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PLANUL REALIZAT EXEMPLAR LA
DISCIPLINĂ Șl PUNCTUALITATE
IN COOPERAREA PE ÎNTREGUL

FLUX DE FABRICAȚIE
Realizarea ritmică, integrală, Ia un nivel ca

litativ superior și în condiții de înaltă eficiență 
a producției fizice planificate în fiecare între
prindere, în fiecare ramură este cerința funda
mentală care trebuie să concentreze atenția tu
turor colectivelor de oameni ai muncii din eco
nomie, a organelor și organizațiilor de partid din 
întreprinderi, centrale și ministere. Trebuie să 
se înțeleagă limpede că orice rămînere în urmă 
în realizarea planului la un sortiment, în con
dițiile relațiilor de strinsă cooperare care există 
între întreprinderi, poate genera o serie de ne
ajunsuri într-un șir de unități, toate conducînd 
la nerealizarea sarcinilor planificate. în acest 
sens se impune ca îndeosebi în sectoarele energe
tice, în industria metalurgică, chimică ș.a. care 
furnizează o gamă largă de materiale pentru 
celelalte ramuri ale economiei să se acționeze cu

maximă exigență, astfel încît restanțele apărute 
în perioada care a trecut de la începutul anului 
să fie recuperate neîntîrziat.

în toate întreprinderile există condiții tehnice 
și materiale pentru desfășurarea normală a în
tregii activități productive. Esențiale sînt mă
surile întreprinse pentru mai buna organizare a 
muncii, pentru realizarea programelor de creș
tere a productivității, de reducere a cheltuielilor 
materiale și de producție, pentru încadrarea în 
normele de consum stabilite.

în lumina acestor cerințe, în ancheta de azi a 
„Scînteii“, efectuată în trei mari întreprinderi 
industriale din județele Mureș, Dîmbovița și 
Bistrița-Năsăud, ne oprim asupra unor aspecte 
fundamentale privind organizarea internă a fa
bricației, cooperarea între ateliere, secții și 
fabrici.

în spiritul sarcinilor 
subliniate de tovarășul 

Nicolae Ceausescu,9 7

pentru progresul economic 
susținut

TOATE SORTIMENTELE!
riguros gospodărită,

4

sever economisită!

Fiecare reper 
și subansamijlu realizat 

la termen și de bună 
calitate

Din primele zile ale anului 1987, 
colectivul intreprinderii metalurgice 
„Republica" din Reghin a acționat 
cu hotârire pentru indeplinirea rit
mică și în condiții de calitate supe
rioară a sarcinilor de producție pe 
acest an. Lucru firesc, daca avem in 
vedere că această unitate realizează 
și' livrează zilnic mari cantități de 
piese turnate din fontă și oțel, alte 
piese și subansamble de care bene
ficiază întreaga economie națională 
și, cu precădere, unitățile din indus
tria de autovehicule și tractoare.

Reiese limpede că realizarea inte
grală a planului la producția fizică, 
ritmicitatea livrărilor condiționează 
bunul mers al fabricației în nume
roase alte unități ale economiei na
ționale. Conștienți de acest lucru, 
specialiștii unității au acordat incă 
din ultima parte a anului trecut o 
atenție deosebită îmbunătățirii fluxu
rilor tehnologice, cu scopul de a eli
mina stagnările în producție, cauza
te adeseori in trecut de colaborarea 
defectuoasă dintre secții, ateliere și 
chiar formații de lucru. „Deși la un 
moment dat pot apărea unele greu
tăți în aprovizionarea cu energie și 
materii prime — ne spune inginerul 
Chirilă Sărmășan, directorul între
prinderii — tot timpul am conside
rat că, pentru realizarea ritmică a 
tuturor sortimentelor, hotăritoare 
este buna colaborare internă, astfel 
incit uzina să funcționeze, in an
samblul său,- ca un organism viu, ca 
un tot unitar".

în acest sens pot fi date nume
roase exemple care ilustrează efor
tul creator al oamenilor din între
prindere, strădania lor permanentă 
pentru o bună colaborare. înainte de 
toate trebuie spus că, pentru 
realizarea produselor și subansam- 
blelor din profilul de fabricație, și în 
special a tamburilor și butucilor, 
unitatea utilizează o serie de repere 
din oțel special, precum și piese tur
nate din oțeluri clasice și fontă ce
nușie cu grafit nodular. Tocmai da

torită acestui fapt, programarea, lan
sarea și urmărirea producției sint 
realizate cu cea mai mare atenție. 
Bunăoară, pe baza comenzilor, con
tractelor și a termenelor de livrare 
pe acest trimestru, lansarea .in fa
bricație s-a făcut pe tipuri de pro
duse și loturi de fabricație pe fiecare 
secție în parte. Am reținut, de ase
menea, că in sectoarele calde lan
sarea în producție s-a făcut cu cel 
puțin 15 zile înainte de începerea 
finalizării produsului în secțiile de 
montaj, astfel încît secțiile de pre
lucrări și de montaj să aibă perma
nent un stoc de semifabricate in ve
derea asigurării continuității pro- 
ducțieț. Cit privește urmărirea rea
lizării ritmice a producției, ea se 
face pe bază de grafice, întocmite 
pe fiecare secție, atelier, formație 
sau schimb de lucru. Totodată, in 
vederea evitării unor necorelări, în- 
cepind cu acest an, secția de acce
sorii auto asigură, prin atelierul de, 
acoperiri galvanice, toate operațiile 
de acest fel necesare pe ansamblul 
unității.

Ce împiedică buna corelare 
a sectoarelor calde 

cu cele de prelucrări ?
Am început documentarea noastră 

la întreprinderea de utilaj petrolier 
Tirgoviște participînd la ședința 
„operativă" ținută la fabrica de uti
laj complex. Subiectul principal al 
ședinței 1 Care este „pulsul" coope
rării între secțiile întreprinderii. 
Oameni frămintați, plini de griji. Pe 
măsură ce analiza avansa, fiecare 
șef de secție sau de atelier punea o 
nouă „piesă" la dosarul cooperării. 
Problemele ridicate nu erau nici pu
ține și nici ușor de rezolvat.

— Întîmpinăm greutăți în această 
privință — ne-a spus la sfirșitul 
„operativei" inginerul Constantin 
îliescu, directorul fabricii. Parcă nu 
atît de multe ca în anul trecut, dar 
destule ca să influențeze negativ rit
micitatea producției și să ducă la 
întirzieri în execuția unor utilaje. 
Numărul cel mai mare al reperelor 
pentru produsele din programul lu
nii februarie au fost lansate din timp 
in fabricație, dar, cu toate acestea.

ne lipsesc o serie de piese turnate 
și forjate, ceea ce va produce cu si
guranță dereglări in activitatea 
noastră.

Am discutat după aceea pe larg cu 
cadre de conducere și specialiști des
pre aspectele privitoare la coopera
rea dintre compartimentele de pro
ducție ale unității. O primă idee ce 
s-a desprins a fost că, indiferent 
unde am fi asistat la o asemenea 
analiză, concluziile ar fi fost ace
leași. Cauzele deficiențelor sint bine 
cunoscute și constituie obiectul a 
numeroase acțiuni organizatorice și 
tehnice. Este vorba, in esență, de 
faptul că pe parcursul amplului pro
ces de dezvoltare și modernizare pe 
care l-a traversat întreprinderea, și 
îndeosebi in ultimul timp, au apărut 
unele locuri înguste, iar măsurile 
luate pentru eliminarea lor nu s-au 
aplicat cu operativitatea și fermita
tea necesare.

— Una din preocupările noastre 
cele mai importante este îmbunătă
țirea cooperării intre fabrici și sec
ții prin corelarea capacităților de 
producție cu necesitățile de semifa
bricate și piese finite — ne-a spus 
ing. Tudor Andreescu, șeful serviciu
lui organizarea producției și a mun
cii. Realizăm acest lucru prin dotări 
noi, modernizări de utilaje și reor
ganizarea unor fluxuri tehnologice. 
Despre ce este vorba ? Un anumit 
deficit de capacitate în secția forjă, 
de exemplu, a generat, în anul 1986, 
restanțe la secția racorduri speciale, 
câre nu a primit semifabricate for
jate la nivelul planului. Măsura : 
forja a fost dotată cu o nouă presă 
de 1 250 tf, un atelier propriu de de
bitare mecanică, iar într-o perspec
tivă imediată se vor mecaniza aici 
o seamă de operații. S-au mai apli
cat și alte măsuri tehnice, tehnolo
gice și organizatorice, așa că. Ia ora 
actuală, se prelimină in acest sector 
o producție cu circa 20 la sută mai 
mare față de luna februarie a anului 
trecut.

Un rol determinant în derularea 
normală a acestei cooperări îl are, 
fără îndoială, serviciul pregătirea, 
programarea și urmărirea producției. 
Ce se poate spune despre modul în 
care si-1 îndeplinește ?
(Continuare în pag. a IÎI-a)
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® Pentru realizarea neabătută a programului 
de dezvoltare economico-socială a țării, în toate 
unitățile industriale trebuie să se asigure condi
țiile necesare desfășurării normale a activității 
productive.

® Toate unitățile economice sînt obligate să 
adopte și să transpună în fapt cele mai eficiente 
măsuri pentru economisirea severă a energiei 
electrice și gazelor naturale, asigurînd reducerea 
consumurilor în sectoarele neproductive cu cel 
puțin 30 la sută.

• în toate unitățile economice trebuie intro
dusă o riguroasă disciplină la locurile de muncă 
și eliminate orice forme de risipă a energiei și 
combustibililor, trebuie sancționați cu severitate 
toți cei ce depășesc consumurile normate, cei ce 
nu respectă reglementările privind gospodărirea 
rațională a energiei și gazelor naturale.

® Prin reducerea consumurilor în perioadele 
de vîrf, la locurile de muncă și acasă, este pe 
deplin posibilă încadrarea riguroasă în normele 
prevăzute, potrivit reglementărilor în vigoare, pen
tru lunile februarie și martie 1987.

In orice condiții, energia rămîne o pro
blemă vitală a dezvoltării economlco-socia- 
le a țării, o problemă a noastră; a tuturor. 
Acesta este spiritul in care trebuie să în
țelegem prevederile Decretului privind une
le măsuri pentru raționalizarea consumului 
de gaze naturale și energie electrică. In în
treaga economie națională trebuie să se a- 
sigure în aceste zile condiții normale pen
tru desfășurarea activității productive. Desi
gur, o deosebită responsabilitate le revine 
tuturor celor ce muncesc in sectorul ener
getic. Astfel, la upele termocentrale se im
pun măsuri urgente și eficiente pentru spo
rirea stocurilor de cărbune. Pentru aceasta 
insă, toate întreprinderile miniere trebuie să-și 
îndeplinească ritmic, integral planul la pro
ducția de cărbune. Cu stringență se im
pune in această perioadă sporirea cantită
ților de cărbune ce se livrează termocen
tralelor, asigurîndu-se un flux neîntrerupt al 
extracției și transportului. Pentru buna func
ționare a termocentralelor este necesar să 
se livreze cărbune de calitate, cu puterea ca
lorică prevăzută de standardele in vigoare, 
cu procent redus de steril, cu o granulație 
corespunzătoare. Orice rabat la calitate poa
te avea, mai mult ca oricînd in această pe
rioadă, efecte negative în ce privește func
ționarea utilajelor energetice și, prin aceas
ta, desfășurarea normală a întregii activi
tăți economico-sociale. Se impune, așadar, 
disciplină tehnologică și responsabilitate pe 
fluxul extracției, transportului și prelucrării 
materiei prime. Dar, în egală măsură, res

ponsabilitate se impune și din partea uti
lizatorilor industriali și individuali. Deci, res
ponsabilitate în toate sectoarele — al pro
ducerii, transportului, distribuției și utilizării 
energiei I

■ Conform decretului, în toate unitățile eco
nomice consumul de energie electrică și gaze 
naturale pentru activități neproductive tre
buie redus cu cel puțin 30 la sută, iar în 
gospodăriile populației cu 20 la sută. Dacă 
in propria casă înțelegem să chibzuim cu 
grijă fiecare kilowatt-oră, aceeași idee tre
buie să stea la baza tuturor măsurilor lua
te în întreprinderi. Comisiile energetice din 
întreprinderi au sarcina de a veghea, în a- 
ceste zile, la respectarea riguroasă a nor
melor tehnologice de consum pentru fieca
re produs destinat economiei naționale sau 
exportului, de a urmări elaborarea și apli
carea rapidă în producție a tehnologiilor cu 
consumuri energetice cit mai reduse, evi
tarea funcționării în gol sau sub capacita
tea nominală a tuturor mașinilor-unelte și 
utilajelor productive, eliminarea oricărei sur
se de risipă a energiei electrice și gaze
lor naturale. Cei ce depășesc consumurile 
normate trebuie sancționați cu severitate.

Numeroase exemple oferite în această pe
rioadă de mari unități economice, dar și 
de consumatorii casnici, demonstrează că 
prin reducerea consumurilor energetice este 
posibilă încadrarea în cotele de consum re
partizate, realizarea producției în condițiile 
de calitate și eficiență stabilite în întreaga 
economie națională.
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, Pentru depășirea 
planului, pentru ridicarea 

întregii activități 
economice la un nivel 

superior de calitate 
si eficientă• I

MOBILIZATOARE 

CHEMĂRI

LA ÎNTRECERE
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Satul care a urcat spre munte
După ce am ieșit din 

ecluza de la Porțile de 
Fier I, ne apare deodată 
in față, in nemărginita-! 
întindere, lacul de acumu
lare. Pe valurile abia per
ceptibile, nava înaintează 
lin. Urcăm spre zona Ca- 
zanelor. Și privim, admi
răm îndelung, aducem cu
venita laudă omului care 
a durat, cu o uimitoare 
ingeniozitate, viaductele, 
tunelele, podurile, zidu
rile de sprijin care se în
tind, pe malul românesc, 
pe zeci de kilometri. Toa
te aceste zidiri trainice, 
din oțel și beton, adevăra
te capodopere de proiec
tare și execuție, stau pen
tru totdeauna, neclintite, 
în fața apelor ce le asal
tează clipă de clipă.

In fața Orșovel — ora
șul care s-ă retras unde
va, mult mai sus, din fața 
apelor — vasul își înceti
nește mersul pentru a ne 
da posibilitatea să ne ro
tim privirea peste minu
nata așezare ce se arcu
iește In jurul lacului de 
acumulare. Chiar dacă ai 
ajuns pentru prima oară 
în aceste locuri, și nu cu
noști, în toate detaliile, 
mutațiile radicale petre
cute aici, poți spune cu 
deplină convingere : „In
tr-adevăr, Orșova este, 
astăzi, un oraș modern pe 
harta României socialis
te, pentru că a fost con
ceput și construit, din te
melie, la scara cerințelor 
prezentului și viitorului". 
Insă noi stăruim mai pu
țin aici, pentru că. de a- 
ceastă dată, ne îndreptăm 
spre o altă localitate care 
a trecut în acești ani prin 
aceleași înnoitoare și pro

funde prefaceri. Cum in
tră in „golful" Cazanelor
— locul unde, nu cu mult 
timp in urmă, navigatorii 
se confruntau cu stîncile 
ieșite amenințător din ape
— Carpații și Balcanii în
tregesc un tablou unic și 
tulburător, plin de măre
ție și farmec.

Nava încetinește motoa
rele și ne îndreptăm spre 
țărm. „Aici, la peste 40 de 
metri sub ape — zice un 
călător de alături — a

care depășesc, pînă acum, 
3,2 km și cu o rețea de 
alimentare cu apă po
tabilă pe mai bine de 
6 kilometri. Ca semn al 
statorniciei, locuitorii au 
mai construit, pe fiecare 
stradă, și cîte o fîntînă. 
Fiecare casă, din cele 400 
ridicate pe noua vatră, are 
ceva aparte, ceva din gus
tul, din frumoasele ambi
ții ale locuitorilor. Prima
rul zice : „Pină acum sta
tul a investit la Șvinița
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fost, pină de curînd, loca
litatea Șvinița". înțele
gem : apele acumulate 
în spatele marelui baraj 
de la Porțile de Fier I au 
acoperit fosta vatră. 
Aproape 300 de hectare 
teren au rămas sub ape. 
Așezarea însă n-a dispă
rut. Ea există, ceva mai 
sus, la 120 de metri dea
supra nivelului apelor. 
Există, dar la alte dimen
siuni. uimitor. fascinant. 
A urcat pe verticală, pînă 
la poalele muntelui.

Primarul comunei, Pa
vel Petrovici, care s-a 
aflat aici de la început, ne 
prezintă Șvinița de astăzi. 
Este întocmai cum a fost 
concepută, proiectată.
Străzile, croite în stîncă, 
au fost numerotate sim
plu : de la 1 Ia 12. Pentru 
că douăsprezece sint acum. 
Vor mai fi și altele. Străzi 
asfaltate și pietruite, pe 
mai bine de 3 kilometri ; 
cu rețele de canalizare

aproape 30 de milioane 
lei. Și mai avem alocate 
fonduri pentru alte noi o- 
biective". La care — ne 
lasă să înțelegem — s-a 
adăugat munca tenace a 
locuitorilor, neodihna a 
sute și sute de zile și 
nopți.

Aflăm că pe raza comu
nei există 149 hectare te
ren arabil, 590 hectare fi
nețe naturale și 30 hec
tare pășuni. Porțiuni de 
teren aflate pe întinderea 
munților, la mari distanțe 
una de alta, la Ciucar, 
Staricea, Cimpul Mare, 
Cernii Vîrf, Teretina și 
in alte locuri. Aici domină 
piatra, stînca dură. O în- 
tîlneștî la fiecare pas. 
Fertilitatea acestor so
luri este destul de redu
să. Dar ce nu pot face 
oamenii cînd se unesc în 
ambiție și hărnicie ! Cu 
migală, cu răbdarea omu
lui vrednic șl întreprinză
tor, locuitorii comunei a-

duc, din locuri depărtate, 
pămint fertil, îl așază în 
straturi peste stîncă. Așa 
au apărut grădinile de le
gume, vara și toamna pli
ne de rod. din jurul locu
ințelor. Aici, la Șvinița 
— lucru de laudă — nu 
există familie care să 
nu-și asigure, pentru tot 
anul, din producție pro
prie, întregul necesar de 
legume. Și mai au cei din 
Șvinița și o altă frumoasă 
îndeletnicire : cresc mul
te animale. „In anul care 
a trecut — subliniază pri
marul — -toți indicatorii 
Ia fondul de stat au fost 
realizați. Unii indicatori 
chiar s-au depășit cu 
mult, pentru că locuitorii 
au valorificat, ca de fie
care dată, cu încredere, 
surplusul muncii lor. Și 
au obținut venituri fru
moase. Sînt familii care, 
pentru produsele con
tractate cu statul, au în
casat 25 000 și chiar 35 000 
lei. De aici și convingerea 
de a produce și valorifica, 
in acest an, mai multă 
carne, mai mult lapte, 
mai multe legume. Din 
gospodăriile proprii".

Ne oprim să admirăm 
măiestria cu care lucrea
ză muncitoarele de la sec
ția de confecții. Vizităm 
apoi frumoasa clădire a 
căminului cultural, ce o- 
cupă un loc distinct în ca
drul așezării. Sala de 
spectacole, cu 450 de 
locuri, a fost concepută cu 
mult gust, potrivit speci-

Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scînteli"

(Continuare în pag. a IlI-a)

Izvoarele versului

La întreprinderea metalurgică Aiud, 
în secția prelucrări mecanice se 
realizează o gamă largă de cilin
dri de laminoare pentru combinatele 

siderurgice
Foto : S. Cristian

Omul locuiește poe
tic pămintul, spun in 
acest veac ginditori de 
seamă, ca intr-o sin
teză a experienței mi
lenare poetice europe
ne ; in momente cru
ciale ale viefii avem 
nevoie de cuvintul a- 
cesta dens venind de 
departe cu o fată nouă 
trecută prin inima 
unei înzestrări con
temporane, iar dure
rea, suferința, ca și 
bucuria trecute prin 
cuvint se ușurează cele 
dinții, iar bucuria se 
amplifică.

Există tradifia mul
timilenară a miezului 
de noapte cind este 
ascultat cuvintul in 
șoaptă ; in marea li
niște textul cel mai 
adine plăsmuit poetic 
este murmurat de că
tre om intru a-și des
coperi ființa interioa
ră in dorurile și sus
pinele ei.

Unde există o na
țiune de sine stătătoa
re in istorie, ființa ei 
este urzită în adincuri 
in virtutea unei limbi 
devenite spiritualitate 
ce răspunde marilor 
întrebări ale mintii și 
inimii. Poezia româ
nească de la „Miorița" 
prin Eminescu și cla
sicii veacului nostru 
pină astăzi a crescut o 
dată cu ființa neamu
lui ; evenimentele is
torice importante pină 
astăzi in istoria po
porului nostru sint 
Impulsionate, există 
spiritual in opera poe
tică a timpului lor.

Îmi aduc aminte din 
anii copilăriei in satul

transilvan cit de adine 
eram implicați cu toții 
in cursul anului in 
poezie ; in șezători, la 
nunți, zeci și zeci de 
poezii populare, dar și 
din Coșbuc și Goga, 
balade lungi știute pe 
de rost, orații, cintece 
de leagăn erau viața 
satului, a caselor cu 
copii mulți. Cei mai 
prețuiți erau cei ce 
știau pe de rost cit 
mai multe poezii in 
care era urzit sensul

ÎNSEMNĂRI
vieții, iar oamenii, la 
necaz ori bucurie, 
mergeau pe sate la cei 
pricepuți să le spună 
evenimentul vieții lor 
in versuri frumoase.

Știu cum veneau și 
din satele vecine la 
oamenii pricepuți, si 
le povestească ce s-a 
intimplat și apoi aș
teptau să le spună ei 
in versuri deslușit cum 
a fost, să le transmute 
in poveste, in faptă a 
cuvîntului viafa.

Astfel stă viața po
porului nostru înain
tea noastră : viafa lui 
Brîncoveanu și a lui 
Mihai Viteazul, a lui 
Ștefan cel Mare și a 
lui Horea sau Iancu ; 
stau Carpații și satele, 
viața milenară cu spi
ritualitatea ei și aș
teaptă descifrarea sen
surilor ziditoare de 
viață și de biruință 
asupra morții.

Oamenii vin să as
culte. Cu sutele, cu 
miile cumpără cărți
le de poezie, cu zecile

de mii pentru că vor 
să-și încălzească su
fletul, să-și umple casa 
și viața de mai multă 
lumină.

Am avut prilejul de 
atitea ori chiar in ulti
mele luni in diferite 
orașe ale țgrii să văd 
săli pline ascultind ore 
in șir poezie asupra 
istoriei și a naturii, 
poezia iubirii, a omu
lui ce se adresează 
inimii omului. Sintem 
mai buni și mai atenți 
la ființa noastră inte
rioară, devenim in ca
sele noastre cu prun
cii noștri mai senini și 
ingăduitori, edificarea 
etică morală fiind gri
ja dinții a scrisului 
nostru.

Am strins zilele aces
tea de pe masa de lu
cru cărți de istorie, 
documente ce in ulti
mii ani au fost cerce
tate in timp ce lucram 
la o carte nouă asupra 
trecutului poporului 
nostru in Transilvania 
intitulată „Imnele Ma
ramureșului" predată 
editurii. Fie-mi îngă
duit să spun și eu că 
istoria națională, țara 
cu valorile tradiției ce 
s-au dovedit prin 
veacuri dătătoare de 
viață cu adinca lor 
spiritualitate sint și 
obiectul cărților mele, 
că poezia este fruct 
crescut din bucuria, 
suferințele și răbdarea 
oamenilor acestui pă- 
mint crescuți in spiri
tul dragostei și res
pectului pentru istoria 
poporului nostru.

loan
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
Institutul pentru inginerie tehnologică și proiectare de secții și uzine 

metalurgice -IPROMET- București către toate institutele 
de inginerie tehnologică și proiectare

Angajați plenar în înfăptuirea hotărîrilor 
de importanță istorică adoptate de Congre
sul al XIII-lea al partidului, a sarcinilor 
formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la Con
gresul al III-lea al oamenilor muncii, pre
cum și la ședința din 30 ianuarie 1987 a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a orientărilor și indicațiilor date de 
tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului Național 
al Științei și învățămintului, oamenii mun
cii din IPROMET, puternic implicați în 
eforturile generale de înfăptuire a noii re
voluții tehnico-științifice, cheamă la între
cere socialistă toate colectivele de muncă 
din institutele de inginerie tehnologică și 
proiectare pentru depășirea sarcinilor de 
plan pe anul 1987, angajindu-se să realizeze 
următoarele obiective :

1. Prevederea, peste plan, în documen
tațiile ce se vor elabora a unor tehnologii 
noi, cu utilaje și echipamente de concepție 
proprie cu o valoare totală de 3 miliarde lei, 
precum și a unor modernizări de tehnologii 

întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor 
refolosibile Maramureș către toate unitățile de recuperare

și de fluxuri tehnologice în cadrul unor u- 
nități existente cu o valoare totală de 2,7 
miliarde lei.

2. Introducerea în proiecte a tehnicii elec
tronice pentru automatizarea proceselor 
tehnologice la un număr de 160 instalații.

3. Elaborarea, peste plan, a 120 documen
tații tehnice, pentru export, privind combi
nate (uzine, fabrici) și linii tehnologice 
complexe.

4. Reducerea consumurilor energetice și 
de combustibili, cu un echivalent de 143 mii 
tcc/an, prin introducerea în proiecte de teh
nologii noi și de modernizări de fluxuri 
tehnologice.

5. Reducerea, față de nivelurile aprobate, 
cu 5 la sută la consumul de metal și cu 7 
Ia sută la cabluri, prin documentațiile ce se 
vor elabora.

6. Depășirea, cu 10 la sută, a productivi
tății muncii planificate pentru activitatea 
de proiectare, prin elaborarea în plus față 

de plan de documentații In faza detalii de 
execuție.

7. Depășirea beneficiului planificat pentru 
activitatea totală cu 7 la sută.

8. Participarea directă, cu un volum total 
de 210 mii ore, a colectivelor de specialiști 
din institut la realizarea obiectivelor din 
programul de modernizare a fluxurilor teh
nologice, în scopul creșterii calității produ
selor, reducerii consumurilor- de materii 
prime, materiale, combustibili și energie, 
creșterii productivității muncii și a compe
titivității produselor românești pe plan 
mondial.

Colectivul de oameni ai muncii din insti
tut, in frunte cu comuniștii, va milita cu 
toate forțele pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă pe anul 1987, contribuind 
astfel la dezvoltarea și modernizarea in
dustriei românești. 

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI COMITETUL U.T.C.

masă în scopul ridicării conștiinței socia
liste a întregului personal muncitor, creș
terii răspunderii personale în îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor încredințate.

Asumindu-ne aceste angajamente, sîn- 
tem hotăriți să facem totul pentru a le

întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Bacău 
către toate întreprinderile pentru nutrețuri concentrate

Traducînd in viată orientările și indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, date la Plenara 
lărgită a Consiliului Național al Agricultu
rii și la ședința din 30 ianuarie a.c. a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
animați de dorința fierbinte de a obține 
rezultate deosebite in îndeplinirea și de
pășirea prevederilor planului pe anul 1987, 
oamenii muncii din întreprinderea pentru 
nutrețuri concentrate Bacău adresează 
tuturor întreprinderilor de profil din țară 
chemarea la întrecere socialistă, angajîn- 
du-se să realizeze următoarele obiective :

1. Realizarea unei producții suplimentare 
de 10 000 tone nutrețuri concentrate, depă
șind sarcinile de plan cu 6,5 la sută la 
producția-marfă vîndută și încasată și cu 
10 la sută la producția netă.

2. Pentru a obține produse de cea mai 
înaltă calitate, cu un bogat conținut proteic, 
care să răspundă exigențelor unităților be
neficiare, vom asigura respectarea riguroa
să a rețetelor de fabricație, menținerea 
utilajelor și instalațiilor la parametrii 
optimi de funcționare, îmbunătățirea asis
tenței tehnice la toate schimburile de pro
ducție, creșterea exigenței controlului teh
nic de calitate și constituirea „cercurilor 
calității*'  în toate grupele sindicale. 

realiza șl depăși, conștienți că în felul 
acesta vom contribui la înfăptuirea măre
țelor obiective stabilite de cel de-al XIII-

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

3. Prin aplicarea cu fermitate a princi
piilor noului mecanism economico-finan- 
ciar, optimizarea operațiunilor de trans
port, efectuarea la timp și la un nivel ca
litativ superior a lucrărilor de întreținere 
și reparații a utilajelor tehnologice și prin 
utilizarea rațională a capacității instalații
lor din dotare vom reduce cheltuielile to
tale planificate cu 1,5 milioane lei.

4. Pe seama generalizării inițiativei 
muncitorești „Contul de economii al grupei 
sindicale**,  vom reduce consumurile norma
te cu cel puțin 100 tone combustibil con
vențional și cu 400 MWh energie electrică. 
De asemenea, vom recondiționa piese de 
schimb in valoare de 140 000 lei. Astfel se 
vor realiza economii de 1 600 lei pe fiecare 
om al muncii.

5. Vom asigura creșterea productivității 
muncii cu 6,5 la sută peste prevederile pla
nului, prin mărirea cu cel puțin 5 la sută 
a gradului de mecanizare a proceselor de 
producție, sporirea coeficientului de folo
sire a timpului de lucru cu 3 la sută, mai 
buna organizare a producției și a muncii, 
ridicarea nivelului de pregătire profesio-

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI 

lea Congres al P.C.R., la progresul multi
lateral, continuu al patriei noastre socia
liste.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.

nală a întregului personal muncitor și cu
prinderea la cursurile de însușire a celei 
de-a doua meserii a cel puțin 20 la sută 
din numărul muncitorilor.

6. Prin accentuarea laturilor calitative și 
de eficientă a întregii activități productive, 
beneficiile vor fi cu 10 la sută mai mari 
decît cele planificate.

7. In cadrul acțiunii de bună gospodărire 
și înfrumusețare a întreprinderii vom 
efectua 5 000 ore de muncă patriotică.

Sub conducerea organizației de partid, 
consiliul oamenilor muncii, comitetul sin
dicatului și organizația de tineret vor des
fășura o intensă activitate politico-ideolo- 
gică și cultural-educativă in scopul întăririi 
ordinii și disciplinei, creșterii răspunderii 
în muncă, ridicării nivelului de pregătire 
politică și profesională a oamenilor muncii.

întregul colectiv de muncă este ferm ho- 
tărît să nu precupețească nici un efort 
pentru realizarea exemplară a planului pe 
1987 și a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă, pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor ce ne revin din istoricele 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului.
BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R. 

BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

Colectivul de oameni ai muncii din între
prinderea județeană pentru recuperarea și 
valorificarea materialelor refolosibile Ma
ramureș pășește în al doilea an al cincina
lului 1986—1990 angajat cu toate forțele in 
efortul întregului popor pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român și înde
plinirea fermă a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român din 
decembrie 1986, la forumurile democrației 
muncitorești revoluționare și la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din ianuarie a.c.

Puternic mobilizat de cerințele economiei 
naționale privind asigurai ea bazei materia
le și reducerea efortului valutar al țării 
prin valorificarea integrală a elementelor 
utile din materialele refoloslbile, colectivul 
nostru adresează chemarea la întrecere so
cialistă pe anul 1987 tuturor unităților de 
recuperare și valorificare a materialelor re- 
folosibile din țară, angajindu-se să înfăp
tuiască următoarele obiective :

1. Depășirea volumului total planificat al 
materialelor refolosibile colectate cu 4 la 
sută, prin organizarea de acțiuni comune cu 
organizațiile sindicale, U.T.C., pionieri, 
O.D.U.S. și asociațiile de locatari.

2. Depășirea volumului fizic planificat la 
materiale prelucrate cu cel puțin 5 la sută.

3. Printr-o organizare mai bună a activi
tății de dezmembrare a utilajelor, mașini

întreprinderea forestieră de exploatare și transport Piatra Neamț 
către toate întreprinderile forestiere de exploatare, transport 

și de prelucrare a lemnului
Oamenii muncii din întreprinderea fo

restieră de exploatare și transport Piatra 
Neamț, angajați cu toate forțele in efortul 
general al întregului popor de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
în România și insuflețiți de indicațiile și 
orientările permanente ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au încheiat anul 1936 
cu un bilanț rodnic. Astfel, prevederile 
planului au fost depășite la producția- 
marfă industrială cu 123 milioane lei, la 
producția netă cu 50 milioane lei. la ex
port cu 55 milioane lei, iar livrările la 
fondul pieței cu 18 milioane lei.

Puternic mobilizat de sarcinile care îi 
revin din documentele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. și ale Congresului al 
III-lea al oamenilor muncii, de orientările 
și chemările tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a realiza exemplar sarcinile de plan pe 
1987, colectivul de oameni ai muncii al 
întreprinderii noastre cheamă la întrecere 
socialistă toate întreprinderile forestiere de 
exploatare, transport și de prelucrare a 
lemnului, asumîndu-și următoarele anga
jamente :

1. Depășirea producției planificate de 
bușteni pentru cherestea cu 5 000 mc la 
rășinoase și cu 1 000 mc la fag, în cadrul 
masei lemnoase planificate, prin : reali
zarea unui indice de utilizare a masei lem
noase de minimum 92 la sută față de 89 la 
sută planificat ; valorificarea superioară a 
resurselor de masă lemnoasă prin evacua
rea integrală a lemnului din parchete, sor
tarea judicioasă în platformele primare, 
centrele de sortare și preindustrializare, 
valorificarea industrială a resurselor de mici 
dimensiuni și a lemnului inferior ; creș
terea față de plan a producției de semi
fabricate cu 6,5 la sută, precum și îmbu

întreprinderea de piele și mănuși Timișoara către toate întreprinderile
din industria pielăriei, cauciucului și

Colectivul de oameni ai muncii din în
treprinderea de piele și mănuși Timișoara, 
acțiomnd cu hotărîre și simț de răspun
dere în vederea aplicării în practică în 
mod exemplar a istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, a indicațiilor date de se
cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a încheiat anul 1986 cu 
rezultate deosebite în muncă, realizînd și 
depășind toți indicatorii economico-finan- 
ciari reveniți întreprinderii din planul na
țional unic de dezvoltare economico-socială 
a patriei.

Astfel, planul la producția-marfă a fost 
depășit cu 1.4 la sută, cel de export cu 
3,2 la sută, iar productivitatea muncii a 
fost depășită cu peste 18 000 lei pe fie
care om al muncii, peste 84 la sută din 
producția realizată in anul 1986 a fost de 
calitate superioară, din care peste 60 la 
sută destinată exportului.

Conștienți că fiecare succes în muncă 
contribuie la îndeplinirea sarcinilor mobi
lizatoare cuprinse în istoricele documente 
ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., în 
Îndemnurile adresate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cu ocazia plenarelor Comitetului Central 
al P.C.R. și a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din luna decembrie 1986. 
oamenii muncii din cadrul întreprinderii 
de piele și mănuși Timișoara adresează 
tuturor colectivelor de muncă din ramura 
pielăriei, cauciucului și încălțămintei che-

\_____________________________________

valorificare a materialelor
lor, mecanismelor și subansamblelor. de 
sortare a materialelor vom recupera peste 
plan : 10 tone cupru, 15 tone bronz, 29 tone 
aluminiu, 120 tone fontă, 500 tone oțel.

4. Creșterea gradului de recuperare a me
talelor neferoase din zguri și cenuși rezul
tate de Ia cuptoarele proprii de prelucrare, 
astfel ca in anul 1987 să redăm în circuitul 
economic asemenea metale în valoare de 
peste 1 milion lei.

5. Ridicarea nivelului calitativ al întregii 
activități de prelucrare a materialelor re
folosibile prin sortare, presare, mărunțire, 
șarjare, în așa fel incit materialele refolo
sibile livrate industriei să se încadreze in 
cerințele de .calitate prevăzute de standar
dele în vigoare, eliminind in totalitate re
fuzurile și reclamațiile de calitate.

6. Prin aplicarea măsurilor din programul 
de organizare și modernizare a proceselor 
de producție vom crește gradul de prelu
crare a materialelor refolosibile, ajungîn- 
du-se ca la materialele livrate industriei 
siderurgice greutatea medie să fie de cel 
puțin 1 000 kg pe mc.

7. Aplicînd cu fermitate principiile me
canismului economico-financiar, vom redu
ce față de pian nivelul cheltuielilor la 1 000 
lei volum colectare cu 2 la sută și vom de
păși beneficiul planificat cu cel puțin 1 mi
lion lei

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

nătățirea calității acestora în vederea aco
peririi integrale a cererii beneficiarilor.

2. Depășirea planului la producția-marfă 
și producția-marfă vîndută și încasată cu 
3 la sută, iar la producția netă cu 2 la 
sută.

3. Depășirea planului de export cu 3,5 la 
sută, prin livrarea integrală la export a 
produselor fizice realizate peste plan.

4. Creșterea productivității fizice in ex
ploatări forestiere cu 4,7 la sută pe total, 
cu 1,5 la sută la masa lemnoasă prelu
crată în centre de sortare și preindustria
lizare și cu 1 la sută în activitatea de 
industrializare prin realizarea măsurilor din 
programul de organizare și modernizare a 
proceselor de producție, concentrarea mij
loacelor și a forței de muncă în activita
tea de exploatare, optimizarea transportu
lui, creșterea cu 1 la sută față de anul 1986 
a indicelui de utilizare a fondului de timp 
maxim disponibil.

5. Depășirea cu 10 la sută a ponderii pla
nificate a produselor noi și reproiectate in 
valoarea totală a producției-marfă.

6. Creșterea indicilor de utilizare a ma- 
șinilor-unelte și instalațiilor cu 1 la sută 
față de plan.

7. Prin buna gospodărire a bazei mate
riale repartizate și respectarea strictă a 
proceselor tehnologice vom reduce consu
murile specifice planificate de materie pri
mă cu 2 500 mc, de combustibil cu 60' tone 
combustibil convențional și de energie elec
trică cu 100 MWh. Extinderea acțiunii de 
chimizare a lemnului prin folosirea inte
grală în produse industriale a cetinii de 
brad și cojilor de rășinoase, precum și fo
losirea lemnului de mici dimensiuni, în 
mangal și tocătură pentru PAL și PFL,

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL SINDICATULUI

marea la întrecere socialistă pe anul 1987, 
angajindu-se să realizeze următoarele 
obiective : ,

1. Depășirea cu 1,5 la sută a planului 
producției-marfă.

2. Depășirea planului producției nete cu 
' 11,5 la sută.

3. Depășirea planului producției-marfă 
vîndute și încasate cu 4 milioane lei.

4. Depășirea planului de export pe total 
cu 4 la sută.

5. Creșterea cu 6 la sută față de nivelul 
planificat a ponderii produselor noi și 
modernizate, astfel îneît peste 50 la sută 
din producție să fie produse noi și mo
dernizate.

6. Sporirea cu 5 la sută a ponderii pro
duselor de calitate superioară lux și extra, 
față de nivelul planificat. în așa fel îneît 
produsele de calitate superioară să repre
zinte peste 85 la sută din întreaga pro
ducție realizată.

7. Depășirea cu 1,5 la sută a gradului 
planificat de folosire a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor, prin reorganizarea mai 
judicioasă a fluxurilor și încrucișărilor în 
procesul tehnologic, eliminarea stagnărilor.

8. Realizarea unor produse solicitate pe 
piață în valoare de 13 milioane lei, din 
materii prime și materiale recuperate și 
refolosibile.

9. Reducerea cheltuielilor totale la 1000 
lei producție-marfă cu 10 lei, iar a celor

8. Prin aplicarea inițiativei „Contul de 
economii al grupei sindicale**  șl a progra
mului angajament al acesteia și prin buna 
gospodărire a mijloacelor încredințate vom 
realiza economii in valoare de 1 500 lei pe 
om al muncii.

9. Vom acționa pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață ale personalului 
muncitor, pentru reducerea efortului fizic 
la operațiunile de încărcare-descărcare și 
prelucrare și aplicarea fermă a măsurilor 
de protecția muncii in vederea evitării ac
cidentelor și îmbolnăvirilor.

10. Perfecționarea pregătirii profesionale 
a întregului personal muncitor și însușirea 
celei de-a doua meserii, în scopul creșterii 
productivității muncii și eficienței econo
mice, a calității muncii, formarea și dezvol
tarea atitudinii înaintate față de muncă, 
asigurarea ordinii și disciplinei ferme in 
întreaga activitate.

Evaluînd, cu întreaga răspundere. înda
toririle care ne revin în buna desfășurare 
a proceselor de producție, în creșterea efi
cienței economice, ne angajăm să înfăp
tuim exemplar sarcinile trasate de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului privind re
introducerea în circuitul economic a mate
rialelor refolosibile, contribuind astfel la 
asigurarea bazei tehnico-materiale, la creș
terea avuției țării.
BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R.
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fapt ce va avea o eficiență de 10 milioane 
lei. Aplicarea inițiativei „Contul de eco
nomii al grupei sindicale**  de către toți 
oamenii muncii va conduce la obținerea a 
cel puțin 1 500 lei economii pe fiecare om 
al muncii.

8. Depășirea cu 2 la sută a planului de 
beneficii prin aplicarea întocmai a princi
piilor mecanismului economic și încadra
rea strictă in normativele economico-finan- 
ciare.

9. Prin mobilizarea tuturor specialiștilor 
în activitatea de creație tehnico-științifică 
de masă în rezolvarea problemelor legate 
de modernizarea proceselor de producție, 
perfecționarea organizării producției și a 
muncii, creșterea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea consumurilor 
materiale se vor realiza un număr de cel 
puțin 10 teme de cercetare, cu posibilități 
de generalizare in ramură și se vor bre
veta peste 20 invenții, cu soluții noi de 
tehnologii, utilaje și sortimente.

10. Pentru asigurarea unor condiții mal 
bune de muncă și viață personalului mun
citor vom reamenaja spațiile de locuit și 
mijloacele de transport și vom dezvolta 
gospodăria anexă prin organizarea de mi- 
croferme pe lingă fiecare subunitate de 
producție, în scopul îmbunătățirii aprovi
zionării muncitorilor forestieri.

Colectivul de oameni ai muncii din în
treprinderea noastră, sub conducerea or
ganizației de partid, va desfășura o acti
vitate susținută pentru îndeplinirea și de
pășirea planului și angajamentelor asumate, 
contribuind în acest fel la efortul general 
al întregului popor în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în scumpa 
noastră patrie.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.

materiale cu 6,5 lei peste prevederile din 
plan.

10. Reducerea față de nivelul planificat, 
cu 4,3 la sută a consumurilor normate de 
energie și combustibil ; creșterea volumu
lui de piese de schimb asimilate și recon
diționate in atelierul propriu cu 800 mii 
lei față de plan.

11. Creșterea productivității muncii peste 
plan cu 5 000 lei pe om al muncii, prin 
realizarea măsurilor din programul de or
ganizare și modernizare a proceselor teh
nologice printre care îmbunătățirea teh
nologiei de finisare a pieilor porcine, în 
scopul extinderii croirii prin ștanțare di
rectă, realizarea unei noi tehnologii de 
finisare superioară a șpaltului în scopul 
obținerii de piei velurate pentru confecții, 
punerea în funcțiune a unei instalații noi 
de vopsit, reorganizarea fluxului tehnologic 
la confecții îmbrăcăminte, în vederea eli
minării încrucișărilor și scurtării ciclului 
de producție și altele ; ridicarea nivelului 
de calificare a forței de muncă, întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă.

12. Depășirea planului de beneficii cu 10 
la sută.

13. Dezvoltarea activității de creație teh- 
nico-științifică de masă, de invenții și ino
vații, în scopul creșterii eficienței întregii 
activități, astfel îneît prin aceasta să se 
obțină o creștere de productivitate față 
de 1986 de cel puțin 4 la sută.

14. Desfășurarea unei intense activități 
politico-ideologice și cultural-educative de

întreprinderea comercială de stat pentru alimentație publică Suceava 
către toate întreprinderile de alimentație publică

Răspunzînd însuflețitoarelor îndemnuri 
adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, privind 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan 
pe anul 1987, colectivul de oameni ai mun
cii din întreprinderea comercială de stat 
pentru alimentație publică Suceava cheamă 
la întrecere socialistă toate întreprinderile 
de alimentație publică pentru realizarea 
unei mai bune aprovizionări și serviri a 
populației, dezvoltarea producției de pre
parate culinare și asigurarea unei alimen
tații raționale, asumindu-și următoarele 
angajamente :

1. Ridicarea nivelului calitativ al întregii 
activități de alimentație publică și depăși
rea planului de desfacere cu cel puțin 2 
la sută prin organizarea a 50 de expoziții 
și microexpoziții de artă culinară, valorifi
carea superioară a materiilor prime, intro
ducerea in fabricație a 65 sortimente noi 
de preparate tip „Gospodina", de bucătărie, 
cofetărie-patiserie și răcoritoare. Produc
ția proprie de răcoritoare va crește în 1987 
cu 15 la sută față de plan.

2. Depășirea cu 5 la sută pe anul 1987 a 
prevederilor din Programul privind dezvol
tarea producției de preparate culinare in 
cincinalul 1986—1990, prin vînzarea prepa
ratelor culinare ambalate în unitățile „Gos
podina", lărgirea gamei sortimentale de 
produse culinare, in concordanță cu prin
cipiile alimentației științifice și satisfacerea 
deplină a solicitărilor consumatorilor.

3. Realizarea din gospodăriile anexe a 
unui fond- suplimentar de carne față de 
plan, în valoare de 1,2 milioane lei și achi
ziționarea directă de produse alimen

întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor 
agricole Timiș către toate întreprinderile de contractare, achiziționare 

și păstrare a produselor agricole
Deplin angajați în Infătuirea hotărîrilor 

Congresului al XIII-lea al P.C.R., acționînd 
cu fermitate pe linia mobilizatoarelor 
orientări și indicații formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntările rostite la 
Plenara lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor din luna 
decembrie 1986 și la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 30 
ianuarie a-c., colectivul de muncă al între
prinderii de contractare, achiziționare și 
păstrare a produselor agricole Timiș 
cheamă la întrecere toate întreprinderile 
de profil din țară, pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor ce le revin din planul de 
dezvoltare al agriculturii și industriei ali
mentare pe anul 1987, angajîndu-se să în
făptuiască următoarele obiective :

1. Depășirea planului de preluare a pro
duselor la fondul de stat și de furaje cu 
6 la sută, pe seama creșterii producțiilor 
la hectar, a sprijinului și îndrumării acor
date unităților agricole în asigurarea bazei 
materiale necesare îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor contractuale, în efectuarea la 
timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor 
prevăzute în tehnologii.

2. Creșterea productivității muncii cu 5 
la sută prin :

— înfăptuirea și aplicarea cu 20 de 
zile înainte de termenele prevăzute a

Direcția județeană de poștă și telecomunicații Brăila către toate unitățile 
de poștă și telecomunicații județene și a municipiului București
Lucrătorii din cadrul Direcției județene 

de poștă și telecomunicații Brăila, acțio- 
nind cu dăruire pentru transpunerea în 
viață a istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, au încheiat primul an al actualului 
cincinal cu depășirea tuturor indicatorilor 
de plan.

în lumina orientărilor și indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. 
al P.C.R. și la Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din decembrie 1986, 
la ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 30 ianuarie a.c., colec
tivul de oameni ai muncii din cadrul Di
recției județene de poștă și telecomunicații 
Brăila adresează tuturor unităților de pro
fil din tară chemarea la întrecere socia
listă pe anul 1987, angajîndu-se să reali
zeze următoarele obiective :

1. Depășirea volumului valoric planificat 
al activității de poștă și telecomunicații cu 
2,2 la sută, prin : utilizarea deplină a ca
pacităților din centralele telefonice și te
legrafice ; promovarea intensă a progre
sului tehnic, buna întreținere și exploatare 
a tuturor instalațiilor de telecomunicații, 
introducerea unor metode moderne de cu
legere și prelucrare a datelor de trafic în 
centralele telefonice automate ; reducerea 
la maximum a pierderilor în centralele te
lefonice și telegrafice ; ridicarea deran
jamentelor în timpi mai reduși cu 15 la 
sută față de cei înregistrați în 1986.

2. Depășirea planului la prestări ser
vicii către populație cu 2 la sută, prin : 
mai buna organizare a activității în toate 

tare de la populație cu peste 10 milioane 
lei mai mare decît în anul 1986.

4. Folosirea intensivă a bazei tehnico- 
materiale, realizarea cu 40 de zile înainte 
de termen a obiectivelor de investiții, 
modernizarea a 10 unități comerciale exis
tente, extinderea comerțului stradal prin 
înființarea a 15 puncte noi de desfacere, 
darea în folosință a 2 terase noi de vară 
cu 200 locuri la mese, utilizarea la întreaga 
capacitate a tuturor spațiilor existente, in 
vederea creșterii față de plan cu cel puțin 
2 la sută a desfacerilor pe metru pătrat 
sală de consumație.

5. Sporirea desfacerilor planificate pe un 
lucrător cu 4 la sută, prin ridicarea gra
dului de mecanizare a activității în la
boratoare și bucătării, dotarea acestora cu 
utilaje complexe pentru reducerea efortu
lui fizic și economisirea forței de muncă.

6. Aplicarea fermă a noului mecanism 
economico-financiar și instituirea unor mă
suri severe de reducere a costurilor, asigu- 
rindu-se o reducere a cheltuielilor de cir
culație planificate cu 4 lei la 1 000 lei des
facere, obținerea unui beneficiu suplimen
tar de cel puțin 500 mii lei prin : reduce
rea cu 10 la sută față de plan a consumu
lui de combustibil, carburanți și energie 
electrică, diminuarea cu 50 la sută față 
de anul 1986 a pierderilor normate și pes
te normă la mărfuri și ambalaje.

7. Depășirea cu 5 la sută a planului de 
recuperare și valorificare a ambalajelor și

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
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măsurilor privind modernizarea și raționa
lizarea fluxurilor tehnologice de recep- 
ționare, depozitare, păstrare și livrare a 
produselor ;

— extinderea mecanizării lucrărilor de 
încărcare-descărcare și condiționare a pro
duselor ;

— perfecționarea pregătirii profesionale a 
personalului muncitor și cuprinderea în 
cursurile de policalificare a 85 muncitori.

3. Reducerea cu 5,2 la sută a cheltuielilor 
pe tona de produse recepționate și cu 5 la 
sută a cheltuielilor pe tona de produse li
vrate prin buna întreținere și exploatare a 
instalațiilor și mașinilor, funcționarea lor 
la întreaga capacitate, organizarea mai 
bună a locurilor de muncă, scurtarea dis
tanțelor de transport și raționalizarea flu
xurilor tehnologice de pregătire, încărcare, 
descărcare și livrare a mărfurilor.

4. Reducerea consumurilor normate cu 
cel puțin 100 tone combustibil convențional 
și 80 MWh energie electrică șl depășirea 
cu 1 milion lei a planului de recuperare a 
materialelor și pieselor refolosibile.

Prin generalizarea Ia toate bazele șl si
lozurile de recepționare a inițiativei „Con
tul de economii al grupei sindicale" se vor 
realiza, în medie, economii de 1 500 lei pe 
fiecare om al muncii.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
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oficiile P.T.T.R., în vederea încasării tu
turor abonamentelor de radio și televi
zoare, fără nici un fel de restanțe ; folo
sirea deplină și eficientă a bazei mate
riale și a timpului de lucru ; întărirea or
dinii și disciplinei, prevenirea reclamați- 
ilor ; aprovizionarea ritmică cu timbre și 
efecte poștale ; îmbunătățirea activității de 
presă, creșterea cu 3 la sută a numărului 
de abonamente la publicațiile centrale și 
cu 5 la sută la gazeta locală „înainte" față 
de plan.

3. Depășirea planului de prestații în uni
tăți fizice cu 2,5 la sută, prin : creșterea 
numărului de abonați cu 5 la sută față 
de plan prin ocuparea întregii capacități 
din județ ; îmbunătățirea activității de 
exploatare poștală la indicatorii : reco
mandate, mandate, mesagerii, convorbiri 
telefonice interurbane manuale, telegrame 
etc.

4. Diminuarea cheltuielilor totale plani
ficate la 1000 lei venituri cu 3 la sută, 
prin : reducerea consumurilor materiale cu 
2 la sută, de combustibili cu 2,5 la sută 
și de energie electrică cu 5 la sută, buna 
gospodărire și întreținere a bazei teh
nico-materiale ; sporirea volumului de 
activitate prin utilizarea materialelor de 
telecomunicații recondiționate ; raționali
zarea activității de transport în activitatea 
de intervenții la rezolvarea deranjamen
telor ; reducerea cu 4 la sută față de plan 
a cheltuielilor administrativ-gospodăreștl. 
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materialelor refolosibile, din care cu 6 Ia 
sută la sticle și borcane, 3 la sută la polie
tilenă, 7 la sută la cioburi de sticlă, 2 la 
sută la hîrtie, 4 la sută la materiale textile. 
Aplicarea inițiativei „Contul de economii 
al grupei sindicale" în toate unitățile și 
realizarea unei economii de cel puțin 1 500 
lei pe un lucrător.

8. Vom lua măsuri ferme în vederea dez
voltării, apărării și gospodăririi cu răs
pundere a bunurilor materiale încredințate 
prin cunoașterea și aplicarea întocmai a 
actelor normative, întărirea muncii de în
drumare și control, efectuarea periodică a 
inventarierii gestiunilor în scopul eliminării 
pagubelor materiale din avutul obștesc.

9. Perfecționarea pregătirii profesionale 
a întregului personal muncitor, extinderea 
policalificării, intensificarea muncii poli
tico-ideologice și cultural-educative, în 
scopul sporirii gradului de conștiință a lu
crătorilor, formării și consolidării unei ati
tudini demne, corecte și civilizate față de 
consumatori, creșterii răspunderii personale 
și colective în înfăptuirea sarcinilor și 
obligațiilor profesionale.

Colectivul de oameni ai muncii din în
treprinderea noastră, sub conducerea or
ganizației de partid, este ferm hotărît să 
acționeze cu toată răspunderea pentru re
alizarea exemplară a sarcinilor de plan și 
angajamentelor asumate in întrecerea so
cialistă pe anul 1987, adueîndu-și astfel 
o contribuție activă la progresul patriei 
noastre dragi.

BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R. 
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5. Prin aplicarea fermă a principiilor 
noului mecanism economico-financiar, a 
autogestiunii și autoconducerii muncito
rești, ridicarea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost vom realiza be
neficii suplimentare de 2,8 milioane lei.

6. Acționînd pentru realizarea integrală 
și la timp a noilor obiective de investiții, 
vom pune în funcțiune cu 25 zile înainte 
de termen 5 șoproane multifuncționale cu 
o capacitate de 14 000 tone, 10 platforme 
tehnologice cu o suprafață de 10 000 mp 
și un șopron multifuncțional dotat cu in
stalație de captatori solari cu o capacitate 
de 4 500 tone.

7. In scopul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și viață a personalului muncitor, se 
vor amenaja la silozuri și baze de recep
ție 5 ateliere mecanice șl 4 grupuri so
ciale. In cadrul acțiunii de bună gospodă
rire și înfrumusețare a silozurilor și baze
lor de recepționare. vom efectua un număr 
de 28 000 ore de muncă patriotică.

Sub conducerea organizației de partid, 
vom acționa cu maximă responsabilitate in 
vederea sporirii contribuției noastre la dez
voltarea agriculturii, la progresul și 
prosperitatea patriei.
BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R. 
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5. Depășirea volumului activității pe o 
persoană cu 3 la sută, prin : creșterea 
operativității în soluționarea sarcinilor de 
serviciu ; policalificarea tuturor telefonis
telor pentru meseria de oficiant și a ofi- 
cianților de la oficiile P.T.T.R. pentru 
funcția de diriginți ; realizarea celor 50 de 
măsuri din programul de organizare șl 
modernizare pînă la 23 August a.c. ; creș
terea volumului veniturilor pe o persoană 
cu 10 mii lei față de realizările anului 
1986.

6. îmbunătățirea calității prestațiilor de 
poștă și telecomunicații la nivelul cerin
țelor beneficiarilor prin construirea unor 
dispozitive de verificare a contoarelor la 
abonați, extinderea aparaturii de supra
veghere pentru prevenirea și tratarea re- 
clamațiilor din convorbiri adiționale, re
ducerea duratei medii de înlăturare a de
ranjamentelor în centralele telefonice și 
posturile abonaților cu 6 la sută față de 
1986.

7. Depășirea cu 5 la sută a beneficiului 
planificat.

Sub conducerea organizației de partid, 
întregul colectiv de oameni al muncii va 
acționa cu hotărîre pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor și angajamentelor 
asumate pe anul 1987, conștient fiind că 
astfel își aduce o contribuție sporită la 
înflorirea și dezvoltarea multilaterală' a 
scumpei noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII 
-FORURI SUPREME ALE AUTOCONDUCERli MUNCITOREȘTI
O dezbatere responsabilă, cu multe propuneri

și măsuri eficiente

DIN EXPERIENȚA JUDEȚELOR TARII* ’ •

ÎN AȘIGURAREA AUTOAPROVIZIONĂRII

O condiție hotăritoare: Valorificarea 
deplină a resurselor locale

Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la între
prinderea de confecții Bacău. Notăm 
cifre și fapte din munca unui colec
tiv fruntaș în ramura confecțiilor 
textile. După cele spuse în darea de 
seamă s-ar părea că totul este bine, 
oamenii sint mulțumiți. Firesc. Să 
realizezi in 1986 o producție-marfă 
suplimentară in valoare de aproape 
36 milioane lei, să livrezi la export 
și la fondul pieței peste prevederi 
mărfuri în valoare de 123 milioane 
lei, să depășești productivitatea mun
cii planificată cu 13 870 lei pe fiecare 
om al muncii, in condițiile în care 
aproape 60 la sută din producția 
unității este destinată exportului sint 
cu adevărat succese care fac cinste 
întregului colectiv.

Și totuși dezbaterile din adunare 
au debutat pe un alt ton. Adică in
tr-un spirit mult mai critic și auto
critic, cu adevărat muncitoresc, re
voluționar. de înaltă răspundere, 
așa cum a indicat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. de la sfîrșitul lunii ianuarie. 
„Chiar dacă ne numărăm printre 
fruntași, rezultatele nu ne mulțu
mesc. Puteam realiza în anul trecut

Spiritul
Pînă la al patrulea vorbitor, An

gela Eremia, economist in cadrul 
serviciului aprovizionare, și chiar 
după aceea, adunarea generală a oa
menilor muncii de la întreprinderea 
„Tricodava" din Capitală se desfă
șura sub forma unei suite de dări de 
seamă. Adică, după darea de seamă 
prezentată de președintele consiliului 
oamenilor muncii, vorbitorii nu fă
ceau altceva decît să prezinte sau să 
citească — s-au utilizat ambele for
me — cite o altă micro dare de sea
mă despre activitatea atelierului sau 
a serviciului pe care-1 reprezentau.

înainte de a spune ce s-a intîmplat 
cînd a luat cuvîntul cel de-al patru
lea vorbitor, să vedem ce probleme 
aveau de analizat, de fapt, cei 170 de 
reprezentanți ai oamenilor muncii. 
Mai intîi, rezultatele anului 1986. în
treprinderea și-a îndeplinit și depă
șit planul la cîțiva din principalii in
dicatori — producția-marfă. produc
ția netă, productivitatea muncii ș. a. 
— s-a incadrat, obținînd și anumite 
reduceri, și în cheltuielile totale și 
materiale. Rezultate bune, ce-i drept, 
pe global. Dar dacă se privea și gîn- 
•iea dincolo de global, existau sufi
ciente argumente de analiză temei
nică, de nemulțumire față de eficien
ța muncii. De ce ? Pentru că între
prinderea a încheiat anul 1986 cu im
portante nerealizări la producția fizi
că și la export — „indicatorii adevă
rului" în materie de eficiență —, cu 
existența unor nemulțumiri ale bene
ficiarilor față de calitatea produselor 
livrate și cu o situație deloc bună în 
ce privește gospodărirea mijloacelor 
circulante (mai exact cu unele con
sumuri de materii prime depășite, cu 
stocuri supranormative nepermis de 
mari).

Ce s-a întîmplat, așadar, cind a 
luat cuvîntul cel de-al patrulea vor
bitor ?

Economista Angela Eremia se stră
duia cit putea — și în bună parte 
avea dreptate — să convingă aduna
rea generală ce eforturi a făcut ser
viciul aprovizionare, cum s-a luptat 
la toți furnizorii pentru a reuși să 
asigure materia primă. în special 
fire, pentru desfășurarea relativ 
bună a procesului de producție.

— Vă credem și vă dăm dreptate — 
a intervenit secretarul comitetului 
municipal de partid, prezent la adu
nare. Dar în aceste condiții grele, le
gate de aprovizionare, n-ar fi bine să 
analizăm cu ce eficiență se valorifică 
materia primă, eforturile dv., ale în
tregului colectiv, pînă la urmă ? Ne 
aflăm în adunarea generală a oame-

Disciplină și punctualitate 
în cooperarea pe întregul 

flux de fabricație
(Urmare din pag. I)

— Crescmd mult volumul produc
ției și complexitatea produselor pe 
care le executăm, apare tot mai 
pregnant necesitatea ca și activita
tea de programare și urmărire să se 
modernizeze — este de părere ing. 
Leonard Călinescu, șeful serviciului. 
O instalație petrolieră are in compo
nența ei pină la 18 000 de repere. 
Este limpede că metodele pe care 
le-am practicat pînă acum nu mai 
sint suficiente. Un mare ciștig pen
tru cooperarea între secții îl consti
tuie trecerea pe calculator a fabri
cației racordurilor speciale, care este 
in curs de desfășurare.

De ce calculatorul 
nu este folosit la urmărirea 

producției ?
Prin natura proceselor de' fabrica

ție — piese unicat de gabarite și to
naje foarte mari, cu ciclu lung de 
execuție — între secțiile și atelierele 
întreprinderii de utilaj tehnologic 
din Bistrița există o strinsă inter
dependență. Cum funcționează aici 
cooperarea între ele 7

— Lucrurile, dacă nu sint chiar 
foarte simple, nu sint nici foarte 
complicate, ne-a spus inginerul Do
rin Stoian, șeful serviciului pregăti
rea, programarea și urmărirea pro
ducției. Este adevărat că numai 
pentru cunoașterea și dispecerizarea 
realizărilor și mai ales a necesită
ților secțiilor lucrăm 15 oameni, ceea 
ce denotă că la acest capitol sint 
încă multe probleme de rezolvat. Ne 
străduim, iar în ultima perioadă pu
tem spune că am reușit, să stăpînim 

In concluzie, pentru buna desfășurare a cooperării intre ateliere, secții 
de producție și fabrici, pentru ca pe „filiera" fabricației să nu apară sin
cope păgubitoare în aprovizionarea cu materiale, subansamble și repere, 
înainte de orice, activitatea la fiecare loc de muncă trebuie să funcționeze 
ca un mecanism de ceasornic. Pentru că un lucru este limpede : orice 
perturbare, cit de neînsemnată, apărută pe fluxul de fabricație antre
nează o reacție „in lanț" a neajunsurilor care se regăsesc la montaj, acolo 
unde se finalizează produsele.

Gh. IONIȚA, Gh. GIURGIU, Gh. MANEA, Gh. CR1$AN

o producție-marfă suplimentară in 
valoare de cel puțin 40 milioane lei 
dacă ne-am fi onorat toate contrac
tele. Or. din cauza unor deficiențe 
in aprovizionarea cu materiale auxi
liare am intirziat o comandă la ex
port cu aproape două luni de zile. 
Și in acest inceput de an, cind ex-

La întreprinderea de confecții Bacău

portul este cu 13,5 la sută mai mare 
față de anul 1986, nu avem asigurate 
toate materiile prime și materialele 
necesare. Cred că tovarășii din com
partimentul de resort ar trebui să se 
ocupe cu mai , multă răspundere de 
acest lucru, iar centrala noastră să 
ne ajute concret* *1 (Mircea losebică, 
maistru). „Vorbim mereu despre per
fecționarea producției și a muncii, 
dar și acum mai avem în secție 
destui oameni care nu-și realizează 
normele. Și aceasta pentru că spe
cialiștii din compartimentul tehno
logic nu coboară în secțiile de pro
ducție să stabilească împreună cu 
noi tehnologiile de fabricație, nor
mele pentru fiecare produs în parte.

0 Sania albastră : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30
• Domnișoara Aurica : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Misterele mărilor : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
0 Toate pînzele sus : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19, VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19, FLACĂRA
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30
• Secretul lui Bacchus : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 întîlnire In Atlantic: FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Acțiunea Topolino : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Program special pentru copii : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
0 Mari regizori, mari actori : STU
DIO (59 53 15) — 9.30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30
0 Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30
0 Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,15; 18.30
0 Carmen: PATRIA (11 86 25) — 9; 
12; 15; 18,15
0 Salamandra : BUZEȘTI (50 43 58) 
— 15; 17; 19
0 Apașii: LIRA (317171) — 15; 17; 
19, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19
0 Atenție la Pana de Vultur : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

critic — un absent nemotivat
nilor muncii și sîntem datori, în ca
litate de proprietari, producători și 
beneficiari, să dăm răspuns la o ase
menea întrebare.

Cu două excepții, Maria Crețu, 
modelier-creație, și Spiridon Profi- 
reanu. inginer-șef al serviciului pro
ducție, care au încercat să aducă in 
discuție elemente de referință pen
tru o asemenea analiză — respectiv 
necesitatea impulsionării activității 
de creație „care trebuie mult îmbu
nătățită" și a celei de „creștere efec
tivă și rapidă a calității produselor" 
— ceilalți 8 vorbitori au repetat in 
fața adunării generale fie cuvinte 
scrise dinainte, fie rostite liber, dar 
care aveau una și aceeași structură : 
un raport de activitate, cu rezultate 
bune și mai puțin bune (primele

La întreprinderea „Tricodava“ București

■erau reliefate mai pregnant în orice 
caz) din domeniul de care se ocu
pau. Nimic critic consistent, nimic 
autocritic consistent. Nici o apreciere 
argumentată, menită să pună în lu
mină o concluzie, o răspundere, o 
atitudine cu privire la stilul de mun
că al consiliului oamenilor muncii, al 
cadrelor de conducere de aici.

Nu se puteau oare desfășura și alt
fel dezbaterile din adunarea genera
lă ? Ba da ! Spre edificare, în funcție 
de răspunderile pe care le aveau fie
care din cei care au luat cuvîntul. de 
situațiile concrete cu care se con
frunta domeniul lor de activitate, 
vom „reconstrui" cîteva luări de cu- 
vînt așa cum ar fi trebuit să fie — 
nu cum au fost — în adunarea ge
nerală.

Mariana Petrescu a vorbit in cali
tate de șef al serviciului C.T.C. Ce 
probleme ar fi trebuit să ridice în 
adunarea generală ? Cel puțin două. 
Prima ar fi trebuit să fie, așa cum 
se obișnuiește în forurile autocondu- 
cerii muncitorești. în legătură cu 
propria răspundere față de calitatea 
produselor livrate de unitate bene
ficiarilor. Și ea nu poate fi absol
vită de o implicare personală direc
tă atîta vreme cit întreprinderea a 
avut un număr mare de respingeri 
de produse din partea organelor in
spectoratului pentru controlul cali
tății, a fost nevoită să sorteze și să 
retragă din loturile pregătite pen
tru livrare o cantitate impor- 

bine fenomenele, fapt ilustrat în pri
mul rînd de creșterile înregistrate la 
producția fizică.

Fără a intra in amănuntele coope
rării, trebuie spus că secția de pre
lucrări mecanice, fabrica de piese 
turnate și forjate din oțel, precum și 
atelierele de sculărie, respectiv, cel 
de prototipuri și autoutilări furni
zează o parte însemnată de repere 
altor șase secții a căror activitate de 
bază o constituie montajul. Cele mai 
solicitate sectoare sint secțiile de 
utilaj refractar, metalurgic, instala
țiile de desprăfuire și utilaj tehnolo
gic, pe de o parte, sectoarele calde 
și secția de armături, pe de altă 
parte. Față de perioada trecută, ne- 
corelările dintre aceste sectoare s-au 
diminuat mult, dar ele încă există.

— Dacă am lua în discuție condi
țiile ideale de desfășurare a muncii 
— ne-a spus subinginerul Szakacs 
Adam — respectiv aprovizionarea 
completă și ritmică, funcționarea tu
turor utilajelor la randament maxim, 
tot mai rămîne o anumită imperfec
țiune. Dar să concretizăm : dacă se 
ține seama că într-o singură lună in 
secția prelucrări mecanice vehiculăm 
peste 10 000 repere, cantitățile osci- 
lind intre două bucăți și sute de bu
căți. cuprinse in 200 de comenzi, 
apare limpede faptul că urmărirea 
„mișcării" fiecărui reper este practic 
imposibilă. în aceste condiții se pro
cedează prin sistemul eliminării. Pe 
măsură ce dintr-o anumită comandă 
se reduce simțitor numărul de piese 
prelucrate, se poate trece, șl se trece, 
la urmărirea celor restante.

O întrebare se impune : nu ar fi 
cazul ca această activitate să fie tre
cută în totalitate, de la A la Z, pe 
calculator, atîta vreme cit el există? 

Ar fi bine ca atît creatorii de mo
dele, cit și tehnologii să fie mai 
mult prezenți în miezul producției" 
(Floarea Raicu, muncitoare).

Venind în întîmpinarea cerințelor 
lor și ale producției, tovarășa Angela 
Chișpan, inginer-șef al întreprinde
rii, a prezentat în adunare un amplu 

program de lucru, care cuprinde 57 
de măsuri tehnice și organizatorice 
a căror aplicare va conduce la o efi
ciență economică de peste 37 mili
oane lei. Ele vizează, între altele, 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii, creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, îmbunătăți
rea nivelului tehnic și calitativ a! 
produselor, sporirea gradului de va
lorificare a materiilor prime, mate
rialelor, energiei electrice și com
bustibilului etc. Un program complet, 
bogat. Și totuși, în adunare oamenii 
i-au adus încă multe îmbunătățiri. 
„Propun să perfecționăm tehnologii
le de debitare a reperelor de îmbră
căminte prin dotarea atelierelor de 

tantă de produse pentru a fi „re
tușate". A doua ar fi trebuit să fie în 
legătură cu răspunderea, competența 
și disciplina celor care exercită con
trolul tehnic de calitate. Datele 
amintite mai sus arată clar că acti
vitatea celor care efectuează contro
lul de calitate in întreprindere, atît 
pe faze, cit și în final, nu este în to
talitate la nivelul cerințelor și exi
gențelor față de misiunea ce le-a 
fost încredințată. Iar la întrebarea 
„de ce ?“ nu putea și nu poate da ni
meni un răspuns — dar pe care nu 
l-au dat în adunare — mai exact de- 
cit șeful C.T.C.

Maria Dragu a vorbit în calitate de 
maistru Ia secția croit. După un elo
giu adus colectivului secției (foarte 
meritat), a enunțat esența problemei

— neîncadrarea în normele de con
sum. Doar atît. N-a explicat adună
rii generale nici din ce cauze nor
mele de consum se depășesc, nici n-a 
propus vreo măsură pentru a se 
evita pe Viitor o asemenea situație.

Rada Popescu, inginer, șefa secției 
coton, lipsește și ea adunarea gene
rală de posibilitatea de a dezbate și 
hotărî într-o problemă esențială. 
După ce se referă la aprovizionare, 
la sortarea unei părți din producție 
pentru piața internă, mal amintește 
de o problemă care e „cunoscută" : 
necesitatea intensificării policalifică
rii. Atît și nimic mâi mult. Or, ce 
arată faptele ? Că în secția coton — 
în întreprindere în general — ar fi 
necesar ca peste 80 la sută din oa
meni să cunoască să lucreze cel pu
țin la două mașini sau la 2—3 ope
rații. în prezent acest procent se 
ridică — in cele mai fericite si
tuații — la 50 la sută din necesități. 
Dar pentru că problema „e cunoscu
tă" nimeni n-o mai supune examină
rii atente și rămîne — cel puțin prin 
prisma ușurinței cu care s-a trecut 
în adunarea generală peste ea — să 
fie mai departe... cunoscută.

Dacă dezbaterile s-ar fi desfășurat 
astfel — și nu cum s-au desfășurat 
in realitate — altfel ar fi trebuit să 
vorbească în adunare și Niculina 
Iancu, secretarul comitetului U.T.C., 
și Elena Tănăseșcu, directorul între

BOTOȘANI : in sprijinul modernizării producției
La întreprinderea de utilaje și 

piese de schimb „Electrocontact", 
„Integrata de ln“ Botoșani și în
treprinderea de sticlărie și' porțe
lan Dorohoi s-au înființat cabi
nete de modernizare și organizare 
științifică a producției și a muncii. 
Comisiile acestor cabinete se 
întrunesc săptăminal pentru a ana
liza mersul / modernizării produc

cinema 

croit cu dispozitive speciale de 
tăiere și fixare a capetelor de șpan“ 
(Maria Solomon, inginer). „Moder
nizarea secției de producție nr. 1 și 
dotarea ei cu unele mașini de finisaj 
ar putea duce la dublarea producti
vității și îmbunătățirea simțitoare a 
calității produselor" (Emil Macri, 
inginer). „Folosirea cu maximă efi
ciență a sectorizării iluminatului în 
spațiile productive, reducerea ilumi
natului în birouri, vestiare, elimina
rea mersului în gol al unor mașini 
din secțiile de confecții nr. 2 și 3 
ar avea ca efect o reducere a consu
mului lunar cu cel puțin 10(1 MWh 
energie electrică" (Eugen Constanti- 
nescu, inginer).

în cadrul adunării generale, repre
zentanții oamenilor muncii s-au an
gajat, ca răspuns la chemările la în
trecere ale unităților similare din 
tară, să realizeze peste plan în acest 
an o producție-marfă industrială în 
valoare de 6 milioane de lei, să redu
că cheltuielile generale de producție 
cu 2 la .sută, să realizeze un benefi
ciu suplimentar de o jumătate de 
milion de lei.

Gheorcjhe BALTA 
corespondentul „Scînteii”

prinderii, și Iulia Stamatoiu, directo
rul centralei de resort. Ar fi trebuit 
în primul rînd să dea răspuns unora 
din probleme, e drept nu formulate 
tranșant in adunare sub formă de 
întrebări, dar care au străbătut-o ca 
un fir roșu.

Dacă adunarea generală a depășit 
pînă ia un anumit punct stadiul de 
adunare constatativă, de fotografiere 
a realității, acest lucru s-a datorat 
intervențiilor secretarului comitetu
lui municipal de partid. Care, prin 
exactitatea și franchețea lor. au ară
tat la ce nivel putea și trebuia să se 
ridice gîndirea democratică în adu
nare. Să Ie fi fost indiferent repre
zentanților oamenilor muncii că în 
întreprindere există un număr mare 
de muncitori care nu-și îndeplinesc 
lună de lună normele de muncă sta
bilite ? Sau că în adunare nu s-au 
analizat nici cauzele acestei situații 
și nici soluțiile pentru remedierea 
lor ? Să le fi fost indiferent faptul 
că întreprinderea plătește mari 
penalizări pentru stocurile supranor
mative 1 Iată tot atîtea întrebări 
care, dacă gîndirea democratică a re
prezentanților oamenilor muncii s-ar 
fi manifestat în mod activ, n-ar fi 
rămas fără răspuns. Iar primul „vor
bitor" care n-a ridicat gîndirea de
mocratică la acest nivel a fost... 
darea de seamă. Care ea însăși pen
tru asemenea probleme arzătoare 
n-a avut nici atitudine critică, n-a 
nominalizat pe cei care se fac vino- 
vați de ele, n-a tras la răspundere 
pe nici un membru al consiliului oa
menilor muncii. Iar tonul dării de 
seamă s-a transmis. în mod molipsi
tor, și asupra celor care au luat cu
vîntul.

Ultima întrebare ar fi : nu puteau 
evita darea de seamă și, pe baza 
exemplului ei, adunarea generală 
această „orientare" : toți părtași la 
rezultate, toți părtași la deficiențe ? 
Ba da. Cu condiția ca toți cei care 
au răspuns de pregătirea adunării — 
doi activiști de la comitetul munici
pal de partid, unul de la comitetul 
de partid al sectorului și doi de la 
organele de resort ale sindicatelor — 
să fi ajutat consiliul oamenilor mun
cii s-o orienteze clar pe făgașul unei 
responsabile gîndiri democratice și 
al unei înalte exigențe muncitorești.

Constantin PRIESCU

ției și al 'creșterii eficienței eco
nomice, pentru soluționarea propu
nerilor oamenilor muncii privind 
îmbunătățirea activității economice 
productive. Astfel de cabinete se 
vor organiza în toate întreprinde
rile botoșănene, care au programe 
proprii de modernizare și organi
zare științifică a producției și a 
muncii, de creștere a productivi
tății muncii. (Eugen Hrușcă).

0 All-Baba șl cei 40 de hoți : FLA
MURA (85 77 12) — 9; 12; 15; 18 
0 Pînă cînd vom fi despărțiți : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Harap Alb — 18; (sala Amfi
teatru) : între cinci și șapte — 18; 
(sala Atelier) : Idolul și Ion Anapoda
— 18; (sala Studio-99): Medalion liric 
„Iarna în poezia românească**  — 16,30 
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian Octavian Rădoi — 18
0 Opera Română (13 18 57) : Faust
— 17
0 Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Parada 
melodiilor — 18.30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44) : într-un parc 
pe o bancă — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Atenție, se filmează — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) :
Turnul de fildeș — 18
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Rîs și plîns — 18 
0 Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 85) : Medalionul de argint — 18 
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 9; Pe sub cetini la izvoare — 18 
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 9; Pinocchio
— 15
0 Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria) : Guliver în țara păpușilor
— 10; Frații Criș — 15; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Motanul încălțat
— 15
0 Circul București (16 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

Aplicarea principiilor autoaprovi- 
zionârii în profil teritorial presupune 
in mod necesar și oferă fiecărui 
județ, fiecărei localități posibilita
tea valorificării superioare a tuturor 
resurselor existente pentru creșterea 
producției agroalimentare, în folosul 
direct al cetățenilor, al întregii eco
nomii naționale. Aceasta este condi
ția îndeplinirii sarcinii subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara Consiliului Național al 
Agriculturii — anume ca, începînd 
din acest an, toate județele să-și 
asigure baza proprie de producție 
pentru produsele animaliere și ce
lelalte produse alimentare. în înfăp
tuirea acestui obiectiv de mare răs
pundere, un rol deosebit revine 
consiliilor populare, care au datoria 
să asigure coordonarea unitară a 
activității de producție, cit și buna 
gospodărire a fondului local de con
sum in raza lor teritorială.

Prin această prismă, prezintă in
teres experiența județului Argeș, care 
a obținut rezultate pozitive în au- 
toaprovizionarea integrală la toate 
produsele, concomitent cu sporirea 
contribuției Ia constituirea fondului 
central de produse agroalimentare. 
Pornindu-se de la această realizare, 
se urmărește acum consolidarea re
zultatelor obținute. Astfel, in cadrul 
unei recente plenare a comitetului 
județean de partid au fost puse în 
dezbatere programe speciale privind 
dezvoltarea agriculturii și industriei 
alimentare, o atenție deosebită fiind 
acordată înfăptuirii exemplare a sar
cinilor în domeniul autoaprovizionă- 
rii, punerii în valoare a tuturor re
zervelor de creștere a producției 
agricole.

Care sînt premisele înfăptuirii 
programului de autoaprovizionare pe 
acest an ? Mai întîi. o intensă acti
vitate pentru asigurarea bazei ma
teriale necesare, concomitent cu des
fășurarea unei susținute munci 
politico-educative în rîndul sătenilor, 
pentru ca aceștia să înțeleagă mai 
bine însemnătatea schimbului de 
mărfuri dintre oraș și sat, a obliga
țiilor ce le revin de a vinde statului 
cantități sporite de produse agricole, 
în aceste condiții, încă din ultimele 
luni ale anului 1986 a fost contrac
tată cu gospodăriile populației cea 
mai mare parte a producției desti
nate fondului de autoaprovizionare. 
în momentul de față, contractele cu 
gospodăriile populației pe anul în 
curs sînt încheiate— pentru carne în 
proporție de sută la sută, totalizînd 
15 600 bovine, 23 800 porcine și 29 500 
ovine prevăzute a fi livrate în acest 
an. De asemenea, s-a încheiat con
tractarea întregii cantități de carne 
de pasăre și de iepure, ouă. cartofi, 
fasole, fructe, legume și alte pro
duse. Cit privește cantitățile de lapte 
de vacă și lapte de oaie, acestea au 
fost contractate în proporție de 70 
și, respectiv, 72 la sută.

în realizarea prevederilor Înscrise 
In programul de autoaprovizionare 
se urmărește stăruitor folosirea efi
cientă a pămîntului, ameliorarea șl 
buna gospodărire a celor 137 000 hec
tare de pajiști naturale, cultivarea 
întregii suprafețe de teren, aplicarea 
lucrărilor agricole In condiții optime, 
așa cum prevăd normele legale, asu
pra cărora consiliile populare sint 
chemate să vegheze cu toată fermi
tatea. Sînt în curs de aplicare măsuri 
pentru introducerea in circuitul agri

Unități turistice în județul Vrancea

In județul Vrancea s-au construit, 
în ultimul timp, atrăgătoare unități 
turistice. Una dintre ele este hanul 
Bachus, amplasat pe șoseaua na
țională București — Focșani — Ba
cău, lingă localitatea Popești. 
Hanul oferă locuri de cazare in 
camere moderne și confortabile. 
Unitatea dispune de un restaurant 
cu două terase, bar de zi și dis
cotecă. La 3 kilometri de Focșani, 
in Crîngul Petrești, se află cabana 
Căprioara, care dispune de locuri 
de cazare, un restaurant spațios, 
terenuri de tenis și parcare auto.

SATUL
(Urmare din pag. I)
ticului zonei. Biblioteca 
din incintă, încăpătoare, 
cu mii și mii de volume, 
oferă ultimele noutăți. 
Alături s-a amenajat o 
pistă pentru activități 
cultural-artistice in aer 
liber, cînd timpul permi
te. Există și un stadion, 
cu teren gazonat și tribu
ne. Directorul școlii, pro
fesorul Nicolae Marghes- 
cu, ne arată sălile de cla
să, cabinetele, laboratoa
rele în care învață cei 
peste 180 de elevi. în a- 
propiere se află grădinița, 
la fel de cochetă, încăpă
toare, unde 60 de pri
chindei se simt ca în fa
milie. sub supravegherea 
și îndrumarea atentă a 
educatoarelor. Locuitorii 
se mîndresc — pe bună 

col și cultivarea fiecărei porțiuni de 
teren in vatra satelor, in zona căi
lor de comunicație, in livezi, cit și 
a terenurilor recuperate prin lucrări 
de îmbunătățiri funciare, care repre
zintă surse reale de creștere a su
prafeței agricole. în aceste direcții 
sint orientate acțiuni variate ale 
consiliilor populare comunale, com- 
bătindu-se tendința, unor organe 
agricole de a schimba destinația iz
lazurilor în dauna creșterii anima
lelor și fără a asigura sporirea 
suprafeței agricole.

în condițiile județului Argeș, unde 
gospodăriile populației asigură ju
mătate din producția de carne și 
lapte, ameliorarea și buna gospodă
rire a izlazurilor au o evidentă 
însemnătate economică. în acest an 
sînt prevăzute ample lucrări de în
treținere și fertilizare, reînsămînțare 
și supraînsămînțare a acestora. De 
fapt, lucrările de fertilizare a izla
zurilor cu îngrășăminte naturale și 
chimice au început din primele zile 
ale anului și continuă intens în co-

însemnări 
din județul Argeș

munele Izvoru, Miroși, Căteasca și 
altele din zona de șes, urmînd să 
fie extinse în zonele colinare și 
montane pe măsura îmbunătățirii 
timpului.

„Pentru a veni în sprijinul popu
lației — ne spunea tovarășul Gheor- 
ghe Nicolae, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular județean — au 
fost întreprinse acțiuni de natură 
să asigure baza materială în vederea 
achitării obligațiilor înscrise în con
tractele încheiate cu statul la ani
male și produse animaliere, la ce
lelalte produse agroalimentare. Au 
fost studiate toate posibilitățile în 
vederea obținerii unui număr sporit 
de purcei pentru creștere și îngră- 
șare. în acest sens, a reînceput 
popularea maternităților cu scroafe 
din cooperativele agricole, mater
nități care în mod greșit au fost 
desființate cu ani în urmă. în mo
mentul de față este în curs dis
tribuirea a șapte sute de scro- 
fițe gestante provenite din uni
tăți agricole de stat, urmînd ca 
purceii să fie vînduți celor ce au 
încheiat contracte de livrare a por
cilor. De asemenea, unitățile coope
rației de producție, achiziție și des
facere a mărfurilor se îngrijesc de 
creșterea porcinelor în unitățile pro
prii, cit și pentru contractare cu 
personalul cooperativei și alți locui
tori ai satelor. Concomitent cu ame
najarea unor spații construite local, 
a fost creată și o bază modernă de 
producere a purceilor Ia Costești, de 
unde în acest an vor fi livrați peste 
15 000 de purcei. Tot pentru creș
terea aportului gospodăriilor popu
lației la autoaprovizionare s-au 
creat stații de incubație în cadrul 
cooperației sătești. în acest an uni
tățile UJECOOP vor livra 1,6 mili
oane de pui, iar un milion de pui 
cu aceeași destinație se asigură prin 
unitățile avicole. Pentru diversifi
carea producției de carne de pasăre 
în cooperativele agricole au fost 
amenajate 14 crescătorii de rațe, 
numărul acestora urmînd să fie spo
rit".

In orașul Mărășești, hotelul Parc 
din apropierea gării are 30 de ca
mere de două locuri, un restau
rant, o braserie, cafe-bar, iar la 
Adjud, modernul complex de ali
mentație publică și cazare - hotelul 
Trotuș, dispune de restaurant,.bra
serie, cafe-bar, precum și 60 de 
locuri de cazare. Aceleași servicii 
le oferă hanul Soveja, din stațiu
nea cu același nume, precum șl 
hotelul Panciu, din orașul Panciu.

In fotografie : hanul „Soveja", 
din județul Vrancea.

CARE A URCAT SPRE
dreptate — și cu noul dis
pensar uman. De aseme
nea, cu noua fabrică de 
piine și un modern com
plex comercial.

Șvinița este o așezare 
de mineri. în fiecare fa
milie este un miner. în 
unele chiar și doi mineri 
— tată și fiu. Și despre 
toți se spune, fie că sînt 
mai vîrstnici sau mai ti
neri, că sînt oameni de 
nădejde în minele de la 
Baia Nouă, Ilișova, Dubo
va și din alte locuri. în 
timpul lor liber cultivă 
legumele și îngrijesc ani
malele, participă cu spor 
la realizarea noilor obiec
tive social-culturale și 
edilitar-gospodărești. în 
orice acțiune obștească — 
și cite nu sînt de făcut 
intr-o localitate nouă, 
unde pulsează intens rit
mul timpului nostru — in

frunte se află primarul, 
deputății Eremia Veli- 
mirovici, Petru Podea- 
nu. Gruici Sobodanka și 
Lazăr Ianculovici. Și. 
bineînțeles, secretarul co
mitetului comunal al 
U.T.C., Maria Iovanovlci, 
vicepreședintele consiliu
lui popular Florian Stoi- 
chici, minerii Gheorghe 
Bălăci și Nicolae Filipo- 
vici, minerii pensionari 
Atanasie Bălăci și loan Pe- 
trovici, precum și multi 
alții. Exemple de oameni 
gospodari, de oameni cu 
inițiativă.

O interesantă particu
laritate : ca nicăieri în alt 
loc, vezi la tot pasul, pe 
străzi, in curțile gospo
darilor, în împrejurimi, o 
specie rară de pomi — 
smochinul vînăt italian. 
Locuitorii îl cultivă și îl 
extind. Producția ? Pînă

în programul de autoaprovizionare 
și în structura consumului populației 
au o pondere însemnată legumele șt 
fructele provenite din bazinele legu
micole și pomicole. „Diversificarea 
sortimentală și mărirea gamei de 
produse solicitate de populație sînt 
obiective prioritare — preciza ing. 
Dochița Mărgăritescu, directorul con
siliului pentru industria alimentară, 
în cadrul programului de autoapro
vizionare s-au stabilit mai multe 
comune ca bazine de producere a 
legumelor pentru consumul în stare 
proaspătă și conservată. S-au con
struit două hectare de sere neîncăl
zite pentru producerea răsadurilor 
de legume necesare unităților agri
cole și gospodăriilor populației din 
sudul județului. Anul acesta va crește 
ponderea producției la produse pînă 
acum deficitare — mazăre de grădină, 
castraveciori, căpșuni ș.a. — și vor fi 
asigurate cantități sporite de mazăre 
de grădină și legume conservate prin 
frig".

Analiza exigentă a rezultatelor și 
a neajunsurilor manifestate în apli
carea principiului autoaprovizionării 
duce la concluzia că posibilitățile și 
resursele existente pot fi mai bine 
puse în valoare. Ne referim la fap
tul că după încheierea contractelor 
— acțiune la care participă echipe 
formate din activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai consiliilor 
populare și ai organelor contractante, 
specialiști — nu se mai .acordă 
aceeași atenție asigurării condițiilor 
pentru realizarea prevederilor con
tractuale, pentru onorarea lor exem
plară, se constată aspecte de forma
lism, se întîlnesc piedici de natură 
strict subiectivă din partea unor 
departamente centrale, care modifică 
sarcinile de la un an la altul fără 
a ține seama de condițiile concrete. 
Spre exemplu, modificări mari, fără 
o bază reală, se constată în ceea ce 
privește laptele de oaie. După ce 
planul de livrare la acest produs a 
crescut de patru ori în decurs de 
patru ani, în 1986 a urmat o reducere 
cu circa 25 la sută față de anul 
precedent, pentru ca în 1987 să se 
prevadă iarăși o creștere de peste 20 
la sută, deși efectivele de oi-matcâ 
și potențialul lor productiv evoluează 
cu o anumită linearitate, fără ase
menea mari oscilații. Nu este mai 
puțin adevărat că rezultatele efective 
în realizarea contractelor la lapte, ca 
și la alte produse, contrastează pu
ternic de la o localitate la alta. 
Cantitatea de lapte livrat, în medie 
pe vacă, în cursul anului trecut de 
la gospodăriile populației a fost de 
26 litri în comuna Ciomăgești, 31 
litri în Beret-Negrești și 39 litri la 
Ciofrîngeni. Firește că diferențele 
exprimă nu deosebiri marcante în 
potențialul productiv al vacilor, ci 
marile deosebiri din activitatea des
fășurată de organele locale în res
pectivele comune.

Esențial este ca, pornind de la pro
pria experiență, consiliile populare 
.să acorde unităților agricole și gos
podăriilor populației un sprijin mai 
eficient și constant în realizarea 
producției agroalimentare, în asigu
rarea tuturor condițiilor pentru li
vrarea ritmică și operativă atît a 
produselor destinate autoaprovizio
nării, cit și a celor prevăzute la 
fondul de stat.

C. BORDEIANU 
Gh. CîRSTEA

Informații de la C. E. C,
Statul garantează depunerile 

populației la C.E.C.
Cu alte cuvinte, titularii depune

rilor sau persoanele împuternicite 
de aceștia pot solicita in orice mo
ment unităților C.E.C. restituirea 
totală sau parțială a sumelor de
puse, acestea avind obligația să 
restituie imediat depunerile efec
tuate pe libretg de economii. în 
conturi curente personale sau pe 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri și pe 
alte instrumente de economisire.

Restituirea sumelor depuse spre 
păstrare la C.E.C. pe librete de 
economii nominale, în conturi cu
rente personale, pe obligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri depuse sprs 
păstrare se poate cere de titularii 
acestor depuneri și de persoanele 
împuternicite în acest scop de ti
tulari.

De depunerile nominale cu clau
ză de împuternicire valabilă numa 
pe timpul vieții titularului poi 
dispune și alte persoane decît ti
tularul (cel mult două), indicate de 
acesta cu ocazia introducerii clau
zei de împuternicire.

în caz de deces al titularului, dc 
sumele economisite existente în 
sold la data decesului pot dispune 
persoanele indicate in dispoziția 
testamentară stabilită de titular.

Cind titularul nu a introdus dis
poziție testamentară, pot dispune 
de sumele economisite moștenitori: 
testamentari în baza testamentului 
sau moștenitorii legali în baza și în 
limitele stabilite prin certificate 
de moștenitor ori prin hotărîre ju
decătorească definitivă.

De sumele depuse pe obligațiun 
C.E.C. cu cîștiguri și pe librete di 
economii „la purtător" pot dis
pune persoanele care le prezintă k. 
ghișeu, iar în cazul libretelor „la 
purtător cu parolă" este obligato
rie indicarea parolei.

MUNTE
la 120—150 de kilograme 
de fiecare ț>om. Rodește 
— zic oamenii — mai bine 
ca în țara de obîrșie. Ita
lia, de unde a fost adus 
și aclimatizat cu multi ari 
în urmă, în această zonă 
a Dunării.

Notăm, în final, că a- 
proape 40 la sută din lo
cuitori sînt tineri. Și chiar 
dacă merg în alte locuri 
să învețe meserie șl vor 
lucra în mine, la par
chetele forestiere sau in 
alte sectoare ale indus
triei, aflate mai departe, 
se vor reîntoarce — cum 
mărturisesc — acasă, în 
așezarea natală. O adevă
rată familie, cu oameni 
destoinici și întreprin
zători, statornică și dem
nă, care iși făurește noul 
destin pe treptele de lu
mină și civilizație ale pre
zentului socialist.
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Tovarășul Dimitrie Ancuța. vice- 
prim-ministru al guvernului, a 
primit, luni, pe Ivan Tenev, pre
ședintele Asociației pentru electro
nică din R.P. Bulgaria.

în cursul întrevederii au fost re
levate bunele relații de prietenie și 
colaborare statornicite intre țările și 
popoarele noastre, relații care cu
nosc o continuă dezvoltare și ampli
ficare, in spiritul înțelegerilor con
venite la cei mai inalt nivel. Au fost 
relevate noi posibilități de extindere 
a colaborării economice dintre cele 
două țări, îndeosebi de lărgire a spe
cializării și coooerării in producție, 
de creștere a livrărilor reciproce de 
produse din domeniul electronicii.

La întrevedere a luat parte

Alexandru Necula, ministrul indus
triei electrotehnice.

★
Cu prilejul împlinirii a 54 de ani 

de la eroicele lupte revoluționare 
ale muncitorimii din ianuarie-fe- 
bruarie 1933, la plăcile comemorative 
din fața Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor și Uzine
lor „Grivița Roșie", membri ai 
conducerii ministerului, reprezen
tanți ai uniunii sindicatelor 
ramură, ai . Regionalei de căi fe
rate București, Centralei de 
trepriză construcții căi ferate și 
întreprinderii mecanice de material 
rulant și utilaj chimic „Grivița 
Roșie" au depus, luni dimineața, co
roane de flori. • (Agerpres)
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Telejurnal
Viața economică
Seară de balet (color). „Frumoa
sa din Pădurea adormită" de P.I. 
Ceaikovskl. •Selecțluni. Interpre-

tează soliștii și ansamblul de ba
let clasic și contemporan „Fan
tasio" din Constanța. în rolurile 
principale : Betty Manolache-Lux, 
Delia I-Ianțlu, Dumitru Manolache- 
Lux. Regia și coregrafia : Oleg 
Danovschi (după coregrafia clași- 
că). Regia TV : Doina Anastasiu

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
zona de munte cu viteze pină 
kilometri pe oră. Temperatura 
lui va scădea treptat. Minimele 
cuprinse intre minus 5 și plus 3

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-irakian

Pentru soluționarea 
pașnică a situației 

din America Centrală

Institutul tie meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 17 februarie, 
ora 20 — 20 februarie, ora 20. In țară: 
Vremea va fj in general inchisă, cu 
cerul mai mult noros. Vor cădea ploi 
șl burnițe în majoritatea regiunilor, în
deosebi insă în cele sudice. Pe alocuri 
în nord și nord-estul țării acestea se 
vor transforma trecător în lapoviță și 
ninsoare, vîntul va sufla slab pină la 
moderat în nord-estul țării cu viteze 
pină la 45 km pe orâ, precum și în

la 70 
aeru- 

vor fi 
....„.......... ...... .. ......... .. . . grade, 
mal scăzute pină la minus 7 grade în 
nord. Iar cele maxime între minus 3 
și plus 4 grade, mai ridicate pină la 
plus 7 grade .în sud-vest indeosebi la 
începutul intervalului. Local se va sem
nala ceață șl Izolat polei. La Bucu
rești : Vremea va fi în general închisă 
cu cerul mai mult noros. Temporar 
va ploua sau va burnița. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
tura aerului va scădea ușor. Valorile 
minime vor fi cuprinse între minus 3 
grade șl zero grade, iar cele maxime 
intre zero și plus 3 grade. Condiții de 
ceață.

BAGDAD (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise pre
ședintelui Republicii Irak, Saddam 
HusSein, un mesaj de prietenie, îm
preună cu urări de sănătate și feri
cire personală, de pace și prosperi
tate poporului irakian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Saddam Hussein a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu salutul 
său prietenesc, cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
noi succese poporului român în ac
tivitatea de dezvoltare economică și 
socială a patriei sale.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea, de către președintele 
Irakului, a tovarășului 
Giosan, președintele Marii 
Naționale, care întreprinde 
oficială de prietenie în 
fruntea unei delegații parlamentare, 
la invitația Adunării Naționale din 
această țară.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată satisfacția față de evoluția as
cendentă a relațiilor de prietenie șl 
colaborare dintre România și Irak. 
S-au evidențiat contribuția deter
minantă 
Nicolae 
Saddam 
trainice 
portanța 
înțelegerilor convenite

Nicolae 
Adunări 
o vizită 
Irak, in

a președintelui 
Ceaușescu și președintelui 
Hussein la așezarea pe baza 
a acestor bune relații, im- 

deosebită a întîlnirilor și 
cu prilejul

INFORMAȚII
« în 

natație 
româncă Luminița Dobrescu s-a si
tuat pe locul I, in proba de 50 m 
liber, cu timpul de 26”38/100. Aceasta 
a fost a patra victorie repurtată de 
Luminița Dobrescu in competiția des
fășurată la bazinul „Olimpiski" din 
capitala sovietică. Proba feminină de 
800 m liber a fost ciștigată de 
înotătoarea noastră Eniko Palencsar, 
cronometrată cu timpul de 8'42”21/100 
Pe locul secund : Alexandra Russ 
(R.F. Germania) — 8'51”ll/100.

concursul internațional de 
de la Moscova, inotătoarea

SPORTIVE
schi-fond, austriacul Andreas Felder 
a terminat învingător în proba de 
sărituri de la trambulina de 90 m, 
cu un total de 216 
de 110 m și 112,5

puncte (sărituri 
m).

mondiale . de 
la Lake Placid 

_.___ __ _ ' ", in
care victoria a revenit selecționatei 
R.D. Germane, cronometrată cu 
timpul de 1 h 25’02”30/100. Pe locu
rile următoare s-au situat echipele 
U.R.S.S. (1 h 27’12’TO/IOO) și R.F. Ger
mania — (lh 27’21”10/100).

0 Campionatele 
biatlon au continuat 
cu proba de ștafetă 4x7,5 km.

echipele

0 La campionatele mondiale de 
patinaj viteză — poliatlon, competi
ție găzduită de orașul Heerenveen 
(Olanda), olandezul Leo Visser a sta
bilit un nou record mondial in proba 
de 5 000 m : 6'47”01/100. Pe locurile 
următoare s-au situat Nikolai Gu
liaev (U.R.S.S.) — 6’51”28/100 și Geir 
Karlstad (Norvegia) — 6’52”18/100.

© în meci retur pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la hochei pe gheață, echi
pa V.S.J. Kosice a întrecut pe teren 
propriu, cu scorul de 3—2 (1—0, 0—1, 
2—1), formația „Polonia" Bytom. în 
urma acestei victorii, hocheiștii ce
hoslovaci s-au calificat pentru faza 
finală a competiției.

Mișcări greviste în
MADRID 16 (Agerpres). — Munci

torii de la exploatările miniere ale 
întreprinderii Hunosa din Oviedo, 
nordul Spaniei, s-au aflat luni in 
grevă, răspunzînd la chemarea sin
dicatelor de a participa la o acțiune 
de protest de 43 de ore împotriva 
planului conducerii de organizare 
viitoare a firmei. Acest plan prevede 
desființarea a 2 000 de locuri de 
muncă. Este a doua grevă de protest 
a acestei categorii de salariați. des
fășurată la chemarea 
Muncitoresc al Minelor 
— Uniunea Generală a 
(S.O.M.A.—U.G.T.) și
Muncitorești (C.C.O.O.).

Minerii din Oviedo au participat, 
în cursul dimineții, la o serie de 
adunări la locul de muncă.

Sindicatului 
din Asturia 

Muncitorilor 
a Comisiilor

0 în ziua a doua a Campionate
lor republicane de atletism pe teren . 
acoperit, competiție ce s-a disputat 
în sala din Bacău, tinăra sportivă 
Paula Ivan (Olimpia București) a 
ciștigat proba de 3 000 m. cu un nou 
record național de sală, fiind crono
metrată în 8'46”45/100. Cu un nou 
record s-a încheiat și cursa de 200 m, 
în care Iolanda Oancea (Rapid Bucu
rești) a obținut o surprinzătoare vic
torie, cu timpul de 24”25/100.

• Disputat la Lisabona, meciul 
de fotbal dintre reprezentativele 
Portugaliei și Italiei, contînd pentru 
grupa a doua a preliminariilor cam
pionatului european, s-a încheiat cu 
victoria oaspeților cu scorul de 1—0 
" — ’ ....  ...... ----------’*-*  in

se 
de

(1—0). în urma acestui rezultat, 
clasamentul grupei pe primul loc 
află Italia — 8 puncte, urmată 
Suedia — 5 puncte.

LISABONA 16 (Agerpres) — Stu
denții de la Facultatea de litere din 
Lisabona au inițiat luni o grevă 
de protest împotriva restructurării 

■cursurilor care, subliniază aceștia, 
afectează viitorul lor profesional. 
Acțiunea face parte .dintr-o serie de 
mișcări revendicative începute cu 
circa trei săptămîni în urmă și Ia 

, care participă aproximativ 14 000 de 
studenți de la diferite universități 
portugheze. Studenții de Ia universi-

la
0 Proba de ștafetă 4x7,5 km din 

cadrul concursului internațional de 
biatlon „Cupa Dinamo Brașov", des
fășurată Ia Predeal, pe valea Rișnoa- 
vei, a fost ciștigată de echipa 
R.D. Germane (Heimann, Lonschmidt, 
Hauswald, Gothel), cu timpul de 
lh 37'28”. Pe locul doi s-a clasat 
formația României (Popa, Todașc^, 
Lestyen, Rădulescu) — 1 h 38’10”, iar 
locul trei ,a fost ocupat de selecțio
nata Cehoslovaciei — 1 h 40’13”.

O La Oberstdorf (R.F. Germania), 
în cadrul campionatelor mondiale de

© în turneul zonal de șah de 
Varșovia, in runda a 9-a. Mihai Șubă 
a ciștigat la Prandstetter, Florin 
Gheorghiu a remizat cu Szmidt, iar 
Mihai Marin a obținut, de asemenea, 
remiză in partida susținută cu Sax. 
Alte rezultate: Jansa — Gheorghiev 
remiză, Csom — Andonov 1—0, Mn- 
kri — Radulov remiză, Havelko — 
Negulescu 1—0, Sznapik — Ptaknik 
0—1. în prima grupă conduce Sax cu 
6 puncte. Florin Gheorghiu ocupă lo
cul 5 cu 4,5 puncte. în grupa a 2-a 
se menține lider Pinter cu 7 punc
te, urmat de Șubă cu 5,5 puncte.

Zi de zi, in întreaga perioadă care s-a scurs de la începutul anului, 
din toate colțurile lumii au sosit noi și noi știri despre intensificarea 
amplelor mișcări pentru pace. Popoarele, indiferent pe ce meridian geo
grafic s-ar afla, iți continuă acțiunile pentru înfăptuirea dezideratului 
vital - oprirea cursei înarmărilor ți trecerea la măsuri concrete devital - oprirea cursei înarmărilor 
dezarmare.

Milioane de oameni din Europa, ca 
și de pe celelalte continente, din 
Est și din Vest, din Sud și din Nord 
se ridică, „aidoma unui talaz uriaș", 
pentru a apăra dreptul lor suprem la 
viață, la pace. Muncitori, țărani, in
telectuali, reprezentanți ai păturilor 
mijlocii, ai tuturor claselor sociale, 
oameni de cele mai diferite convin
geri și orientări politice și filozofice, 
membri ai unor parlamente și gu
verne, reprezentanți ai cultelor se re
găsesc, în aceste zile. în marele 
front al mișcărilor pentru apărarea 
păcii.

Angajarea tot mai puternică în 
lupta pentru salvgardarea omenirii 
de la un război atotdistrugător este 
cu atît mai necesară cu cit, pe du
rata Anului Internațional .al Păcii, 
mersul general al evenimentelor, în 
mod deosebit diferitele tratative de 
dezarmare nu au evoluat în direcția 
așteptată de popoare. Dimpotrivă, au 
continuat actele politicii de forță, 
s-au menținut focarele de conflict, 
cursa înarmărilor s-a accelerat, în 
arsenale acumulindu-se noi mijloace 
de distrugere, inclusiv nucleare, con
comitent cu intensificarea pregătiri- 

' lor de militarizare a spațiului cos
mic.

Imperativul încetării ex
periențelor nucleare. In ca" 
drul amplelor manifestații ce au loc, 
un obiectiv principal al cerințelor 
opiniei publice este încetarea ime
diată a oricăror experiențe nuclea
re. indiferent de mediul in care s-ar 
desfășura, ca una din cerințele cele 
mai arzătoare ale actualității, ca un 
imperativ stringent pentru reducerea 
și încetarea cursei înarmărilor, pen- . 
tru îndepărtarea și eliminarea pri
mejdiei nucleare, pentru salvgar
darea păcii. Această poziție princi
pială a fost din nou afirmată cu 
putere după cele două experiențe 
cu arme nucleare efectuate de S.U.A. 
în deșertul Nevada in prima jumă
tate a lunii februarie.

Puternice glasuri de 
ferme luări de poziție 
acestor acțiuni, contrare 
păcii și destinderii, s-au făcut auzite 
in STATELE UNITE, unde membri 
ai Congresului', oameni de știință, 
reprezentanți ai celor mai diferite 
cercuri ale opiniei publice au cerut 
încetarea imediată a experiențelor. 
Sute și sute de demonstranți au

protest și 
împotriva 
cerințelor

încercat să ocupe sectorul unde, în 
subteran, urmau să aibă loc țestele 
nucleare, fiind împiedicați în acțiu
nea lor doar prin folosirea forțelor 
polițienești.

La chemarea a peste 200 de organi
zații antirăzboinice, asociații cultu
rale și profesionale, religioase și de 
tineret din. S.U.A. au avut loc 
numeroase demonstrații de protest. 
„Interzicerea tuturor experiențelor 
nucleare, reprezintă un obiectiv prio
ritar al forțelor care luptă pentru 
pace din S.U.A." — a declarat David 
Cortright, directorul executiv al 
„Comitetului pentru o politică nuclea
ră sănătoasă". Potrivit declarației 
sale, această organizație, care cu
prinde 140 000 de membri, își va in
tensifica eforturile pentru a determi
na guvernul american să răspundă in 
mod corespunzător moratoriulul apli
cat de Uniunea Sovietică — mai ales 
în lumina faptului că o continuare a 
experiențelor nucleare americane ar 
antrena încetarea acestui moratoriu.

Critici vehemente s-au făcut au
zite și în țările Europei occiden
tale. Mișcarea pentru pace din 
FRANȚA a lansat un apel pen
tru proclamarea anului 1987 ca an al 
încetării experiențelor cu arma nu
cleară. Apelul prevede activizarea 
campaniei la nivel național de strin- 
gere de semnături pe o petiție prin 
care se cere încetarea experiențelor 
de către toate statele, inclusiv a celor 
efectuate de Franța în atolul Mu- 
ruroa.

„în 1987 — a declarat la rîndul 
său președinta „Ligii Internaționale 
a Femeilor pentru pace și libertate", 
Eleonora Romberg — sarcina prin
cipală a opiniei publice democratice o 
constituie încetarea definitivă a ex
periențelor cu armele nucleare. Adre
săm un apel hotărît conducătorilor 
S.U.A. și U.R.S.S., tuturor statelor 
nucleare să se ajungă neintirziat la 
un acord corespunzător in această 
privință".

în NORVEGIA, peste 300 de orga
nizații și grupări reunite în mișcarea 
de masă „Nu — armei nucleare" au 
stabilit calendarul acțiunilor de masă 
pe acest an in vederea eliberării 
continentului european, a întregii 
lumi de armele nucleare. „Popoarele 
iubitoare de pace nu trebuie să pre
cupețească nici un efort pentru a se 
opri exploziile atomice experimenta
le, pentru a se ajunge la încetarea 
lor generală și definitivă, ceea ce ar 
avea consecihțe salutare asupra în-

dialogului româno-irakian la nivel 
înalt.

în timpul întrevederii a fost expri
mată hotărirea celor două țări de a 
adinei și diversifica raporturile ro- 
mâno-irakiene în domeniile politic, 
economic, cultural, tehnico-științi- 
fic, spre binele ambelor popoare, al 
păcii și cooperării internaționale.

Abordîndu-se unele probleme im
portante ale situației politice in
ternaționale, cu deosebire a celei din 
zonă, președintele Saddam .Hussein 
a dat o înaltă apreciere inițiativelor 
României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru soluțio
narea pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor conflictelor dintre state, în 
interesul păcii și securității în în
treaga lume.

★
în timpul vizitei, delegația a avut 

convorbiri cu dr. Saadoun Hammadi, 
președintele Adunării Naționale 
Irakiene, și cu alți membri ai condu
cerii Parlamentului Republicii Irak. 
Totodată, s-a întîlnit cu Hassan Aii, 
ministrul comerțului, președintele 
părții irakiene în Comisia mixtă gu
vernamentală de cooperare econo
mică, tehnico-științifică și de comerț 
româno-irakiană.

La primire și întrevederi a parti
cipat tovarășul Ionel Cetățeanu, 
ambasadorul României în Republica 
Irak.

lumea capitalului
tățile clasice din Coimbra și Oporto, 
care au participat anterior la greve, 
și-au manifestat solidaritatea cu co
legii din Lisabona.

, studenții revendică 
specialități în cadrul 
care să le permită 

profesii.

.cgiidin Lisabi 
Intre altele, 

crearea unor 
universității 
accesul la noi i

(Agerpres) — La che-ATENA 16 . _ .
marea sindicatelor, în Grecia a avut 
loc o grevă generală, la care au 
participat muncitori și funcționari 
de stat, cadre didactice, lucrători din 
transporturi și comerț. Greva se in
tegrează unei serii de acțiuni reven
dicative pentru adoptarea de măsuri 
în direcția combaterii șomajului și 
ameliorării condițiilor de viață ale 
diferitelor categorii de salariați.

PARIS 16 (Agerpres) — Luni a 
început în Franța, la chemarea Con
federației Generale a Muncii (C.G.T.), 
„Săptămîna națională 
metalurgiștilor". în 
și departamente ale 
loc mitinguri, greve 
festări prin care metalurgiștii fran
cezi își 
față de 
ramură, 
dustriei

de acțiune a 
diferite orașe 
țării vor avea 
și alte mani-

vor exprima protestul lor 
situația de criză în această 
altădată de frunte, a in- 

franceze.

Conflictul dintre Iran și Irak
16 (Agerpres). — For- 
irakiene au lansat in 

luni două 
orașelor 

a anunțat 
militar la

TEHERAN 16 (Agerpres). — Avioa
ne de luptă iraniene au bombardat 
luni poziții ale trupelor irakiene pe 
teatrul de operațiuni „Karbala-5", 
în' zona Shalamcheh. se anunță in
tr-un comunicat militar difuzat la 
Teheran, -citat de agenția I.R.N.A. 
în ziua precedentă, aparatele ira
niene au bombardat poziții și concen
trări de trupe irakiene la est de 
Basra. Duminică, apărarea antiaeria
nă iraniană a doborit două avioane 
militare irakiene.

BAGDAD 
țele aeriene 
noaptea de duminică spre 
atacuri simultane asupra 
Qom și Dezful din Iran, 
un purtător de cuvint
Bagdad, citat de agenția I.N.A. An
terior, avioanele irakiene au atacat 
orașele iraniene Khorrambad. Iwan, 
Chuara. Kuh-dasht, Qadars și Do- 
roud. Se precizează că toate avioa
nele s-au întors la bazele lor.

tregului climat politic internațional, 
asupra negocierilor de dezarmare" — 
se spune in declarația acestei miș
cări adoptată la începutul anului.

Obiective asemănătoare și-au for
mulat, in programul lor de luptă și 
acțiune, organizațiile pentru apărarea 
păcii din SPANIA. PORTUGALIA, 
LUXEMBURG. AUSTRALIA. NOUA 
ZEELANDA, VENEZUELA, COLUM
BIA, BRAZILIA.

Numeroase acțiuni sint în curs de 
desfășurare în JAPONIA, singura 
țară care a cunoscut ororile bombar
damentelor atomice. într-un apel al 
mișcării pentru pace din Osaka, pe 
care s-au depus sute de mii de sem
nături, se exprimă cerința „interzice
rii totale a experiențelor nucleare, a 
lichidării tuturor armelor atomice 
înainte ca ele să distrugă întreaga 
omenire".

Eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune din 
Europa — obiectiv prioritar. 
Chiar din prima zi a noului an, pe 
continentul european s-au desfășurat, 
mari acțiuni și manifestări populare 
avînd ca obiectiv oprirea amplasării 
de noi rachete cu rază medie de ac
țiune, retragerea celor existente, 
eliminarea armelor de distrugere în 
masă din Europa. încă din zorii zilei 
de 1 ianuarie agențiile internaționa
le de presă au consemnat, ca primă 
acțiune de pace a anului, ampla de
monstrație desfășurată. în MAREA 
BRITANIE în fața bazei aeriene 
americane de la Upper Heyford. Or
ganizată de „Campania pentru Dezar
mare Nucleară" (C.N.D.) — organi
zație care grupează peste 300 000 de 
membri — demonstrația a avut ca 
lozincă : „Lichidarea rachetelor nu
cleare din Europa și din întreaga 
lume". Intr-o declarație publicată cu 
acest prilej, C.N.D. s-a adresat ce
lorlalte organizații de luptă pentru 
pace, organizații sindicale, profesio
nale în vederea desfășurării de ac
țiuni comune pentru „eliberarea te
ritoriului britanic și a întregii lumi 
de armele nucleare, de celelalte 
arme de distrugere in masă".

în R.F. GERMANIA organizațiile de 
luptă pentru pace au lansat apeluri 
in vederea mobilizării opiniei publi
ce pentru a se obține retragerea 
eurorachetelor amplasate pe terito
riul acestei țări. în cadrul unor, ac
țiuni desfășurate la Dortmund a 
fost adoptată o declarație în care se 
subliniază că „dorința cea mai arză
toare a popoarelor europene este în
lăturarea de pe continent a amenin
țării permanente pe care o reprezintă 
prezenta rachetelor".

în BELGIA și OLANDA numeroa
se organizații sociale și obștești, pre-

cum și unele partide politice au des
fășurat acțiuni sub lozinci ca : „Nu 
rachetelor !“, „Prin negocieri — să 
se treacă la eliminarea eurorachete
lor 1“ ; „Europa nu trebuie să devină 
Euroshima !“. Organizațiile de luptă 
pentru pace din cele două țări au 
adoptat un apel in care se spune : 
„în problema eliminării eurorachete
lor punctele de vedere ale S.U.A. și 
U.R.S.S. sint foarte apropiate. Iată 
de ce popoarele europene trebuie, 
prin manifestarea puternică a voin
ței lor, să determine realizarea de 
acorduri imediate in această direcție".

Semnificativă este și declarația „Or
ganizației de luptă impotriva prezen
ței rachetelor nucleare" din localita
tea Comisso — ITALIA. „Soluționa
rea eliminării eurorachetelor ar des
chide calea reducerii inarmărilor, 
pînă la lichidarea tuturor armamen
telor nucleare. Pentru aceasta tre
buie să ne înzecim eforturile ca să 
fie scoase afară din Europa rachete
le cu rază medie de acțiune !“. De
monstrații în acest sens au avut loc 
la Roma, Milano, Napoli, Genova.

Pentru trecerea la tratati
ve reale, eficiente de dezar
mare ^ind expresie hotărîrii fer
me a opiniei publice internaționale 
de a se acționa pentru dezarmare și 
pace, incă din primele zile de după 
Anul Nou s-au înregistrat o serie de 
luări de poziție, s-au făcut propuneri 
in sprijinul desfășurării unor trata
tive eficiente, care să ducă la reali
zarea de înțelegeri concrete in di
recția dezarmării.

Participanții la demonstrația din 
capitala INDIEI au cerut, in rezolu
ția adoptată, „ ” " ‘ ‘ ’*
clarații la fapte de dezarmare 
pace". Luînd cuvîntul în 
unei reuniuni a 
la Hyderabad, șeful statului indian, 
Giani Zail. Singh, 
„prin realizarea de pași efectivi la 
tratativele de dezarmare în direcția 
înlăturării pericolului nuclear pot fi 
asigurate pacea, prietenia și înțele
gerea intre popoare".

„să se treacă de la de- 
I fi 

cadrul 
tineretului de

a declarat că

CIUDAD DE PANAMA 16 (Ager
pres). Eforturile de pace ale „Grupu
lui de la Contadora" (Columbia, 
Mexic. Panama și Venezuela) au ie
șit întărite în urma reuniunii mi
niștrilor de externe ai țârilor mem
bre ale C.E.E. și Americii Latine, 
desfășurată recent la Ciudad de 
Guatemala, a declarat ministrul pa
namez de externe, Jorge Abadia. 
Statele membre ale C.E.E.. a sub
liniat el. s-au' pronunțat în mod des
chis în favoarea unei soluționări pe 
cale pașnică a problemelor centro- 
americane.

într-un interviu publicat în ziarul 
„La Republica" din Ciudad de Pa
nama. Abadia a arătat că țara sa 
își menține poziția potrivit căreia 
soluția la criza din America Cen
trală trebuie să fie globală și să co
respundă intereselor tuturor statelor 
din regiune.

SAN JOSE 16 (Agerpres). — Reu
niunea la nivel înalt a șefilor de 
stat din unele țări latino-americane, 
fără participarea Republicii Nica
ragua, ale cărei lucrări s-au desfă
șurat la San Jose, s-a încheiat cu 
un eșec. Participanții nu au reușit 
să cadă de acord asupra unui plan 
de pace — în prealabil anunțat — 
prevăzînd reglementarea crizei 
America Centrală.

Singura hotărîre adoptată la 
Jose este convocarea, peste trei 
a unei reuniuni similare, dar la 
urmează să participe și președin
tele Republicii Nicaragua. Daniel 
Ortega — relatează agențiile de 
presă.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
M, Chebeleu transmite : în capitala 
Uniunii Sovietice s-au încheiat lu
crările forumului internațional des
fășurat sub deviza „Pentru o lume 
fără arme nucleare, pentru supra
viețuirea umanității", la care au luat 
parte peste 1 000 de oameni de știin
ță, cultură și artă, medici, repre
zentanți ai vieții politice și obștești, 
ai cercurilor de afaceri și cultelor, 
sociologi și ecologi din aproximativ 
80 de țări, inclusiv din România. 
Dezbaterile au prilejuit efectuarea 
unui schimb de opinii asupra uriui 
cerc larg de probleme legate de in
tensificarea luptei tuturor popoare
lor pentru lichidarea pericolului nu
clear, care amenință existenta uma
nității. pentru promovarea idealuri
lor de pace. înțelegere și colaborare 
internațională.

în lumina poziției României, a

aprecierilor și considerentelor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la realizarea dezarmării, 
securității și colaborării în Europa 
și în întreaga lume, interzicerea ex
periențelor nucleare, oprirea milita
rizării Cosmosului, promovarea des
tinderii și înțelegerii între popoare, 
reprezentanții țării noastre au rele
vat rolul și răspunderea ce revin 
tuturor statelor șl popoarelor în so
luționarea multiplelor probleme care 
confruntă omenirea și edificarea 
unei lumi fără arme nucleare. Au 
fost reliefate propunerile și inițiati
vele realiste și constructive ale ță
rii noastre privind trecerea la dezar
mare, realizarea păcii și dezvoltarea 
colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale între toate țările 
lumii.

în încheierea lucrărilor forumului 
a luat cuvîntul M. Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

din
San 

luni, 
care

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 16 (Agerpres) — în 

cursul unui duel cu mortiere și mi
traliere care a angrenat milițiile ri
vale de-a lungul liniei de demarca
ție între estul și vestul Beirutului, 
cel puțin opt persoane și-au pierdut 
viața. Surse ale poliției libaneze au 
precizat că proiectile și grenade au 
căzut și în apropierea reședinței 
prezidențiale.

Tensiunea in zona taberelor de 
refugiați palestinieni din Liban se 
menține, deși ea s-a mai diminuat 
în ultimele zile 
rii parțiale a 
AMAL asupra 
Rashidiyeh, de lingă Sour (TYR), 
din sudul teritoriului libanez.

★
Trupele israeliene au efectuat, 

ultimele 24 de ore, incursiuni 
unele localități din sudul Libanului, 
situate în așa-zisa „zonă de secu
ritate" instituită unilateral de Israel 
în această parte a teritoriului liba
nez. Un grup de soldați israelieni, 
însoțiți de tancuri și transportoare 
blindate, au pătruns in așezările 
Deir-Sirian și Haula, efectuind per
cheziții și operînd arestări în rîndul 
populației. Operațiunea a fost spri
jinită de elicoptere de luptă.

★
Poliția și armata israeliană au re

curs la gaze lacrimogene și bastoane 
de cauciuc împotriva participanților 
la o serie de noi demonstrații în 
teritoriile arabe ocupate împotriva 
persecuțiilor la care este supusă 
populația. în cursul unei astfel de 
demonstrații, care a avut loc în sec
torul Gaza, opt persoane au fost ră
nite. în ultimele zile, în cursul unor 
astfel de demonstrații au fost 
arestate sute de persoane.

ca urmare a ridică- 
asediului milițiilor 

taberei de refugiați

în 
în

(Agerpres)

Declarind orașul Aalborg, important 
centru industrial din DANEMARCA, 
drept zonă denuclearizată. Consiliul 
municipal al acestei localități a 
adoptat o rezoluție în care se subli
niază, totodată, necesitatea trecerii 
la măsuri reale pe linia reducerii și 
încetării cursei inarmărilor conven
ționale. „Și țările Pactului Atlantic, și 
cele ale Tratatului de la Varșovia 
s-au arătat dispuse să angajeze ne
gocieri in vederea unor reduceri sub
stanțiale ale arsenalelor convenționa
le. Popoarele doresc să se treacă 
neintirziat la tratative și la măsuri 
concrete de dezarmare" — se arată 
in rezoluție.

într-o declarație a reprezentanți
lor parlamentelor din FILIPINE, IN
DONEZIA, MALAYEZIA. SINGA
PORE, THAILANDA se lansează un 
apel la „mobilizarea opiniei publice 
mondiale, astfel incit toate statele, și 
în special statele care dețin mari ar
senale de arme, să ajungă la ho
tărirea politică de a se angaja pe 
calea dezarmării".

„Omenirea luptă pentru dreptul la 
viață, pentru generațiile actuale și 
pentru cele viitoare" — se arată în
tr-o declarație a mișcării pentru pace 
din GRECIA, care conține un nou 
apel adresat țărilor ce dețin arme 
nucleare „să pună capăt cursei 
inarmărilor și să treacă la tratative 
reale, eficiente in direcția înfăptui
rii dezarmării".

Cu aceeași fermitate, popoarele se 
pronunță pentru oprirea oricăror 
acțiuni de militarizare a Cosmosului, 
în Statele Unite, aproape 9 000 oa
meni de știință, cadre universitare, 
cercetători — incluzînd 15 laureați ai 
Premiului Nobel — au semnat un do
cument pentru a-și exprima refuzul 
de a participa la orice acțiune le
gată de militarizarea spațiului cos
mic. De asemenea, mii și mii de oa
meni de știință din Marea Britanie, 
R.F. Germania. Italia, Japonia. Fran
ța se pronunță împotriva „războiului 
stelelor", considerindu-1 — cum sub
linia prof. John Kogut, de la Uni
versitatea din Illinois — „un obsta
col serios in calea eforturilor ce se 
fac in prezent pentru trecerea la 
dezarmare".

ale amplei mobilizări a opiniei pu-Toate acestea slnt noi expresii
blice internaționale, ale acțiunii forțelor sociale celor mai largi - băr
bați și femei, tineri și virstnici, indiferent de opțiunile politice, filozofice 
și religioase - pentru apărarea păcii. In această mare bătălie pașnică 
este angajată cu toate forțele România socialistă. Prin glasul de inaltă 
autoritate internațională al președintelui țării, poporul român și-a reafir
mat, la acest inceput de an, convingerea nestrămutată că stă pe deplin 
in puterea popoarelor să oprească, prin acțiunea lor unită și convergentă, 
calea spre prăpastie, să impună un curs politic nou - de dezarmare, 
pace, colaborare și înțelegere.

Grupaj realizat de Nicolae PLOPEANU

>

Acțiuni și luări de poziție pentru
stăvilirea cursei înarmărilor
„împotriva armelor nucleare nu există 

nici un mijloc de protecțieff
MOSCOVA. — împotriva armelor 

nucleare nu poate exista nici un 
mijloc de protecție, iar utilizarea . 
lor va duce la o conflagrație 
globală ce va pune în pericol in

i' treaga omenire — a declarat secre- 
) tarul general al Organizației Con- 

...........................................................
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ferlnței Islamice, in cuvîntul rostit 
la Forumul oamenilor de știință și 
cultură pentru reducerea radicală

și eliminarea armelor nucleare, ale 
cărui lucrări s-au desfășurat la 
Moscova.

Amenințarea exterminării nuclea
re apasă asupra întregii umani
tăți — a menționat el —, subliniind 
că în fața popoarelor lumii se află 
alternativa — ori vor distruge arma 
nucleară, ori, dimpotrivă, aceasta 
va determina dispariția umanității.

„Să eliberăm planeta de pericolul atomic 1"
COPENHAGA. — La Copenhaga 

s-au încheiat lucrările congresului 
anual al uneia dintre cele mai 
mari organizații antirăzboinice din 
Danemarca — Comitetul pentru 
pace și securitate. Timp de două 
zile, participanții au dezbătut pro
blemele actuale ale mișcării da-

nete pentru pace. O atenție de
osebită a fost acordată organizării 
în țară a unor campanii sub 
devizele „Să eliberăm planeta de 
armamente nucleare!", „NU «Răz
boiului stelelor»!", „Să înceteze . 
imediat experiențele nucleare!", *,  
„DA — zonele denuclearizate !“. (

de sporire a arsenalului militar al l 
Japoniei. De asemenea, dr. Yoshi- J 
kazu Sakamoto, de la Universita- 1 
tea din Tokio, a lansat populației l 
nipone apelul de a-și intensifica ’ 
acțiunile de protest împotriva ț 
creșterii cheltuielilor militare ale! 
tării. \

Agenția citată reamintește că l 
proiectul guvernamental privind ' 
bugetul pentru apărare în perioada \ moo 1 nnn „ 104/

Opoziție față de creșterea cheltuielilor militare
TOKIO. — Comitetul japonez 

pentru dezarmare nucleară se o- 
pune noii politici a guvernului de 
a încerca să depășească nivelul 

; cheltuielilor militare, care a fost, 
) din 1976, de 1 la sută din produsul 
1 național brut (P.N.B.), a declarat 
, senatorul Utuno Miya Tokumo, 
1 conducător al acestei organizații — 
> transmite agenția China Nouă. Toț- 
l odată, Hyosuke Ojiraoka, primarul 
. orașului Naha, din insula Okinawa 
! — unde se află o mare bază mi- 
i litară americană — a condamnat, 
’ la rîndul lui, politica guvernului

j Asigurarea păcii — dezideratul cel mai fierbinte

*

i <

BERNA. — Datele cuprinse in
tr-un sondaj de opinie publicat la 
Lucerna atestă faptul semnificativ 
că aproape 50 la sută dintre el
vețienii chestionați au declarat că 
salvgardarea păcii constituie prin
cipala lor preocupare. Pace pe 
întreaga planetă — acesta este

1
*

*

x

*

*

1986—1990 prevede alocarea a 18,4 i 
trilioarie yeni (circa 121 miliarde 1 
dolari), depășindu-se astfel nivelul l 
anual de 1 la sută din P.N.B. ’

i
cel mai fierbinte deziderat expri- , 
mat de numeroși locuitori ai El- 1 
veției, care consideră absolut ne- ( 
cesară multiplicarea eforturilor în- i 
treprinse pretutindeni în lume pen- ' 
tru înfăptuirea acestei aspirații 
fundamentale a omenirii.

Pentru preîntîmpinarea unei catastrofe nucleare
DELHI. — „Este suficientă o a- 

ventură nucleară pentru a distruge 
tot ce a creat umanitatea în 
treaga sa istorie" — a declarat 
președintele Indiei, Zail 
într-o alocuțiune rostită la 
versitatea din orașul Jammu, el a 
reafirmat hotărîrea țării sale de a 
utiliza energia atomică exclusiv tn 

. scopuri pașnice. Aplărînd cu con- 
l secvență cauza păcii, guvernul In-

in-
do- i 
na- ;

Singh. 
Uni-

diei, a subliniat vorbitorul, nu < 
rește să irosească resursele na- . 
ționale limitate pentru a participa \ 
la cursa inarmărilor cu vecinii săi. i

Președintele Singh a lansat un ‘ 
apel la unitate întregului popor in- l 
dian, reliefînd că numai o Indie J 
unită poate să-și aducă o contri- ) 
buție semnificativă la asigurarea l 
păcii generale, a egalității și secu- ’ 
rității pe întreaga planetă.... .. . . . . _ (

AGENȚIILE DE PRESA
■ pe scurt

SPRIJIN. R.P.D. Coreeană spri
jină tratatul cu privire la crearea 
unei zone libere de arme nuclea
re în Pacificul de Sud — se arată 
intr-un editorial al ziarului „No- 
don Sinmun" —. stabilirea unei a- 
semenea zone fiind in concordan
ță cu poziția R.P.D. Coreene . pri
vind transformarea întregii zone 
a Asiei și Pacificului intr-o regiu
ne lipsită de arme nucleare. Gu
vernul R.P.D.C. a declarat încă din 
iunie 1986 că în R.P.D.C. nu se 
vor produce, experimenta, depozita 
sau introduce niciodată arme nu
cleare — relevă editorialul.

CONGRES. Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Ban
gladesh, întrunit în ședință la 
Dhaka, a hotărît ca viitorul Con
gres al partidului să aibă Ioc 
perioada 7—14 aprilie 1987.

în

PLENARA. La Montevideo a 
avut loc o plenară a organizației 
Frente Amplio — coaliție a forțelor 
de stingă din Uruguay din care 
face parte și Partidul comunist. în 
raportul prezentat plenarei, Liber 
Seregni, președintele organizației, 
a subliniat necesitatea continuării 
procesului de transformări demo
crate din țară.

MEMORANDUM. Australia șl R.P 
Chineză au semnat, luni, la Mel- 

I bourne un memorandum de înțele
gere privind extinderea cooperării 
dintre cele două țări în sectoarele 
otelului șl mineritului. S-a conve- 

f nit ca cele două țări să continue 
I schimburile de tehnologie și co

merciale.
ÎNȚELEGERE. La încheierea 

1 reuniunii de la Georgetown a mi- 
. niștrilor comerțului din țările 

membre ale Pieței Comune Ca-

raibiene (CARICOM), particlpan- 
ții au convenit asupra introduce
rii, treptat, a unor tarife vamale 
comune pentru cele 13 state mem
bre. Transpunerea in practică a 
acestei decizii va dura pină în ia
nuarie 1989, a declarat 
general al organizației, 
Rainford.

secretarul
Roderick

CHINEZE
1986, de
— relevă

POPULAȚIA R. P. 
era, la sfirșitul anului 
1.06 miliarde locuitori, 
agenția China Nouă, citind comu
nicatul dat publicității la Beijing 
de ~....................
al 
că 
de 
mortalității a fost de 6,69 la mie, 
de unde rezultă o rată de creștere 
naturală a populației de 14,08 la 
mie, comparativ cu 11,23 la mie în 
anul 1985.

Biroul de stat pentru statistică 
R. P. Chineze. Se menționează 
rata natalității a atins niveldl 
20,77 la mie, în timp ce rata

SONDAJ. Potrivit unui sondaj 
de opinie ale cărui rezultate au 
fost date publicității la Madrid. 52 
la sută dintre persoanele consulta
te au declarat că intrarea Spaniei 
in Piața comună nu a adus nici 
un avantaj țării. Numai 20 la sută 
dintre cei chestionați consideră că 
aderarea la Piața comună este 
avantajoasă Spaniei, în timp ce 28 
la sută s-au abținut să facă apre
cieri, transmite agenția E.F.E.

CICLONUL „CLOTHILDA" s-a 
abătut asupra Insulei Mauritiui, 
situată in Oceanul Indian, provo- 
cind pagube materiale importante. 
Potrivit unor prime evaluări, 
mătate din recolta de trestie 
zahăr este compromisă. Au 
semnalate, totodată, pagube
insula Reunion, situată in apro
piere.

fu- 
de 

fost 
pe
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