeni sînt 
invitați astăzi, la ora 12, 
așa cum reiese din pro
gramul de activități ale 
clubului sindicatelor din
localitate la un spectacol

4. Aprobarea contrac- 
tului-angajament al 
Combinatului minier Va
lea Jiului.

La lucrările adunării 
generale a reprezentanți- 
ilor oamenilor muncii din 
cadrul Combinatului mi
nier Valea Jiului au luat 
parte tovarășii Viorel 
Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R., ing. 
loan Lăzărescu ministrul 
minelor, activiști ai orga
nelor centrale, județene 
și locale de partid, sin
dicat șl U.T.C., reprezen
tanți ai altor unități mi
niere, specialiști, cadre 
tehnice și muncitori din 
cadrul întreprinderilor a- 
parținătoare C.M.V.J. Pe
troșani. ' 

susținut de brigada artis
tică cu programul „Fapte 
bune, fapte rele". Dumi
nică dimineața, la ora 11, 
la biblioteca aceluiași club, 
cei mici și cei mari sînt 
invitați la un matineu li
terar,
• DIMINEAȚA DE BASM. 

Astăzi, la ora 11, cel mai 
mici cititori ai bibliotecii 
din Vulcan pot participa la 
o dimineață de basm, iar

Ședința comuna 
a Comitetului Politic 

Executiv al C«C. al P.C.R», 
Consiliului de Stat 

si Cruvernului Republicii
Socialiste

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 25 noiembrie, 
a avut loc ședința comună a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consi
liului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialisto România.

In cadrul, ședinței a fost examinată si
tuația din Europa creată de evenimentele ' 
grave din ultimele zile, care au deschis

România
calea intensificării înarmărilor nuclearo, 
a sporirii primejdiei unui război atomic 
și s-au analizat măsurile ce trebui© în
treprinse pentru a se asigura oprirea am
plasării de noi rachete cu rază medie de 
acțiune, retragerea șl distrugerea ?elor 
existente, pentru înlăturarea pericolului 

unei catastrofe nucleare, pentru întărirea 
păcii și securității pe continent.

(Continuare în pag. a 4-a)

Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

în ziua de 25 noiembrie, 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, a avut 
loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței s-au 
analizat unele probleme a- 
le colaborării economice 
dintre România și țările 
socialiste, precum și cu 
alte state șl au fost stabi
lite măsuri pentru lărgi
rea și intensificarea rela
țiilor economice și de co
operare cu aceste țări.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat apoi 
despre vizita oficială de 
prietenie pe care a efec

Unitate și continuitate in istoria românilor (ill)
Unirea din 1918 a fost 

recunoscută și de naționa
litățile conlocuitoare, de 
adunarea sașilor din Me
diaș, de Congresul șvabi
lor din Timișoara, de
populația maghiară, iar 
tratatele de pace încheia
te la Conferința de la 

mîine la ora 14, după cum 
este programat, în parcul 
orașului (?!> va avea loc 
un concert de promenadă 
susținut de fanfară.

• BRIGADA ARTISTI
CA ÎN SALA DE APEL. 
La A n i n o a s a, azi, 
la ora 12,30 brigada, 
artistică a clubului va pre
zenta un program pentru 
minerii din schimbul II, 
iar mîine, la ora 18, va 
fi organizată o seară cul- 
tural-educativă și distrac
tivă pentru tinerii din că
minul de nefamiliști.

Bujor MIKCESCU 

tuat-o în țara noastră, în 
perioada 17—19 noiembrie, 
locotenent-colonel Moha
med Khouna Ould Haidal- 
la, președintele Comitetu
lui Militar de Salvare Na
țională, șef al statului Re
publica Islamică Maurita
nia.

Comitetul Politic Execu
tiv a dat o deosebită apre
ciere convorbirilor dintre 
cei doi președinți, purtate 
într-o atmosferă cordială, 
de prietenie și înțelegere 
reciprocă. S-a subliniat cu 
satisfacție că rezultatele 
rodnice ale acestor convor
biri confirmă încă o dată, 
cu pregnanță, rolul esen
țial al întîlnirilor la ni
vel înalt în determinarea

Paris (1919—1920) au recu
noscut voința popoarelor 
și crearea unor state na
ționale sau desăvîrșirea al
tora (România, Polonia, 
Iugoslavia, Cehoslovacia)

Unirea din 1918 crea 
pentru toți românii un 
cadru favorabil de rezolva
re, o atmosferă prielnică 
de înfăptuire a probleme
lor sociale, economice și 
culturale dorite de ei. Re- 
levînd semnificația istori
că a marelui moment is
toric, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aprecia că „în
făptuirea unității statului 
român — operă a maselor 
largi din întreaga țară, 
a întregului nostru popor 
— a rea uzat cadrul națio
nal și social-economic pen
tru dezvoltarea mai ra
pidă a forțelor de pro
ducție ; înmănuncherea 
laolaltă a energiilor și 
capacităților creatoare ale 

MUNCITORI, INGINERI Șl MAIȘTRI I
Tn interesul dezvoltării economiei naționale, 

în rnteresul întregii noastre societăți, acționați 
cu hotărîre la fiecare loc de muncă pentru 
reducerea consumurilor energetice, pentru 
evitarea oricărei forme de risipă a energiei 
și combustibililor!
CETĂȚENI Al MUNICIPIULUI PETROȘANI I 

Să gospodărim cu grijă maximă energia!
Pentru a asigura îndeplinirea acestei sarcini 

cu un profund caracter patriotic, începînd de 
azi, 26 noiembrie 1983, se va aplica următo
rul program de decuplare a energiei electrice 
pentru orașele:

PETROȘANI - PETRILA 
între orele
VULCAN - 
între orele

PENTRU COMUNELE AN1NOASA Șl BANIȚA, 
INTRE ORELE 11-15.

11-13
LUPENI - URICANI
13-15

cursului dezvoltării rapor-, 
turilor româno-mauritanie- 
ne.

Aprobind întru totul în
țelegerile și documentele 
convenite cu prilejul dia
logului româno-maurita- 
nian la nivel înalt, Comi
tetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru 
transpunerea lor în viață, 
pentiu dezvoltarea tot mai 
susținută a relațiilor de 
prietenie și colaborare 
dintre România șt Mauri
tania.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.

poporului nostru a creat 
condiții favorabile activi
tății forțelor progresista 
ale societății, mișcării 
muncitorești revoluționa-- 
re“.

Este meritul Partidului 
Comunist Român, care, 
continuînd’ și dezvoltînd 
cele mai înaintate tradiții 
de luptă ale poporului, a 
organizat în condiții deo
sebit de grele, lupta na
țiunii române pentru drep
tate socială și națională, 
pentru depiina afirmare 
și dezvoltare a poporului 
nostru într-o țară inde
pendentă și suverană. So
cialismul a realizat idea
lurile de libertate socială 
și națională pentru care 
au luptat înaintașii cei 
mai luminați, înfăptuind 
pentru prima oară unita
tea social-politică a popo
rului.

Prof. D. PELIGRAD
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ADUNAREA GENERALĂ A REPRE 
DIN CADRUL COMBINAI

Raport privind sarcinile ce revin
Combinatului minier Valea Jiului
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De-a lungul ultimilor. 18 ani 
care ne despart de istoricul Con
gres al IX-lea al P.C.R. — eve
niment memorabil, care a i- 
naugurat o nouă etapă în viata 
social-politică și economică a 
României, cea mai fructuoasă din 
cîte ne-a fost dat să cunoaștem 
— unitățile miniere au progre
sat din toate punctele de vedere, 
în prezent, valoarea mijloacelor 
fixe ale combinatului depășește 
15,7 miliarde lei, ceea ce repre
zintă pc-ste 420 000 Ici pe fiecare 
om al muncii, cu aproape 
200 000 lei mai mult decît media 
pe industria minieră a țării. Din
tre acestea cca. 4,5 miliarde sînt 
investite în complexe mecaniza
te, combine de abataj și de î- 
naintare, care permit un înalt 
grad de mecanizare și automa
tizare a producției în abataje.

în combinat, lucrează un per
sonal muncitor ce depășește 
40 000; în mai toate unitățile a- 
vem colective statornice și o- 
mogene, cu o bună pregătire po
litică și profesională, care oferă 
exemple de conduită etico-mora- 
lă în muncă, societate și familie.

în această perioadă, un număr 
de 600 persoane din sectoarele 
auxiliare și de deservire au fost 
trecute în abataje, iar alți 869 
oameni ai muncii au fost pro
movați .prin derogare de ve
chime, în meseria de mineri și 
ajutori mineri.

După introducerea programu
lui de lucra în trei schimburi, 
producția medie zilnică a fost 
cu peste 3000 de tone pe zi mai 
mare decît în perioada anterioa
ră, iar după trecerea la pro
gramul continuu, sporul dc pro
ducție a crescut cu încă apro
ximativ 1200 tone pe zi.

La toți indicatorii principali, 
rezultatele obținute în primele 
trei trimestre ale anului 1983 
sînt superioare celor din ace
eași perioadă a anului trecut. 
Astfel, producția- de cărbune 
brut extras este mai mare cu 
peste 743 mii tone, a huilei bru
te cu 767 500 , a cărbunelui brut 
preparat cu 570 435, iar a huilei 
nete cu aproape 555 mii. Canti
tatea de cărbune pentru side
rurgie a crescut cu 266 000, iar 
producția marfă cu peste 613 
milioane lei,

în principal, aceste sporuri, 
s-au obținut pe seama creșterii 
productivității muncii, al cărei 
nivel a ajuns la 1,863 tone pe 
post, față de 1,550 tone cît era 
media anului trecut, ceea ce în
seamnă o creștere de 20,2%. In 
același timp, a crescut și pro
ductivitatea muncii valorice de 
la 41 918 la 53 062 lei pe persoa
nă cu-11 144 lei mai mult. Unele 
îmbunătățiri sensibile s-au înre
gistrat și la calitatea cărbunelui, 
îndeosebi la umiditate.

Cheltuielile la 1000 lei produc
ție marfă pe C.M.V.J. sînt mai 
mici în acest an față de anul 
trecut, cu 64,3 lei la total și 45,6 
lei la cele materiale. Unitățile, 
miniere ale combinatului au 
realizat pe primele 9 luni, mai 
mult decît în aceeași perioadă 
a anului 1982 cu 631 ml la lu
crările de deschidere și cu 
308 549 lei la punerea în func
ție ; volumul lucrărilor totale 
de investiții este mai mare cu 
485 514 mii lei, iar la C+M cu 
121 524 mii lei. S-au înregistrat 
succese importante și în domeniul 
retribuției ; ciștigul mediu lunar 
in unitățile miniere fiind cu 370 
Iei mai mare decît în anul trecut.

Colectivul de muncă de la 
I C.M.M. a depășit realizările a- 
nului trecut, din perioada celor 
9 luni cu 25 la sută la producția . 
globală și 49 la sută la produc
ția netă, productivitatea muncii 

a fost mai .nare cu 13 la sută, 
iar cheltuielile la 1000 lei pro
ducție marfă au fost reduse cu 
151 lei.

l.A.C.C.V.J.  a avut o preocu
pare mai susținută pe linia asi
gurării condițiilor de cazare și 
cantine și a aprovizionării cu 
cele necesare pe timpul anului.

Cu bune rezultate a încheiat 
primele trei trimestre din acest 
an și I.C.P.M.C.

Se poate evidenția și activi
tatea Bazei dc aprovizionare, în
deosebi în ceea ce privește asi
gurarea unor materiale la care 
am avut un plan sub necesarul 
fundamental.

Se cuvine să subliniem faptul 
că, din cele" 61 sectoare produc
tive, 12 au planul anual reali
zat și angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă pe cele 9 
luni.

Cu toate acestea, din analiza 
bilanțului încheiat după primele 
3 trimestre, se desprinde con
cluzia, cu totul neplăcută, că pe 
ansamblul combinatului, majo
ritatea indicatorilor de plan sînt 
nerealizați.

La cărbunele brut extras, pe 
perioada respectivă avem un 
minus de peste 881 000 tone; pla
nul producției de huilă extrasă 
este realizat în proporție de nu
mai 89,8 la sută, cel al cărbune
lui net preparat 99,9 la sută, al 
huilei nete 96,7 la sută. La hui
la spălată pentru cocs și semi- 
cocs planul este realizat în pro
porție de 04,5 și respectiv 60,9 
la sută, ceea ce înseamnă un 
minus de 538 445 tone cărbune, 
neprodus și nelivrat.

Pe aceeași perioadă, planul 
producției marfă a combinatului 
a fost îndeplinit în proporție de 
91,1 la sută, a producției nete 
valorice 81,4 la sută; procentul 
de umiditate și de cenușă a 
fost depășit cu 0,3 și respectiv, 
3,4 puncte. Corecțiile pentru ca
litate, nu însemnat minusuri de 
464 648 tone și 212 449 mii lei.

Cauzele principale caye au 
condus Ia aceste ncrealizări: în- 
tîrzierea punerii în funcțiune a 
unor Importante capacități de 
producție în cimpurile miniere 
Hobiceni, Fetrila-Sud și Răs
coala, planificate pentru o pro
ducție de 229 000 tohe cărbune, 
din care nu s-a realizat nimic, 
precum și capacitățile noi de la 
întreprinderile miniere Livezeni, 
Lonea, Paroșeni și Uricani, care 
uu s-au pus în funcțiune din 
cauza unor anomalii legate de 
tectonica zăcămînlului; nu s-au 
confirmat unele rezerve, îndeo
sebi la I.M. Vulcan, I.M. Băr- 
bâteni și I.M. Dîlja, pentru o 
producție de cel puțin 100 000 
tone cărbune; infiltrațiile abun
dente de apă la minele din Dîl
ja, Aninoasa și Lonea; trecerea 
prin lucrări vechi și de mari 
concentrații de gaz metan; cu 
multă încetineală s-au desfășu
rat lucrările de punere în func
țiune a unor obiective foarte 
importante de la suprafață, în
tre care preparația nouă de la 
Pctrila, puțul cu schip de la Lu- 
penî, zona „E“ din cariera Cîm- 
pu lui Neag și altele.

în tot timpul care a trecut 
din acest an, au fost multe ne
ajunsuri în domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale și a do
tării.

Cu toate măsurile întreprinse, 
sînt mari neajunsuri în privința 
forței de muncă, îndeosebi cu 
cea calificată în meseriile de 
miner.

La toate unitățile miniere se 
menține încă io-fluctuație mare a 
forței de muncă. ue cele 9 luni.

CTEXT PRESCURTAT)
raportul dintre „intrați“ și „te
șiți» este de aproape 1 : 1, în U- 
nele luni și unități chiar J : 1,2.

Absențele de Ia lucru uu înre
gistrat o creștere față de anul 
trecut cu peste 23 000 om-zile, 
în mod deosebit cele nemotivate 
și învoirile. Pe cele trei trimes
tre, numărul acestora se ridică 
la 144 839 om-zile, pe care dacă 
le înmulțim cu 1,860 tone/post, 
cît reprezintă media obținută pe 
perioada respectivă, rezultă o 
pierdere de aproape 270 000 tone 
cărbune.

Continuă greutățile în func
ționarea unor Utilaje, importan
te, din fluxurile tehnologice, mai 
cu seamă a transportoarelor cu 
raclete și cu benzi, combinelor 
de abataj și de înaintare, agre
gatelor de înaltă presiune, etc.

Sînt rămîneri în urmă și la in
dicatorul productivitatea muncii 
al cărui procent de realizare pe 
cele 9 Juni ale anului 1983 este 
de 91,6 la sută, în abataje și de 
82,2 la sulă pe exploatare. Pe 
aceeași perioadă, productivitatea 
muncii calculată la producția 
netă a fost realizată in propor
ție de 82,9 la sută.

Pe combinat nu este o situa
ție corespunzătoare nici în ce 
privește indicatorii planului teh
nic la utilajele din dotarea e- 
xistentă: la săparea mecaniza
tă a lucrărilor miniere de înain
tare cu combine, planul a fost 
realizat în proporție de 61,5 la 
sută pe Valea Jiului și 66 la 
sută pe combinat; exploatarea 
cărbunelui în abatajele dotate 
eu complexe mecanizate în pro
porție de 74,5 la sută, iar In tăie
rea și încărcarea mecanizată a 
cărbunelui în abataje frontale, 
în proporție de 82,8 la sută.

Vitezele medii de avansare ob
ținute se situează sub cele pla
nificate.

Au fost obținute rezultate pro
mițătoare la indicatorii de utili
zare intensivă, unde planul pe 
cele 9 luni 6-a depășit cu 12,9 la 
sută în abatajele dotate cu com
plexe mecanizate, cu 20,4 la su
tă la combinele de abataj șî cu 
9,1 la sută la combinele de î- 
naintarc.

în privința consumurilor de 
materiale, unele întreprinderi 
au olrțiuut rezultate mai bune, 
«ituîndu-se sub cifrele planifi
cate însă pe ansamblu, sini de
pășiri care1 nu se justifică înde
ajuns.

Nerealizarea planului produc
ției marfă și nete, calitatea ne- 
eorespunzătoare a câi+unelui, 
depășirea consumurilor specifice 
și a cheltuielilor de producție, 
ca și alte cauze, au condus la 
diminuarea beneficiului cu 
637 578 mii let

In acest an, ca și în cei care 
au trecut, s-au întreprins mari 
acțiuni menite să asigure desfă
șurarea munci! In condiții de 
deplină securitate și protecție, 
în toate unitățile miniere.

In perioada analizată, C.M.V.J. 
și unitățile aparținătoare, au
avut de realizat in
vestiții, din care 569 000 mii 
lei C+M, 4 650 mii lei lucrări 
geologice, 1 784 370 mii lei uti
laje și 85 980 mii lei diverse.

Pe ansamblu1 combinatului, 
planul de investiții pe cele 9 
luni a fost realizat în proporție 
de 70,3 la sută la total și 97,6 
la sută la C+M.

Cu toate că planul capacități- 
loi de punere .în funcțiune a 
fost realizat, din acestea unele 
încă nu produc, fiind in probe 
tehnologice, verificări sau în al

te situații, cum este cazul pre- 
parației de la Petrila pentru o 
capacitate de 2,6 milioane tone 
pe an.

Pe combinat, recuperările la 
metalul refolosibil au fost mai 
mici în cele 9 luni, față de plan, 
cu peste 13 700 tone, din care la 
oțeluri aliate cu 4,2 tone, cu 16,1 
tone la cupru, alamă, 8,4 tone, 
plumb 17,9 tone, ș.a.m.d.

Anul viitor, al patrulea din ■ 
actualul cincinal, va fi marcat 
de evenimente politice deosebi
te, cărora poporul nostru le va 
dedica noi și remarcabile suc
cese.

în ansamblul său, planul a- 
nului viitor este mobilizator și 
cu posibilități de înfăptuire. 
Producția de huilă brută extra
să va fi de 12 milioane tone, din 
care 11615 mii tone în Valea 
Jiului.

Planul producției de cărbune 
net preparat va fi de 8,9 milioa
ne tone, din care 2600 mil tone 
huilă spălată pentru cocs și 900 
mii tone huilă spălată pentru 
semicocs ; siderurgia va trebui 
să primească astfel de Ia unită
țile combinatului nostru 3,5 mi
lioane tone cărbune de calitate 
superioară.

Producția marfă a combinatu
lui este prevăzută să ajungă la 
6698 milioane lei, iar producția 
netă la 2,9 miliarde.

în Valea Jiului, producția 
marfă va fi mai marc de 5,6 
miliarde lei.

în principal, sporurile de pro
ducție se vor realiza pe seama 
■creșterii productivității muncii. 
Acest indicator, calculat la pro
ducția fizică va fi în anul 1984 
de 377,3 tone pe persoană și pe 
an, cu 9,6 la sută mai mare față 
de unul acesta. Concomitent va 
crește și efectivul de personal 
muncitor, ajungînd la peste 
42 000, din care mai mult Je 
38000 muncitori.

Consiliul oamenilor muncii de 
ia C.M.VJ. a analizat, cu toată 
răspunderea obiectivele de plan 
pe anul 1984 și a stabilit măsu
rile ce se impun pentru înfăp
tuirea lor pe ansamblu șl pe u- 
nități, din care voi prezenta pe 
cele mai semnificative.

Pentru menținerea linie; de 
front și punerea în funcțiune a 
noi capacități dc producție, care 
să înlocuiască pe cele ieșite, s-a 
prevăzut executarea unui volum 
de 20 907 m lucrări de deschi
dere și peste 60 mii rn lucrări 
de pregătire, cu 5000 m și res
pectiv 8000 m mai mult decît 
în anii precedenți.

In planul tehnic sînt preconi
zate măsuri de extinderea teh
nologiei de susținere mecaniza
tă în strate cu grosimi mai 
mari de 4 m, în mod deosebit 
la I.M. Paroșeni, I.M. I.ivezeni, 
I.M. Lupeni și I.M. Uricani, pre
cum și în strate subțiri cu în
clinare mai mare. în anul 1984 
se vor introduce în exploatare 
20 de abataje frontale dotate 
cu complexe mecanizate. Tot în 
anul respectiv, întreprinderile 
miniere din Valea Jiului, vor 
primi încă 15 complexe, din care 
12 neprimite de la furnizori în 
anul 1983.

S-au prevăzut în program noi 
măsuri de îmbunătățire a apro
vizionării tehnico-materiale și 
reducerea duratei de montare- 
demontare a echipamentelor de 
susținere mecanizată.

La tăierea și încărcarea me
canizată este prevăzută o creș
tere cu 35,8 la sută față de anul 
1983, prin introducerea în ex
ploatare a 11 abataje frontale

cu susținere metalică 
mecanizată.

Prevederi importam 
săparea mecanizată i 
de pregătire și descl 
combine de înaintare 
și steril ; față de ace 
centul de creștere în 
va fi de 81,2 la sută 
derile noastre sînt>, 
a fi dotate cu 6 corn 
bataj tip KS-3M și 4 
înălțime de tăiere de

Pentru anul 1984 i 
zute reduceri importa 
sumuriie specifice, pr 
rea tehnologiilor de 1 
sate și eficiente.

Prin măsurile prec 
vor putea obține în t 
cel puțin 3,6 milioane 
cărbune din abatajele 
complexe mecanizate, 
ță de depășire în con 
acestui nivel.

în domeniu] in jti 
nul pe anul 1984 
3 567 000 mii lei, < 
1010 000 mii lei C 
2 407 300 mii lei utilaj 
creștere evidentă față 
acesta.

în domeniul social, 
.construi și da în folo 
blocuri de intervenții 
Vulcan și Uricani, cu 
apartamente fiecare ș 
ta Petroșani cu 128 ap; 
în total 515 apartam<"

I.P.C.V.J., care 6-a a 
pînă acum eu rezulta 
în activitatea de ,prel 
preparare a cărbunelu: 
bui să-și sporească re
tribuția la îmbunătăți 
tații produselor, să s 
în calitate de benefici 
ceea ce poate — mer 
dent al lucrărilor de 
la preparațiile sale, ci 
re cele de la noua ins 
I.ivezeni și să întâi' 
mai departe, conluc 
treprmderile miniere.

Conducerea colec' 
I.P.S.R.U.E.E.M.P. va 
acționeze cu toată cm 
linia îndeplinirii marii 
ții față de unități, atil 
pect cantitativ cît și 
Tn anul care vine, vor 
bricate 22 000 bucăți s 
draulici și piese de sci 
valoare de 47 milioane 
cum ț.i multe alte pr< 
pe care urmează să le 
și să le introducem în 
de masă.

Intr-un mod cu totf 
va trebui să privim și 
văm problemele legate 
vizionarea tehnlco- 
Baza de aprovizionare 
binatului, are datoria 
neze intens pentru obț 
turor materialelor, pic 
schimb, combustibililor 
tor pi-oduse repartizate 
tractate.

In domeniu! activit. 
proiectare-cercetare, a 
cerii pe seară largă a 
și tehnologiei noi, I.C.P 
te și este necesar să-ș 
o contribuție mai mare, 
în activitatea din sub te 
unitățile noastre se 
cu greutăți mai mari.

Angajamentul ferm 
zentanților oamenilor 
din C.M.V.J. este de ; 
cupeți nici un efort pe 
plinirea sarcinilor ce 
pe anul 1984 șî în p< 
convinși că prin aceas 
aduce întreaga cont; 
creșterea permanentă 
ției de cărbune — corn 
țială a obținerii cît n 
me a deplinei indeper 
nergetice a țării., înflc 
prosperității României
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ING. DUMITRU ALBES- 
CV, directorul carierei 
Cîmpu lui Nesg: „Colecti
vul nostru, un colectiv de 
oameni harnici și pricepuți 
au înțeles pe deplin valoa
rea deosebită a chemării 
secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a da țării cît 
mai mult cărbune. O dova
dă elocventă, cea mai e- 
locventă dovadă, o consti
tuie realizarea sareinilor 
de plan anuale încă din 
data de 7 octombrie. Ani
mați de dorința fierbinte 
de a contribui la cîștigarea 
independenței energetice a 
țării, colectivul unității 
noastre este hotărît ca la 
sfîrșitul anului să raporte
ze un plus de 150 000 tone 
de cărbune cocsificabil. La 
obținerea acestui succes a 
contribuit fiecare membru 
al colectivului nostru, spri
jinit concret, eficient și o- 
perativ de unitățile de 
transport —- I.T.A. Hune
doara și Autobaza C.M.VJ. 
— și întreprinderea de pre" 
parare a cărbunelui.

Aceste lezultate constitu
ie în același timp o temelie 
trainică pentru îndeplinirea 
prevederilor de plan stabi
lite pentru anul 1984. In 
acest sens cifrele privind 
creșterile de plan sînt con
cludente: la producția de 
cărbune creșterea este de 
100 la sută, iar la deseoper- 
tă de nouă ori mai mare. 
Pentru îndeplinirea acestor 
sarcini, colectivul unității 
noastre trebuie să puaă un 
accent deosebit pe folosirea 
la capacitate a parcului au
to gospodărirea rațională a 
forței de muncă, întărirea 
ordinii și disciplinei, per
fecționarea mecanizării 
principalelor lucrări. Solici
tăm din partea forurilor 
conducătoare sprijin în 
ceea ce privește dotarea 
unității cu excavatoare de 
mare capacitate, buldozere, 
foreze și autoîncărcătoare, 
asigurarea carburantului ne
cesar și vagoanelor pentru 
evacuarea cărbunelui exca
vat".

MIRCEA BĂLȚATESCU, 
maistru minier la I.M. Vul
can: „Realizarea integrală 
și ritmică a prevederilor de 
plan stabilite pentru anul 
1084 are pentru economia 
națională o importanță deo
sebită, iar colectivul între
prinderii noastre este ho
tărît să nu precupețească 

ț 
s 
ț 
\ 
\ 
\ 
\ 
ț 
\

S
*

S
* 
l

nici un efort pentru a-și în
deplini sarcinile care-i re
vin. încă din acest an au 
fost luate măsurile nece
sare asigurării îndeplinirii 
prevederilor de plan ale 
anului viitor, cum este de 
exemplu concentrarea pro
ducției la orizontul 420. Am 
dori să fim sprijiniți în a- 
proviz'onai-ea cu materia
le de mai bună calitate, 
care să cotespundă necesi
tăților. condițiilor din sub
teran.

ING. IOSIF BOCAN. di
rectorul I.M. I’aroșeni : 
„Prin eforturi susținute mi
nerii de la Paroșeni, maiș
trii, tehnicienii și inginerii 
au reușit, începînd din cel 
de-al doilea trimestru al 
acestui an, să impună un 
ritm susținut pentru în
deplinirea integrală a pre
vederilor de plan. Sarcini
le de plan au fost realiza
te lună de lună și ceea ce 
este foarte important, au 
fost depășite pe baza spo
rurilor obținute la produc
te itatea muncii realizată, 
sporuri care se ridică la 2 
tone de căibune pe post. 
Numai într-un singur an 
in acest an, au fost intro
duse 4 complexe mecani
zate, iar cel de-al cincilea 
fiind în curs de montare. 
Indicele de folosire a uti
lajelor a ajuns la 85 la su
tă.

O preocuj>arc constantă 
a avut organul colectiv de 
conducere al minei pentru 
recrutarea, stabilizarea Și 
calificarea cadrelor. La ora 
actuală putem spune că 
am stabilizat 200 de noi 
cadre muncitorești, iar a- 
tenția noastră este îndrep
tată spre pregătirea profe
sională a acestora.

Un alt aspect deosebit de 
important pe care vreau 
să-l evidențiez este că oda
tă cu introducerea acordu
lui global, cu generalizarea 
acestei forme de retribuire, 
producția de cărbune ex
tras și nu numai aceasta 
este in continuă creștere, 
în prima lună de la gene
ralizarea acordului global, 
luna octombrie, întreprin
derea și-a îndeplinit preve
derile de plan la toți indi
catorii. în continuare co
lectivul minei noastre va 
acționa cu hotăcire pentru 
crearea de noi capacități 
de producție, pentru întări
rea disciplinei și. reducerea 
cheltuielilor materiale, pen

tru încadrarea în consumu
rile planificate. Ne vom 
preocupa statornic pentru 
gospodărirea cu eficiență a 
avutului obștesc, pentru 
funcționarea normală, la 
parametrii stabiliți, a utila
jelor și mașinilor miniere. 
Sîntem hotărîți, ne vom 
mobiliza plenar pentru a 
ne îndeplini sarcinile de 
plan stabilite și angajamen
tele asumate în adunarea 
reprezentanților oamenilor 
muncii de la întreprinderea 
noastră",

TEODOR BONCALO, mi
ner șef de brigadă la I.M. 
Lupcdî : „Formația pe care 
o conduc își desfășoară ac
tivitatea într-un abataj 
frontal dotat cu un com
plex mecanizat, com
plex mecanizat care a fost 
amortizat cu un an și ju
mătate în urmă, ceea ce 
a condus la reducerea 
substanțială a costului to
nei de cărbune la gura aba
tajului. In sectorul nostru, 
cel mai mare și mai meca
nizat sector al minei, se 
află în funcțiune 5 comple
xe mecanizate. Revenind 
la brigada pe care o conduc 
vreau să remarc un aspect : 
plusul înregistrat la pro
ducția extrasă se ridică la 
peste 21 000 tone dfc cărbu
ne pentru cocs, obținut pe 
seama depășirii productivi
tății muncii cu peste 2 tone 
de cărbune pe post. Pînă 
la sfîrșitul anului, produc
ția extrasă suplimentar va 
fi de 25 000 tone de cărbu
ne. La nivelul întreprinde- 
'rii miniere șî al sectorului 
s-au obținut unele rezultate 
care ne asigură condiții 

pentru îndeplinirea prevede, 
rilor de plan stabilite 
pentru anul 1984: instala
țiile de monorai vor asigu
ra operativitate în aprovi
zionarea locurilor de mun
că; s-a pus în funcțiune 
puțul cu schip, s-au asigu
rat capacitățile de produc- 
ție prin realizarea sarcini
lor de plan la pregătiri 
(capacități de producție 

care vor fi dotate cu com
plexe mecanizate), se de
pun eforturi stăruitoare 
pentru stabilizarea, pregăti
rea și perfecționarea per
sonalului muncitor. Asta 
nu înseamnă Insă că nu 
am avut și nu mai avem 
greutăți mai ales în ceea 

ce privește piesele de 
schimb calitatea acestora; 
numărul ridicat de absențe 
nemotivate, calitatea slabă 
a reviziilor și reparațiilor 
și dirijarea liniei de’front.

Dar, odată cu generali
zarea acordului global tre
buie, este o datorie a 
noastră, a tuturor, să fim 
mai exigeați, în primul 
rînd cu noi înșine și după 
aceea cu activitatea celor
lalți. îndeplinirea cu suc
ces a prevederilor de plan 
stabilite pentru anul vi
itor impune și sprijini ea 
colectivului întreprinde! <i 
miniere Lupeni cu asigu
rarea cuțitelor pentru com
binele de abataj, aprovi
zionarea eu piese de schimb 
pentru echipamentele Hi
draulice ale complexelor 
mecanizate, dotarea cu 
SDV-uri a atelierelor me
canice și cu o mașină de 
capsat furtune de înaltă 

presiune; să ni se asigure 
electropompe pentru eva
cuarea apei, stilpi hidrau
lici, recoprimatoare pentru 
sectorul de investiții. Am 
dori o colaborare mai 
strînsă cu IJ’.S.R.U.E.E.M, 
Petroșani în ceea ce pri
vește modificările la sus
ținerile mecanizate, mai 
multă receptivitate din 
partea acestei întreprinderi 
la solicitările noastre.

IO AN STOI, președinte
le comitetului de sindicat 
de la I.M. Uricani: „Rit
mul bun pc care și l-a im
pus, încă de la începutul 
acestui an colectivul nos
tru, a scăzut pc parcurs 
astfel îneît acum nu ne pu
tem declara mulțumiți eu 
rezultatele pe care le-am 
obținut, rezultate care 
sînt sub nivelul sarcinilor 
de plan. Cu toate acestea, 
prin eforturile susținuta 
ale întregului colectiv, prin 
măsurile organizatorice în- 
trepinse am obținut u- 
nele realizări care se a- 
propie de nivelul sarcini
lor planificate. Am avut 
multe de învățat din pro
priile noastre deficiențe ți 
neîmpliniri. Acum s-au 
luat măsuri pentru asigu
rarea unui transport op
tim în subteran, iar pen
tru aprovizionarea opera
tivă a locurilor de muncă 
sînt in cuix de montare 
două monoraiuri. O atenție 
deosebită vom acorda îm
bunătățirii calității cărbu
nelui extras prin claubare 
Ia suprafață și alegerea 
sterilului Ia locurile de 
muncă. De asemenea, ne 

vom îndrepta atenția spre 
îmbunătățirea structurii 
colectivului, a calificării a- 
cestuia. Prin măsurile în
treprinse am dirijat spre 
abataje 34 de muncitori de 
la suprafață. De la intro
ducerea acordului global 
s-a simțit o înviorare a în
tregii activității, ceea ce 
ne dă garanția îndeplinirii 
integrale, în anul viitor, a 
prevederilor’ de plan la 
toți indicatorii. De fapt 
avem toi ceea ce este ne
cesar pentru a ne înde
plini sarcinile de plan ale 
anului 1984".

ING. IOAN LĂSAT, di
rectorul I.C.M.M. Petro
șani: „Principalele obiec
tive de investiții spre ca
re și-a concentrat preocu
pările colectivul întreprin
derii noastre au fost cele 
care trebuiau să asigure 
noi capacități de producție 
sau să conducă la îmbună
tățirea calității produselor.

Amintim, printre aces
tea extinderea preparației 
Petrila, punerea în func
țiune a puțului cu schip 
de la Lupeni, amenajările 
de la zona _E" a carierei 
Cîmpu lui Neag (baraca- 
mente, cantine. drumuri 
de acces, ateliere etc.) și 
tuiiiocompresoarele pentru 
Vulcan și Aninoasa. Am a- 
vut și greutăți, atit obiec
tive cît și subiective, care 
au condus la îndeplinirea 
prevederilor de plan doar 
în proporții de 87,5 la su
tă. Pînă la sfîrșitul anului 
această proporție vrem să 
ajungă la 90 la sută. Nu 
ne mulțumește dar.... Pen
tru anul viitor cmd produc
tivitatea muncii va crește 
față de acest an eu 44 la 
sută fși va constitui baza 
îndeplinirii integrale a pre
vederilor de plan) trebuie 
găsite soluții tehnice ți 
tehnologii noi, asigurate 
condițiile tehnico-materia- 
le și documentațiile și 
eliberarea operativă, în 
timp util, a amplasamen
telor. Oricum,' colectivul 
nostru va depune toate 
eforturile pentru a pune, 
în funcțiune principalele 
obiective care vor conduce 
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Concluziile desprinse 
au avut loc în adunarea 
muncii din cadrul €MV.J. sînt clare și cît se poa
te dc concise: toate întreprinderile miniere dispun, 
au toate condițiile create pentrn îndeplinirea inte
grală și ritmică a prevederilor de plan stabilite 
pentru anul 1984. Pentru aceasta însă principalele 
preocupări ale tuturor colectivelor miniere trebuie 
oric<ntate spre realizarea sarcinilor majore, a co
mandamentelor prioritare ale viitorului an, și anu
me: • îndeplinirea integrală a prevederilor de plan 
stabilite la lucrările de deschideri și pregătiri pen
tru crearea de noi capacități de producție; • creș
terea continuă a productivității muncii; • sporirea 
vitezelor de avansare la capacitățile de producție 
existente; o dirijarea tuturor eforturilor spre pune
rea în funcțiune, la termen, a noilor capacități do 
producție, pentru îndeplinirea complexului program 
de realizare a investițiilor; • intensificarea acțiuni
lor de recrutare, stabilizare, pregătire, perfecționa
re si policalificare a personalului muncitor.

De fapt, totul poate fi rezumat în cîteva cuvin
te — să se asigure industriei noastre socialiste căr
bunele de cure are atîta nevoie, cărbunele energe
tic și cărbunele pentru cocs necesar dezvoltării, 
ridicării pe noi trepte de progres a economiei na
țio nete.

in urma dezbaterilor care 
reprezentanților oamenilor

la creșterea capacităților 
de producție".

ING. BENONE COSTI- 
NAȘ, directorul I.M. Pe
trila: „tu cele 10 luni ca
re au trecut din acest an 
ne-am îndeplinit prevede
rile de plan la principalii 
indicatori. Pentru anul 
1984 avem create toate 
condițiile pentru realiza
rea integrală a sarcinilor 

de plan, inclusiv a cali
tății producției de cărbune 
extras. Se simte nevoia, 
pentru că adîncimea de 
exploatare a minei crește, 
a unor instalații de 
aer condiționat. Colectivul 
minei noastre are convin
gerea că și în anul 1984 își 
va realiza integral preve
derile de plan stabilite".

STELIAN COROBEA, 
președintele comitetului 
sindicatulu* de la I.P.C.V.J.: 
„Prin măsurile tehnice în
treprinse pînă acum avem 
garanția că ne vom putea 
îndeplini sarcinile care 

ne revin nu numai în pre
luarea producției extrase 
de colectivele miniere, ei 
și în ceea ce privește pre
lucrarea acesteia. Schim
burile de experiență orga
nizate la «ele trei prepa- 
rații, schimburi de expe
riență la care au participat 
preparatori și mineri, și-au 
dovedit și își vor dovedi 
în continuare eficiența ast
fel îneît noi, preparatorii, 
vom asigura îndeplinirea 
sarcinilor care ne revin în 
anul 1984.

LUDOVIC KEPAȘ, mi
ner șef de brigadă la I.M. 
Louea: Deși condițiile dc 
zăcămînt. condițiile geo- 
tectonice ne-au -creat greu
tăți la începutul acestui an, 
prin măsurile întreprinse 

de conducerea întreprinde
rii ele au fost depășita ți 
în ultima vreme ue-am în
deplinit prevederile de 
plan și ne-am asigurai B- 
nie de front necesară 
succeselor viitoare. Credem 
sîntem convinși, că sarci
nile stabilite pentru anul 
1984 vor fi realizate inte
gral.
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Ședința comună a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului 

Republicii Socialiste România
(Urmare dir pagina T)

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Guvernul Republicii Socialiste 
România dau o înaltă prețuire activității 
neobosite desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rolului său determinant in 
elaborarea și transpunerea in viată a 
întregii politici interne și externe a parti
dului șl statului nostru, inițiativelor, pro
punerilor șl acțiunilor sale ferme-și con
secvente pentru oprirea cursei înarmări
lor și în primul rind a înarmărilor nu
cleare, pentru Înfăptuirea dezarmării, 
pentru neamplasarea pe teritoriul euro
pean de noi rachete și retragerea și dis
trugerea celor existente, pentru elibera
rea continentului de orice fel de arme 
nucleare, pentru Întărirea păcii șl securi
tății popoarelor europene și ale întregii 
lumi.

S-a subliniat că evoluția vieții interna
ționale confirmă pe deplin justețea apre
cierilor, propunerilor și inițiativelor con
ducătorului partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care se 
bucură de un larg și puternic ecou pe 
•rena mondială, vizînd eliberarea Euro
pei și a întregii planete de spectrul unei 
conflagrații nucleare nimicitoare, realiza
rea dezarmării și salvgardarea păcii, pro
blema cardinală a epocii noastre, edifi
carea unei lumi mai drepte și mai bune, 
care să garanteze securitatea, independen
ța și dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Guvernul român au reafirmat ho- 
tărîrea Partidului Comunist Român, a 
României socialiste, a întregului nostru 
popor de a face totul, împreună cu cele
lalte popoare și state europene, pentru 
a se pune capăt cursei tot mai amenință
toare a înarmărilor, pentru a se renunța 
la amplasarea noilor rachete, pentru re
tragerea și distrugerea celor existente, 
pentru reluarea cît mai curînd posibil 
a negocierilor sovieto-americane în pro
blema rachetelor cu rază modie de ac
țiune, pentru a se ajunge la un acord 
corespunzător în această privință, pentru 
apărarea bunului cel mai de preț al tutu
ror oamenilor de pe pămint — pacea.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.Rm Consiliul de Stat și Guvernul Re
publicii Socialiste România au adoptat in 
acest sons o declarație care se dă publi
cității.

In continuare. Comitetul Politic Exe
cutiv, Consiliul de Stat și Guvernul R.S. 
România au examinat și aprobat un pro
gram de măsuri pentru asigurarea pro
ducției de energie electrică și reducerea 
consumului de combustibil și energie.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Guvernul au subliniat că, aplicînd 
indicațiile și orientările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, dispunem de energia 
necesară pentru asigurarea consumurilor 
normate, ea fiind mai mare decît cea din 

anul 1982. In luna noiembrie 1983 consu
mul de energie este cu circa 7 la sută mai 
mare decîi în noiembrie 1982. în vederea 
compensării minusului de energie elec
trică din hidrocentrale, datorat nivelului 
scăzut al apelor, au fost luate măsuri pen
tru creșterea producției de energie elec
trică realizată de centralele pe cărbuni 
și hidrocarburi, o parte fiind asigurată și 
din import

In cadrul ședinței s-a subliniat că 
deși au fost luate aceste măsuri, unele 
ministere și consilii populare nu au apli
cat cu fermitate programele de reducere 
a consumului de energie, ceea ce a dus 
la depășirea normelor în consumul gene
ral, în consumul industrial, în consumul 
public și în consumul populației.

In cadrul ședinței s-a subliniat că e- 
nergia produsă asigură funcționarea în 
bune condiții a întregii activități indus
triale și nu este admisă întreruperea ac
tivității Ia nici o întreprindere sau uni
tate de producție.

Totodată, s-a cerut guvernului. Ministe
relor Energiei Electrice, Minelor și Pe
trolului să ia toate măsurile care să asigu
re funcționarea în condiții normale, ne
întreruptă, la randamentele stabilite, a 
tuturor centralelor pe cărbune, creșterea 
continuă a producției de energie electri
că a acestora.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul au cerut ministerelor, 
centralelor industriale, consiliilor popu
lare, tuturor unităților economice să ia 

măsuri ferme pentru încadrarea strictă 
în normele de consum aprobate, pentru 
respectarea ordinii și disciplinei, pentru 
aplicarea în continuare a măsurilor de 
reducere a consumurilor de energie și 
combustibili-. La flecare unitate trebuie 
să fie luate măsuri hotărîte pentru re
ducerea cu 50 la sută a consumului ne
tehnologic, începînd cu întreprinderile 
unde acest consum este ridicat.

In cadrul ședinței au fost stabilite mă
suri de reducere cu 50 la sută a consu
mului public, a iluminatului public și al
tor activități generale, precum și a con
sumului la populație. -

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul au cerut organelor și 
organizațiilor de partid, tuturor factorilor 
de răspundere să desfășoare o largă acti
vitate politică și educativă, de explicare 
a sensului și rațiunii acestor măsuri, a 
importanței lor deosebite pentru bunul 
mers și dezvoltarea economiei țării, în in
teresul fiecărui cetățean, al progresului 
și propășirii patriei.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul 
de Stat și guvernul adresează tuturor ce- 
tățenilor țării chemarea de a gospodări 
cit mai rațional Energia electrică și ter
mică și gazele naturale, pentru elimina
rea oricărei forme de risipă a acestei a- 
vuții naționale, de a participa cu cel 
mai înalt spirit de răspundere la această 
acțiune de interes general, pe deplin con
vinși că astfel iși aduc contribuția la des
fășurarea în bune condițiuni a întregii 
activități economico-sociale.

Declarația Comitetului Politic Executiv al Comitetului Centrai 
ai Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat 

și Guvernului Republicii Socialiste România
în ultimele zile, în viața 

Internațională s-au produs 
evenimente grave care au 
deschis calea intensifică

rii cursei atomice, creșterii 
pericolului de război, al 
unei catastrofe nucleare. 
Au început să sosească și 
s-a trecut la instalarea 
noilor rachete americane 
cu rază medie de acțiune 
în Marea Britanie și R.F. 
Germania, iar alte țări 
membre ale NATO au de
clarat că vor trece la am
plasarea rachetelor ameri
cane tn termenele stabilite. 
Aceste măsuri nesocotesc 
și sînt în vădită contradic
ție cu voința popoarelor, a 
oamenilor de știință, a u- 
nei părți însemnate a par
lamentelor din aceste țări.

în urma acestei situații, 
U.R.SS. a luat hotărirca 
de a se retrage de la tra
tativele soveto-americane 
de la Geneva pe proble
mele rachetelor nucleare 
cu rază medie din Europa.

Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Iuri An
dropov, a dat o declarație 
în care arată că Uniunea 
Sovietică consideră că nu 
este posibilă participarea 
sa tn continuare la tratati
vele de la Geneva, că anu
lează moratoriul asupra 
desfășurării mijloacelor nu
cleare cu rază medie de 
acțiune în partea europea
nă a U.R.S.S., că va acce
lera lucrările pregătitoare 
pentru amplasarea pe te
ritoriul Republicii Demo
crate Germane și Republi
cii Socialiste Cehoslovace 
a unor rachete tactice și 
operative cu rază sporită 
de acțiune șl va desfășura 
mijloace sovietice cores
punzătoare în anumite re
giuni ale oceanelor și mă
rilor.

Toate aceste măsuri în
treprinse in ultimele zile 
împing Europa, întreaga 
lume, în pragul prăpastiei. 
al abisului nuclear.

Avlnd in vedere crește

rea uriașă a pericolului u- 
nui război nuclear, urmări
le pe care acesta le va a- 
vea asupra însăși vieții 
popoarelor, se poate spune 
că omenirea nu s-a aflat 
niciodată într-o situație a- 
șa de gravă. Acum este în 
pericol însăși viața popoa
relor, existența lumii, în
săși viața pe planeta noas
tră.

Trebuie să acționăm 
pentru a opri înfăptuirea 
acestor măsuri, care nu 
pot fi în nici un fel justi
ficate și nesocotesc intere
sele vitale ale tuturor po
poarelor. Nimeni nb are 
dreptul să se joace cu 
viața popoarelor, cu drep
tul fundamental al oame
nilor, al popoarelor la via
ță, la existență.

Avlnd în vedere situa
ția . deosebit de gravă care 
s-a creat, Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliul de Stat 
și Guvernul Republicii So
cialiste România consideră 
că trebuie intensificate e- 
forturile și trebuie făcut 
totul pentru a se opri a- 
plicarea in practică a mă
surilor luate in ultimele 

zile și de o parte șl de 
alta.

Se Impune în primul 
rî< d să se oprească orice 
lucrări de amplasare a 
rachetelor americane în 
Europa, rachetele nucleare 
deja aduse in R.F.G. șl 
Marea Britanie să fie de
pozitate și menținute în 
stocuri, să fie oprită adu
cerea de noi rachete ame
ricane pe teritoriul unor 
state vest-europene.

în același timp, U.R.S.Ș. 
să revină asupra măsuri
lor prezentate în declara
ția secretarului general al 
C.C. al P.C.UĂ, președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.RJS.S., să in- 

eteze orice lucrări de pre
gătire a amplasării de ra
chete cu rază medie de 
acțiune, inclusiv pe teri
toriul R.D. Germane ș 
R.S. Cehoslovace

S.U.A. și U.R.S.S. să reia 
tratativele de la Geneva 
în scopul de a se ajunge 
la un acord general care 
să ducă la oprirea ampla
sării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, la 
retragerea și distrugerea 
celor existente.

România se pronunță 
pentru amînarea amplasă
rii în unele țări vest-euro
pene de rachete americane 
cu rază medie de acțiune, 
continuarea negocierilor 
sovieto-americane în con
dițiile în care Uniunea So
vietică nu va crește și nu 
va moderniza rachetele sa
le cu rază medie de acțiu
ne și va trece unilateral 
la reducerea substanțială’ 
a celor existente și distru
gerea lor.

Pînă la realizarea unul 
acord în cadrul unor tra
tative generale care să ia 
în calcul raportul global 
de forțe dintre cele două 
părți, România propune ca 
o soluție de compromis 
provizoriu convenirea uneia 
din următoarele două for
mule:

1. S.U.A. să nu asamble
ze și să nu amplaseze nici 
o rachetă cu rază medie 
de acțiune în Europa. 
U.R.S.S. să retragă, să de
monteze șl să depoziteze 
toate rachetele cu rază 
medie amplasate în partea 
europeană a teritoriului 
său, pînă se va ajunge, la 
un acord în cadrul nego
cierilor sovieto-americane, 
iar S.U.A. să reducă în 
mod corespunzător un nu
măr de mijloace nucleare 
cu rază medie de acțiune 
instalate pe nave și avioa
ne îndreptate spre Europa.

2, S.U.A. să nu ampla
seze nici o rachetă cu ra
ză medie de acțiune, 
U.R.S.S. să păstreze pro
vizoriu în partea europea
nă a teritoriului său un 
număr echivalent de fo
coase nucleare cu ale 
Franței Și Marii Britanii, 
dar să demonteze și even
tual să depoziteze rachete

le respective pe teritoriul 
U.R.S.S. la o distanță de 
granița R.F.G. egală cu 
distanța dintre rachetele 
Marii Britanii și Franței 
față de teritoriul Uniunii 
Sovietice. Distrugerea con
comitentă a rachetelor so
vietice cu rază medie de 
acțiune, precum și a celor 
americane care ar urma să 
fie amplasate în Europa 
să aibă loc cînd se va a- 
junge la un acord în ne
gocierile sovieto-americane.

Avind In vedere situația 
care s-a creat, pentru re
luarea șl accelerarea ajun
gerii la un acord în ceea 
ce privește problema ra
chetelor, a tuturor mijloa
celor nucleare cu rază me
die de acțiune, România 
consideră .că ar fi bine 
să se organizeze, încă in 
cursul acestui an, o întîl- 
nlre a miniștrilor de exter
ne ai Uniunii Sovietice și 
S.U.A.

Totodată, să se treacă la 
pregătirea și organizarea, 
în cel mai scurt timp, în 
prima parte a anului vi
itor, a unei întîlnlri la 
nivel înalt între președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovie
tice și președintele S.U.A.

Ținînd seama că proble
ma rachetelor cu rază me
die de acțiune privește 
deopotrivă țările din cele 
două blocuri militare, in 
general toate țările euro
pene, ar fl necesară orga
nizarea in acest an a unei 
întîlnirl consultative a mi
niștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale 
NATO și a. statelor parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia. De asemenea, 
România consideră necesar 
ca, paralel cu negocierile 
sovieto-amerkane de la 
Geneva, să aibă loc o con
ferință consultativă a ță 
rilor membre ale NATO și 
a statelor participante la 
Tratatul de la V irșovia 
care să discute propunerile 
Uniunii Sovietice și S.U.A 
și să contribuie la ajunge

rea la un acord;tn tratati
vele sovieto-americane de 
la Geneva privind rachete
le nucleare cu rază medie 
de acțiune din Europa.

Totodată, să se reactive
ze negocierile de la Viena 
privind reducerea forțele.- 
armate șl armamentelor în 
Europa Centrală îneît să 
se ajungă în cursul anului 
viitor la o soluție în ca
drul acestor tratative.

în general, poate ar fi 
bine să se organizeze o 
conferință a țărilor NATO 
și Tratatului de la Varșo
via privind reducerea ar
mamentului convențional, 
precum și a bugetelor mi
litare — așa cum au pro
pus în trei rînduri în acest 
an țările participante la 
Tratatul de la Varșovia.

în ceea ce privește pro
blema rachetelor deținute 
de Franța și Marea Brita
nie, acestea nu pot fi ig
norate și trebuie să fie 
luate în calcul și ar fi bine 
să fie incluse de la început 
în evaluarea raportului de 
forțe. Dar, pentru a se u- 
șura ajungerea la un acord 
în negocierile sovieto-ame
ricane, ar putea fi conve
nită înțelegerea ca rache
tele britanice și franceze 
să fie luate în calculul 
global al raportului de 
forțe dintre cele două părți.

Adresăm un apel condu
cătorilor Uniunii Sovietice 
și S.U.A., organelor de 
conducere din cele două 
state, de a pune mai pre
sus de orice interesele o- 
menirli, salvarea vieții po
poarelor și de a acționa 
pentru a se ajunge la un 
acord care să împiedice 
instalarea de noi rachete, 
concomitent cu reducerea 
și distrugerea celor existen
te.

Ne adresăm țărilor pe 
teritoriul cărora urmează 
să fie amplasate rachete 
nucleare ca, pornind de 
la interesele propriilor 
popoare ale între
gii omeniri, să nu accepte 
amplasarea pe teritoriul lor 

a noilor rachete, să se sis
teze orice lucrări de pre
gătire a instalării acestora.

Ne adresăm tuturor po
poarelor europene de a 
face totul pentru a asigu
ra oprirea amplasării de 

noi rachete cu rază medie 
de acțiune, retragerea și 
distrugerea celor existente.

Ne adresăm tuturor sta
telor europene de a Inten
sifica eforturile șl de a 
face totul pentru a se a- 
junge la înțelegeri gene
rale, care să ducă la elibe
rarea continentului de o- 
rice fel de arme nucleare, 
atît cu rază medie de ac
țiune, cît și tactice.

Oprirea cursei nucleare 
pe continentul european, 
convenirea prin negocieri 
și adoptarea de măsuri ca
re să asigure neamplasarea 
de noi rachete nucleare cu 
rază medie, retragerea și 
distrugerea ceior existen
te, eliminarea armelor nu
cleare de orice fel de pe 
pămîntul Europei, aceasta 
servește cauzei păcii șl 
securității popoarelor eu
ropene și ale întregii 
lumii, politicii de pace, 
destindere și colaborare.

în ceea ce le privește, 
poporul român. Republica 
Socialistă România se an
gajează de a nu precupeți 
nici un efort, de a intensi
fica și întări conlucrarea 
cu celelalte popoare, cu 
celelalte state europene și 
de a participa la toate ac
țiunile pentru apărarea și 
consolidarea păcii și secu
rității pe continent și în în
treaga lume, . pentru opri
rea cursei înarmărilor șl 
trecerea la dezarmare șl 
în primul rînd la dezar
mare nucleară, pentru îm
piedicarea instalării de noi 
rachete cu rază medie de 
acțiune și retragerea Ș> 
distrugerea celor existente, 
pentru eliminarea primei: 
diei unui cataclism nuclear, 
pentru o Europă unită, 
pentru o Europă a păcii 
înțelegerii și colaborării.
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