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NICOLAE CEAUȘESCU

Trimisul special al cotidianului suedez „Svenska Dagbladet1*

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, joi, pe Gustaf von Platen, 
redactor-șef, trimis special al cotidia
nului suedez „Svenska Dagbladet".

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R,

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru cotidianul suedez „Svenska 
Dagbladet".
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PRIORITĂȚI ALE ULTIMULUI TRIMESTRU DIN 1980, CERINȚE MAJORE 

ALE DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NOASTRE ÎN 1981 (IV)
Au îndeplinit

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi după-amiază, pe 
Birgit Rasmussen, trimis special al co

tidianului danez „Berlingske Tidende".
La primire a luat parte tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru. cotidianul ’danez „Berlingsk» 
Tidende".

planul cincinal

MATERIALELE REFOLOSIBILE 
să le recuperăm cu operativitate, 

să le valorificăm in întregime 
și cu eficiența ridicata

Reprezentantul P.N.U.D. la București

In planurile noastre economice la 
nivel național, din ultimii ani. gă
sim înscrise prevederi exprese re
feritoare laj unul din izvoarele certe 
de materii prime, mult timp pe 
nedrept ignorat : valorificarea resur
selor materiale refolosibile. Este cu
noscută consecventa cu care urmă
rește secretarul general al partidului 
nostru realizarea unei schimbări ra
dicale de atitudine, determinarea unor 
acțiuni practice, eficiente în privința 
materialelor refolosibile, recupera
rea și valorificarea lor fiind o cerință 
vitală a economiei in etapa actuală, 
încă in 1972, înainte de a se declanșa 
criza mondială a energiei și materiilor 
prime, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că una din sursele importan
te ale bazei de materii prime o con
stituie. stringerea și utilizarea resur
selor metalice și lemnoase refolosibi
le. cît și a celor de hirtie. textile, cau
ciuc, uleiuri minerale. Iar mai recent, 
referindu-se la asigurarea bazei ma
teriale a planului pe 1981. secretarul 
general al partidului arăta : „Pentru 
multe sectoare, prin recuperarea și 
refolosirea materialelor, putem și 
trebuie să asigurăm pină la 50 la sută 
și chiar peste 50 la sută din necesa
rul de materii prime. Noi incă sin- 
tem mult rămași în urmă în unele 
sectoare în acest domeniu, iar în 
cîteva sîntem numai Ia început. Pro
blema recuperării, colectării și refo- 
losirii materialelor trebuie privită ca 
o parte importantă a asigurării ma
teriilor prime și materialelor nece
sare activității de producție. Dealt
fel. tn planul de aprovizionare aces

tea sint luate in calcul și ele trebuie 
realizate chiar cu o depășire. Cunoaș
teți cu toții că prețurile la materiile 
prime au crescut foarte mult. De 
aceea, trebuie să facem totul pentru 
a asigura recuperarea și refolosirea 
integrală a materialelor".

Sint cerințe majore, dacă le jude
căm în contextul crizei tot mai ac
centuate de materii prime, al unor 
largi preocupări de acest gen în în
treaga lume ; nimic mai firesc decît 
asemenea prevederi, dacă avem în 
vedere cantitatea și valoarea acestor 
resurse de care dispunem la ora ac
tuală și pe care trebuie să ne propu
nem să le valorificăm la nivelul ce
lor mai bune realizări din lume.

...în Suedia, țară bogată în păduri, 
în acest an se folosește în industria 
hîrtiei o cantitate de peste 600 000 
tone de maculatură, salvîndu-se de 
la tăiere circa 6 000 hectare de pă
dure. într-o altă țară — in R. D. Ger
mană — trei pătrimi din producția 
anuală de oțel a țării (aproximativ 
7 milioane de tone) provine din va
lorificarea fierului vechi. Pentru 
această țară, reciclarea unui milion 
de tone de fier vechi înseamnă prac
tic economisirea a 1.5 milioane tone 
de minereu — procurat din import — 
și a 200 000 tone de cocs. în Franța 
se recondiționează peste 45 la sută 
din uleiurile minerale uzate, iar in 
S.U.A. peste 40 la sută din totalul 
producției de cupru se obține, in 
acest an, prin valorificarea materia
lelor recuperate. Și, in sfirșit. incă 
un exemplu : in cadrul Pieței co
mune a fost creat un comitet de ad

ministrare a deșeurilor, avînd drept 
sarcină principală să faciliteze schim
buri de materiale și să pună la dis
poziția întreprinderilor consilieri în 
materie de valorificare a deșeurilor, 

în lumea întreagă se vorbește azi 
despre industria reciclării materiale
lor ca despre una dintre cele mai 
prospere industrii. Cercetătorii din 
numeroase țări au creat deja tehno
logii noi, eficiente, care fac din re
ciclarea materialelor o industrie ren
tabilă ; gospodarii tot mai multor lo
calități au pus la punct un sistem, or
ganizatoric al reciclării,, in multe pri
vințe asemănător cu un'veritabil flux 
de producție; și, la rindul său, cetă
țeanul obișnuit a fost lămurit prin 
toate mijloacele, inclusiv cele coerci
tive. să se înroleze activ in’ acest 
mare front al recuperării tuturor ma
terialelor refolosibile. Industria reci
clării s-a născut, există și e greu, de 
spus dacă mai poate să-și înseteze 
pulsul in iureșul lumii tot mai pre
ocupate de dezvoltare, tot mai impli
cate în criza de materii prime și în 
lupta împotriva poluării. Reciclarea 
materiilor prime șl materialelor pare 
să se afirme în cazul multor țări 
drept un aliat de nădejde in toate 
aceste bătălii, o veritabilă mină de 
materii prime, un eficace antidot îm
potriva poluării.

Tocmai luind în considerare pro
blemele tot rtiai complicate si cu ca
racter de durată ce se pun in dome-

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a IIT-a)

Cooperația de consum
Comuniștii și ceilalți oameni 

ai muncii din cooperația de con
sum raportează realizarea pla
nului pe întreg cincinalul 1976— 
1980 la producția-marfă și pres
tări de servicii, la livrări de 
mărfuri către fondul pieței și la 
export,- beneficii și' vărsăminte 
la bugetul de stat. Cu acest pri
lej, Comitetul executiv al 
Centrocoop a adresat o te
legramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune, 
printre altele :

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră 
personal, mult iubite tova
rășe secretar general Nicolae. 
Ceaușescu, că vom milita cu 
consecvență, cu inaltă responsa
bilitate,. așa cum ați indicat. în
tregii noastre națiuni in cuvîn- 
tarea ținută la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.. pentru înfăp
tuirea obiectivelor ce ne revin 
pentru a intra cît mai bine pre
gătiți în noul cincinal.

50 de unități 
economice 

din județul Bacău
Noi colective de muncă din ju

dețul Bacău au raportat, in ul
timele zile, realizarea integrală 
a saițcinilor de plan din actua
lul cincinal. între acestea, se 
numără cele de la Combinatul 
de hirtie și celuloză Letea, între
prinderea minieră din Comă- 
nești, întreprinderea poligrafică, 
întreprinderea metalurgică, în
treprinderea mecanică, Pină la 
această dată, .50 de întreprinderi 
industriale și unități economice 
din județ au raportat îndeplini
rea planului cincinal. Calculele 
arată că aceste unități vor reali
za. pină la finele anului, o pro
ducție suplimentară în valoare 
de 3 miliarde lei. (Gh. Baltă)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia,’ a primit, joi. după-amiază, pe 
Roger Polgar, reprezentantul rezi

dent al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) la 
București, în vizită de rămas bun, cu

ocazia încheierii misiunii sale în țar» 
noastră.

Cu acest prilej, a aviit Ioc o con
vorbire cordială.

Toate rezervele de furaje
strînse, depozitate și conservate

cu •• Vgrip maximă
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Vâ rog, doar bonul...
O zi obișnuită de muncă la magazinul de încălțăminte 

„Lux" de pe Calea Victoriei din București. Aparent, 
nimic deosebit. Magazin încăpător și primitor ; vitrinele 
și magazia pline cu mărfuri, in sortimentație variată, 
de bună calitate ; lume multă, lume de toate virst'ele 
și profesiile. Dialogurile sint scurte și la „obiect".

— Vă rog o pereche de pantofi nr. 28, „pe negru".
— Doriți cu șireturi sau tip „papuc" ?
— Cu șireturi...
In mai puțin de un minut, omul își primește pantofii 

și este invitat pe un scaun pentru a-i proba. Pare 
mulțumit, chiar incintat. Apoi, ușor indecis, ii solicită 
vinzătorului același număr, același tip de pantofi, dar
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„pe maro". Cu aceeași solicitudine omul de la tejghea 
li oferă marfa cerută. $i, in timp ce i se scria bonul de 
plită, cumpărătorul mai îndrăznește o pretenție : vă 
rog să-i împachetați in cutie. I se satisface și această 
cerere.

— Poftiți bonul ' Cumpărătorul ii întinde vinzătorului 
bonul achitat la casă. Sub bon o bancnotă de 10 lei. 
Vinzătorul — regret că nu i-am reținut numele acestui 
om scund și vioi — ia bonul și cu tactul necesar ii 
spune : „Numai bonul vă rog. Atit. Banii i-ați plătit 
la casă. Vă mulțumim și mai poftiți pe la noi".

Gestul s-a repetat și cu alți cumpărători, pe figura 
unora putindu-se citi lesne o anume nedumerire. Cu 
același tact, vinzătorul le-a spus : „Bonul vă rog. Atit. 
Banii i-ați plătit la casă. Va mulțumim...".

Simplu, nu ? Și mai ales civilizat, firesc, cinstit. Așa 
cum ii sta bine lucrătorului nostru din comerț, om al 
muncii, care trăiește ca toți oamenii adevărați, corecți, 
muncitori, dintr-o muncă pusă in slujba oamenilor mun
citori, corecți, cinstiți.

Laudă omului din comerț care știe să-și păstreze dem
nitatea de om al muncii 1

S. VIOREL
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din București? ne 
lucrătorilor maga- 
și corectitudinea 
din multele apre-

P. S. Cititorul Simion Vipușcă, 
roagă să transmitem calde felicitări 
rinului „Lux" pentru hărnicia 
cu care își fac datoria. Este una 
cierl pe care oamenii, cetățenii, în calitatea lor de cum
părători. le fac la adresa lucrătorilor din comerț. Chiar 
dacă printre ei sint unii care nu le merită. Cei mai 
multi insă, da !

I
I

J

Metafora poetului de 
altădată ilustrează expre
siv un trist adevăr, indis
cutabil. al timpurilor de 
mult apuse, însă de neui
tat pentru, noi toți: „Mun
ții noștri aur poartă / Noi 
cerșim din poartă-n poar
tă". Ceea ce s-a petrecut 
aici, pe pămîntul româ- 

. nesc, secole de-a rîhdul, 
constituie — pentru ce
tățenii României socialis
te — o revelatoare sub
stanță de contrast, dife- 
rențiind drumul pe care 
ne-am angajat, cu fermi
tate revoluționară, de pes
te trei decenii: .... efortu
rile făcute de poporul ro
mân in 30 de ani de con
strucție socialistă — 
răta tovarășul 
Ceaușescu 
Congres al 
populare — 
lizat in crearea 
ternice avuții 
eare a făcut ca 
tră — în trecut 
nomie înapoiată — să în
registreze progrese uria
șe. demonstrind cu pu
tere forța socialismului, 
capacitatea noii societăți, 
în care puterea 
poporului însuși, în care 
clasa muncitoare are ro
lul conducător, faptul că 
poporul știe să conducă 
mai bine, să înfăptuiască 
mai bine dezvoltarea so
cietății, să asigure pro
gresul economico-social".

Avuția națională este 
acum pe măsura străda
niei colective. Creșterea 
venitului național se află 
în mina tuturor și-a fie
căruia în parte. Activita
tea întemeiată pe princi
piile autoconducerii și au- 

y^togestiunii, ale eficienței

economice implică gos
podărirea grijulie a gra
mului de material, al ki- 
lowattului-oră. chibzuirea 
atentă, responsabilă a 
cheltuirii fiecărui ban.

Viitorul — în mîini 
sigure I

Am socotit necesar ca, 
înainte de toate, să inves
tigăm felul în care gene
rația tînără — cei afla ți 
încă pe băncile școlii,

a- 
Nicolae 

recentulla 
consiliilor 

s-a materia- 
unei pu- 
naționale, 
țara noas- 
cu o eco-

aparține

Recoltarea, transportul și depozi
tarea furajelor, însilozarea cocenilor, 
tăițeilor și coletelor de sfeclă, a 
tuturor resurselor de nutrețuri„a tot 
ceea ce oferă cimpul este in mo
mentul de față o sarcină de maximă 
însemnătate pentru toți lucrătorii 
din agricultură. în acest scop, 
spiritul orientărilor* și 
formulate de secretarul general al 
partidului la Consfătuirea cu ca
drele de , conducere din zootehnie, 
trebuie să'se acționeze cu fermitate 
în toate unitățile agricole, în toate 
comunele pentru asigurarea bazei 
furajere necesare întregului efectiv 
de animale.

în această toamnă, datorită condi
țiilor naturale favorabile, calitatea 
cocenilor, a celorlalte furaje este 
mai bună fată de anii precedents 
Pentru stringerea și depozitarea 
acestora, pentru conservarea lor 
fără pierderi este nevoie să fie mo
bilizate toate forțele umane, mij
loacele mecanice și de transport. 
Este cu.atît mai necesar să se 
acționeze pe un front larg și cu 
operativitate in acest sens. întrucit 
pe cimp sint mari cantități de co
ceni și alte nutrețuri. Toate aceste 
resurse trebuie strinse și conservate 
cu grijă acum — și nu mai tîrziu — 
pentru a asigura in întregime baza 
furajeră necesară hranei animalelor

LEGE

în
sarcinilor

pentru întărirea autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-financiare și valutare 
în activitatea de comerț exterior și cooperare

economică internațională
IN PAGINILE 11—111

HARGHITA : Noi ansambluri de locuințe
Noi ansambluri de locuințe au 

fost finalizate în ultimul timp în ora
șele Gheorghieni, Cristuru-Secu- 
iesc. Toplița, Băile Tușnad, Vlăhi- 
ța, precum și în municipiile Miercu
rea Ciuc și Odorheiu Secuiesc. De 
la începutul anului și pină în pre
zent, constructorii harghiteni au

predat la cheie 1 934 apartamente. 
Alte peste 1 200 de apartamente se 
află în stadii de construcție avan
sate, astfel incit există reale posi
bilități nu numai pentru realizarea, 
dar și pentru depășirea numărului 
/de locuințe prevăzute a fi construi
te în județ în acest an. (I.D. Kiss).

NAȚIO- 
concret

ANUME

PRIN AVUȚIA 
NALA (cît mai 
exprimat)?

2) DE CE 
CREDEȚI CĂ DEPINDE,
MAI CU SEAMA, CREȘ
TEREA AVUȚIEI NA
ȚIONALE? • de hărni
cie • de ordine și disci
plină • de pasiune • de 
spiritul de economie • 
de chibzuință • de sim
țul de echipă, colectiv • 
de nivelul tehnic al uti
lajelor • de calificarea

complexe, 
problemei 
„Creșterea 
ționale 
acestea 
le, dar 
știința 
lui. Hărnicia este 
sară pentru câ fără mun
că nu se obține nimic pe 
lume. Ordinea și discipli
na sint necesare, deoa
rece. fără acestea omțil 
lucrează ca in poveste, 
bagă pe gura sacului, dar

pe măsura 
în discuție : 
avuției 

depinde de 
și de multe 
mai ales de 
înaintată a omu- 

nece-

na- 
toate 
alte- 
con-

Avuția colectivă
undi se pregătesc, toc
mai pentru a fi cît mai 
capabili slujitori ai 
surselor țării — știe să 
definească noțiunea 
avuție națională, 
vorba de un test hărăzit 
să descifreze sensul a- 
dinc. rezonanța pe care 
averea colectivă o are în 
conștiința tînără, pe cale 
de formare. Știu ei pare, 
la 14 ani (am înmînat 
chestionarul nostru unor 
elevi de clasa a VlII-a, 
Liceul „C. A. Rosetti"), că 
numai din dialogul po
tențialului material cu
potențialul uman se ob
ține creșterea venitului 
național, țara devine mai 
înstărită, mai 
dimpreună 
bunăstării 
o slujește?

Am pus
1) CE

re-

de 
Este

puternică, 
cu creșterea 

individului care

două întrebări:
ÎNȚELEGEȚI

Stadiul insilozării furajelor în cooperativele agricole la data de
30 octombrie

timpul iernii. De aceasta esteîn
legată nemijlocit creșterea produc
ției zootehnice, in vederea aprovi-

zionării în bune condiții a populației 
cu carne și lapte, satisfacerii altor 
cerințe ale economiei naționale.

A • •

și dezvoltarea tehnologică
Planul unic, de 

dezvoltare econo- 
mico-socială a 
României pe anul 
1981, întocmit în 
deplină concor
danță cu hotăriri- 
le Congresului al 
XII-lea al parti
dului, asigură un bun început
pentru întreaga dezvoltare econo
mică și socială a țării în viitorul cin
cinal. Prevederile planului pornesc de 
la obiectivul fundamental — subliniat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvintarea rostită la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. — „de a trece la o 
nouă etapă a dezvoltării economico- 
sociale, care să asigure intrarea țării 
noastre intr-un stadiu nou, de țară 
mediu dezvoltată, realizarea 
calități noi in toate domeniile, tre
cerea de la acumulările cantitative 
Ia o calitate nouă a muncii și a vieții 
în toate sectoarele".

Este evident în acest sens că rit
murile de creștere din anul 1981 au 
în vedere consolidarea realizărilor din 
actualul cincinal prin accentuarea

Ion TEOR^ANU, 
vicepreședinte 

al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie

factorilor inten
sivi, calitativi in 
toate sectoarele 
de activitate, asi- 
gurînd o dezvol
tare dinamică, e- 
chilibrată și efi
cientă a econo
miei naționale și 
ramuri și sectoare 

superior resursele

unei

plus — că soarta avuției 
naționale, in perspectiva 
viitorului, se află, cate
goric. in rrriini bune, 
sigure.

Și natura reciclează 
totul

Stînd de vorbă, la Fla
căra Roșie, cu unul din 
milioanele de. combatanți 
pe frontul sporirii avu
ției naționale —. maistrul

o cauză a tuturor
anchetă socială

de Mihai STOIAN

profesională a omului etc. 
Iată o parte din răspun

surile obținute la întreba
rea 1: „Toațe valorile 
materiale șl spirituale ale 
țării mele"; „Bunurile 
care aparțin ■ întregului 
popor, făurite de întregul 
popor" ; ..Și bogățiile pa
triei, și frumusețile ei, și 
oamenii ei" : „Avuția 
națională include pă- 
minturile țării, adică bo
gățiile subsolului, munții, 
cîmpiile. apele, pădurile, 
dar și ceea ce nu se vede 
chiar cu ochiul liber, ce 
simt oamenii, cum 
pentru cine simț, 
precis simțirea lor 
tru România" etc.

La întrebarea 2

simt, 
mai 

pen-

răs
punsurile (cităm doar o 
parte din ele) sînt și mai

fundul e rupt și tot ce 
stringe se risipește. Spi
ritul de, economie este 
necesar fiindcă nimic nu 
trebuie irosit" : „Părerea 
mea este că toate-s lega
te intre ele, absența une
ia singure strică. Degea
ba ești harnic, dacă n-ai 
pricepere profesională, 
sau in zadar ești eco
nom, dacă n-ai ce econo
misi, nefiind harnic" ; 
„Cred că spiritul de eco
nomie este cel mai im
portant : economisind,
aduni" ; „Aș zice că-i o 
constelație de factori, 
toți intră în joc, toți se 
favorizează reciproc".

Înregistrînd răspunsu
rile acestor tineri care 
n-au mai mult de 14 ani, 
înțelegem — o dată în

Ilie Popescu din secția 
„Articole tehnice" — re
găsești entuziasmul tine
resc proiectat într-altă 
virstă, a maturității. De 
un sfert de secol în ace
lași loc de m.uncă 1

— Eu am trăit foarte 
mult in natură și știu că 
și natura, este nemaipo-' 
menit ’ de economicoasă, 
de ordonată. Mai mult 
chiar f neingăduindu-și 
să risipească nimic, na
tura reciclează totul, dar 
absolut 
este 1 
sincer, 
lucrul acesta mai 
după ’ ‘___
preună cu alții, să găsim 
soluții -practice de econo
misire a unor resturi de 
material pe care, mai 
înainte, le aruncam, pur 
și simplu. Am luat, de 
pildă, o mănușă de pro
tecție și-am răsucit-o pe

t totul, de aceea 
bogată. Ca să fiu 

m-am gîndit la 
tirziu, 

ce-am izbutit. îm-

toate fețele, căutind ace-^\ 

le părți care, dac-ar fi 
fost confecționate din 
bucăți, să nu-1 stînjeneas- 
că pe muncitorul-sudor 
in timpul operațiunii e- 
fectuate. Așa am înțeles 
că dosul 
șetele se

. la fel de ___
multe bucăți, 
deranjeze, 
cind lucrează. Am conce
put și executat cîteva 
mănuși cu dosul și man
șeta din resturi căzute la 
ștanțare. le-am dat spie 
testare îndelungată de-a 
dreptul în exploatare.‘re
zultatele au fost excelen
te. Pină acum am con
fecționat astfel un nu
măr de 18150 de mănuși 
de protecție din șpalturi 
de piele, din ceha 
cade, de regulă, de la 
croire, ceea ce echiva
lează cu o economie de 
130 000 de lei.

Asemenea soluții sînt 
cu zecile, cu sutele, cu 
miile, in orice întreprin
dere : nu se cere decît, ' 
repet, să-ți pui mintea 
la contribuție. Și mintea 
pusă la contribuție, dove
dește. o dată in plus, că 
deosebirea dintre mun
ca manuală și munca in
telectuală se șterge, nea
părat,. in procesul activi
tății productive moderne.

— Aș adăuga — ne 
spune secretara adjunc- . 
tă cu probleme economi
ce, din cadrul comitetu-

mănușii și man- 
pot confecționa, 
bine, și din mai 

’., fără să-i 
deloc pe om

(Continuare 
in pag. a IV-a)

ce

(Continuare în pag. a IV-a)

îndeosebi a acelor 
care valorifică 
energetice și de materii prime.

îndeplinirea acestor obiective este 
nemijlocit legată de ridicarea activi
tății de cercetare științifică pe o 
treaptă nouă, calitativ superioară. în 
cadrul planului național unic pe anul 
1981, prevederile referitoare la cerce
tarea științifică, dezvoltarea tehno
logică și introducerea progresului 
tehnic 
permanentă a tovarășului 
Ceaușescu, secretarul 
Partidului Comunist 
ședințele României, și 
directă și de înaltă 
tovarășei academician 
Ceaușescu — au fost 
etapă importantă de pornire a noului 
cincinal, strins legate de necesitățile 
esențiale ale economiei naționale. 
Planul cuprinde peste 2 500 obiective 
nominalizate de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de introdu
cere a 
aproape 
tării și 
teriale, 
lalte secțiuni de plan, 
prin aceasta posibilitatea ca preve
derile din planurile de producție și 
investiții să fie realizate pe o bază 
științifică și tehnologică modernă.

In anul 1981, aproximativ 95 la sută 
din valoarea totală a produselor noi 
și modernizate ce vor fi introduse 
in fabricație vor fi realizate in con
cepție proprie, eliminîndu-se in 
mare măsură importul de inteligență 
străină. Pentru aceasta, numai in 
planul nominalizat se prevede pune
rea in fabricație a peste 500 grupe 
de materiale și bunuri de consum, de 
mașini, utilaje și instalații, a aproxi
mativ 160 tehnologii noi, precum și 
aplicarea a 65 sisteme de mecanizare 
și automatizare. De asemenea, un 
număr important de obiective de cer
cetare științifică, dezvoltare tehno
logică și introducere a progresului 
tehnic, care conduc la realizarea, înftă 
din 1981, a noi produse și tehnologii, 
figurează in planurile proprii ale 
ministerelor, ele nefiind nominalizate 
in planul național unic.

In plan au fost cuprinse o serie de 
obiective privind identificarea șl va
lorificarea de noi resurse naturale, 
vizind îndeosebi noi zăcăminte de 
cărbuni și șisturi combustibile, re
surse geotermale noi, creșterea fac
torului de recuperare la extracția 
țițeiului, optimizarea forajului adine 
și extinderea forajului marin, valori
ficarea compiekă a tufurilor vulca
nice și îndeosebi a tufurilor zeolitice. 
In acest sens, de pildă, se vor ex
tinde tehnologiile de exploatare se
cundară și terțiară a țițeiului din ză
căminte. aplicînd procedeele cele mai 
moderne, îndeosebi cele care folosesc 

. soluțiile micelare și combustia subte
rană. Totodată, se vor stabili tehnolo
giile de exploatare a nisipurilor bitu
minoase, domeniu rămas încă In 
urmă, fapt criticat pe bună dreptate 
de secretarul general al partidului.

și introducerea
— elaborate sub Îndrumarea 

Nicolae 
general al 

Român, pre- 
sub conducerea 

competență a 
dr. ing. Elena 
concepute ca o

progr.esului tehnic, din care 
2 200 sint destinate dezvol- 

modernizării producției ma
in strînsă corelare cu cele- 

creindu-se
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PROIECT

pentru întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare 

și valutare în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională
Proiectul Legii pentru întărirea autoconducerii muncitorești 

și autogestiunii economico-financiare și valutare in activitatea 
de comerț exterior și cooperare economică internațională se 
supune dezbaterii publice.

Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la acest 
proiect de lege se vor transmite la Marea Adunare Națională 
sau la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale.

Dezvoltarea multilaterală a întregii 
economii naționale, folosirea avanta
jelor participării la diviziunea inter
națională a muncii impun perfectio
narea autoconducerii muncitorești si 
autogestiunii economițo-financiare și 
valutare in activitatea de comerț ex
terior, sporirea, diversificarea și 
adaptarea producției pentru export în 
concordanță cu cerințele pieței, gos
podărirea rațională a resurselor va
lutare, in vederea asigurării mijloa
celor necesare plătii importurilor și 
constituirii rezervelor valutare cen
tralizate ale statului.

Colectivele de oameni al muncii, 
organele de conducere colectivă ale 
unităților trebuie să acționeze per
manent pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de export, reducerea im

Capitolul I

Autogestiunea economico-financiară 
și valutară in activitatea de comerț exterior 

și cooperare economică internațională
Art. 1. — întreprinderile, centralele, 

ministerele, celelalte organe centrale 
și locale care au sarcini de comerț 
exterior sint obligate să asigure creș
terea permanentă și diversificarea 
producției pentru export, realizarea 
de produse competitive, la un înalt 
nivel tehnic, prin valorificarea supe
rioară a materiilor prime, materiale
lor, combustibililor șl energiei, adap
tarea' operativă a producției la cerin
țele pieței externe, folosirea judi
cioasă a importurilor, promovarea de 
schimburi reciproc avantajoase și a 
unor formei noi. eficiente, de comerț 
și cooperare internațională.,

Art. 2. — întreaga activitate de co
merț exterior și cooperare economică 
internațională se organizează si se 
desfășoară potrivit principiilor auto
conducerii muncitorești și autogestiu- 
r.ii economico-financiare șl valutare.

Pe baza acestor principii, rezulta
tele activității de comerț exterior și 
cooperare economică internațională se 
reflectă in rezultatele financiare de 
ansamblu ale centralelor. Întreprinde
rilor producătoare de mărfuri pentru 
export sau beneficiare de mărfuri 
din import și întreprinderilor de 
comerț exterior.

Art. 3. — Pentru realizarea auto
gestiunii economico-financiare și va
lutare, ministerele, celelalte organe 
centrale și locale, unitățile producă
toare și întreprinderile de comerț 
exterior sint obligate să ia măsurile 
necesare ca producția pentru export, 
comercializarea mărfurilor pe piețele 
externe și acțiunile de cooperare 
economică internațională să asigure 
acoperirea cheltuielilor in valută pe 
seama încasărilor valutare din acti
vitatea proprie, restituirea la termen 
a creditelor în valută primite și un 
aport valutar corespunzător, în ve
derea sporirii rezervelor în valută 
ale ștatului și creării de resurse va
lutare suplimentare pentru impor
turi, precum și constituirea fonduri
lor destinate cointeresării materiale 
a personalului muncitor care parti
cipă activ la realizarea exportului.

Ari. 4. — Ministerele, celelalte or
gane centrale sau locale și centralele 
industriale defalcă prevederile planu
lui de comerț exterior și cooperare 
economică internațională pe între
prinderi producătoare sau prestatoa
re de servicii subordonate.

Totodată, organele prevăzute la 
alineatul precedent au obligația să 
stabilească sarcini de producție dis
tincte pentru unitățile subfurnizoare 
de materiale, piese și subansamble, 
care participă la fabricarea produsu
lui finit destinat exportului.

în scopul realizării în exclusivitate 
a fondului de marfă destinat expor
tului. la termenele și In condițiile 
de calitate stabilite prin contracte, 
miiflsterele, celelalte organe centrale 
și centralele industriale au obligația 
de a specializa pentru producția de 
export fabrici, secții sau linii de fa
bricație. inclusiv in cadrul unităților 
subfurnizoare. de a asigura baza teh- 
nico-materială și forța de muncă 
necesare.

Art. 5. — La realizarea exportului, 
unitățile subfurnizoare cuprinse în 
plan au obligațiile și drepturile pre
văzute de lege pentru centralele sau, 
după caz, întreprinderile care fabrică 
produsul finit, exclusiv raportarea 
livrărilor respective la export.

Prevederile alineatului precedent 
se aplică și unităților producătoare 
sau prestatoare de servicii în legă
tură cu livrările de mărfuri sau 
prestările de servicii cu plata în va
lută către societățile mixte de pro
ducție și comercializare din Repu
blica Socialistă România sau către 
persoane juridice si fizice străine.

Art. 6. — Ministerele, celelalte or
gane centrale și locale, centralele si 
întreprinderile care produc pentru 
export sau beneficiază de importuri 
Întocmesc, anual, balanța comercială 
și planul de încasări și plăți valu
tare ale activității proprii de comerț 
exterior și de cooperare economică 
internațională.

Balanța comercială a activității 
proprii de comerț exterior și coope
rare economică internațională se a- 
probă odată cu sarcinile de plan și 
cuprinde :

a) exportul, inclusiv în cadrul ac
țiunilor de cooperare economică in
ternațională ;

bl importul, inclusiv in cadrul ac
țiunilor de cooperare economică in
ternațională :

c) soldul balanței comerciale.
Planul de încasări și plăți valutara 

porturilor la strictul necesar si con
stituirea, pe această bază, a fonduri
lor necesare cointeresării materiale a 
personalului muncitor care a contri
buit efectiv la promovarea mărfurilor 
românești pe piața externă, la îmbu
nătățirea balanței valutare.

Tn scopul întăririi autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo
mico-financiare și valutare în activi
tatea de comerț exterior și cooperare 
economică internațională, stimulării 
unităților economice în sporirea re
zervelor în valută ale statului și 
extinderii schimburilor externe și 
cooperării economice internaționale.

Marea Adunare Națională adoptă 
prezenta lege: 

este parte integrantă a bugetului 
propriu de venituri și cheltuieli și 
cuprinde :

a) încasări din export, acțiuni de 
cooperare economică internațională, 
credite, dobinzi și din alte activi
tăți ;

b) plăți pentru importuri, realiza
rea de acțiuni de cooperare econo
mică internațională, restituiri de cre
dite, dobînzi și pentru alte activități;

c) soldul planului valutar.
Excedentul valutar planificat se 

varsă ca aport minim la fondul valu
tar centralizat al statului, organele 
și unitățile cu sarcini de comerț ex
terior avind obligația de a lua mă
suri pentru sporirea acestui excedent, 
in vederea creșterii rezervelor valu
tare ale statului.

Art. 7. — Importurile planificate se 
efectuează numai in măsura in care 
se realizează trimestrial încasările și 
vărsămintele stabilite prin plan sau 
există contracte de export care să 
asigure resursele valutare necesare, 
în situația că nu sint asigurate aces
te resurse, ministerele, celelalte or
gane centrale și locale, centralele și 
întreprinderile ău obligația să redi- 
mensioneze in mod corespunzător 
volumul importurilor, în cadrul echi
librului valutar planificat.

Pentru unitățile la care importul 
ee face în vederea realizării unor 
produse de export de către alte uni
tăți, prevederile alineatului prece
dent se aplică în cadrul echilibrului 
valutar al acestor din urmă unități.

Art. 8. — în conformitate cu pre
vederile planului național unic de 
dezvoltare ecoiîbmico-socială, între
prinderile de comerț exterior au obli
gația de a asigura vînzarea mărfuri
lor românești pe piețele externe, 
aprovizionarea economiei naționale 
cu mărfurile necesare din import și 
realizarea acțiunilor de cooperare 
economică internațională, în condiții 
de eficientă economică sporită.

Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
împreună cu ministerele și celelalte 
organe centrale titulare de plan, 
defalcă pe întreprinderi de comerț 
exterior planul de export, import și 
cooperare economică internațională 
și asigură luarea măsurilor necesare 
pentru aducerea la îndeplinire a 
sarcinilor stabilite.

Art. 9. — întreprinderile de co
merț exterior au sarcina de a efec
tua, în condițiile prevederilor legale 
în vigoare, și alte operațiuni comer
ciale pe piețele externe decît cele co
respunzătoare art. 8., în vederea rea
lizării unui aport valutar și unor be
neficii în valută cît mai mari.

Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale 
repartizează întreprinderilor de co
merț exterior sarcini de aport valu
tar din alte operațiuni comerciale, pe 
baza prevederilor din balanța de 
plăți externe.

Art. 10. — întreprinderile de co
merț exterior sint obligate să desfă
șoare o activitate rentabilă, să-și 
acopere cheltuielile prin venituri 
proprii și să obțină beneficiul plani
ficat din operațiunile de export-im
port și acțiunile de cooperare eco
nomică internațională, din care să-și 
asigure resursele necesare dezvoltă
rii propriei activități, constituirea 
celorlalte fonduri prevăzute de lege 
și să contribuie la dezvoltarea gene
rală a societății.

întreprinderile de comerț exterior 
răspund de contractarea și derularea 
la extern a întregului fond de marfă 
planificat la export.

în același timp. întreprinderile de 
comerț exterior sînt obligate să efec
tueze un volum suplimentar de ope
rațiuni comerciale pe piețele exter
ne, în vederea realizării unui aport 
valutar suplimentar.

Planul de export al întreprinderii 
de comerț exterior șe consideră în
deplinit în condițiile realizării fon
durilor valutare din exportul mărfu
rilor primite spre derulare de la uni
tățile producătoare din țară, precum 
și a aportului valutar total, constituit 
din aportul valutar aferent fondului 

■de marfă planificat la export, calcu
lat potrivit normelor legale, și apor
tul valutar din operațiuni comerciale 
pe piețele externe, stabilit potrivit 
art. 9 din prezenta lege.

Art 11. — Volumul total de activi
tate al întreprinderii de comerț ex
terior se compune din :

a) operațiunile comerciale necesare 
pentru realizarea planului de export 
și import ;

b) activitatea de cooperare în pro
ducție și alte forme de cooperare 
economică internațională ;

c) operațiunile comerciale necesare 
pentru realizarea sarcinii de aport 
valutar ;

d) activitatea desfășurată pentru 
realizarea in Republica Socialistă Ro
mânia de obiective economice pe bază 
de credite acordate de Banca Inter
națională pentru Reconstrucție și Dez
voltare ;

e) vînzările și cumpărările cu plata 
în valută efectuate în relațiile cu so
cietățile mixte de producție și comer
cializare din Republica Socialistă Ro
mânia ;

f) alte operațiuni de vlnzare, cum
părare sau prestări de servicii cu pla
ta în valută, efectuate potrivit legii 
în relațiile cu persoane juridice sau 
fizice străine.

Art. 12. — Pe baza volumului total 
de activitate, întreprinderile de co
merț exterior elaborează, sub îndru
marea ministerelor și celorlalte orga
ne centrale in subordinea cărora își 
desfășoară activitatea, bugete de ve
nituri și cheltuieli, exprimate în lei, 
care se supun avizării Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale și Ministe
rului Finanțelor.

Bugetul cuprinde totalitatea venitu
rilor și cheltuielilor întreprinderii atît 
în lei, cît și cele în valută transfor
mate în Iei. prevăzute in planul de 
încasări, plăți și beneficii valutare, 
care face parte integrantă din buget.

La capitolul „venituri" bugetul în
treprinderii de comerț exterior cu
prinde toate Încasările din export, de
contarea către beneficiarii interni a 
mărfurilor importate, activitatea de 
cooperare economică internațională și 
de prestații de servicii internaționale, 
operațiunile comerciale cu aport va
lutar, cemisioane, credite și dobinzi, 
precum și din celelalte activități des
fășurate.

La capitolul „cheltuieli" bugetul în
treprinderii de comerț exterior cu
prinde toate plățile pentru importuri, 
decontarea către unitățile producătoa
re a mărfurilor exportate, realizarea 
acțiunilor de cooperare economică in
ternațională și prestațiilor de servicii 
internaționale, efectuarea operațiuni
lor comerciale cu aport valutar, res
tituirea de credite și plata dobînzilor, 
retribuirea personalului muncitor, 
efectuarea deplasărilor în străinătate, 
precum și celelalte cheltuieli pentru 
realizarea întregii activități.

Bugetul de venituri și cheltuieli al 
întreprinderii de comerț exterior cu
prinde, de asemenea, soldul dintre 
veniturile și cheltuielile prevăzute în 
bugetele rețelei externe de comercia
lizare și de asistență tehnică și ser
vice, aprobate de organul colectiv de 
conducere al ’întreprinderii.

Art. 13. — Planul de încasări, plăți 
și beneficii valutare al întreprinderii 
de comerț exterior cuprinde :

a) încasările și plățile în valută 
rezultate din planul de comerț ex
terior și cooperare economică inter
națională ;

b) încasările și plățile în valută 
rezultate din operațiunile comerciale 
pe piețele externe efectuate pentru 
obținerea de aport valutar.

La „încasări" planul include toate 
categoriile de încasări valutare ale 
întreprinderii din export, valorifica
rea superioară a unor produse pe 
piețele externe, executarea de lu
crări, acordarea de asistență tehnică, 
activitatea de service, operațiuni co
merciale cu aport valutar, comisioa
ne, dobinzi, precum și din alte acti
vități care generează încasări în 
valută.

La „plăți" planul include toate ca
tegoriile de plăți valutare ale între
prinderii pentru importuri, cumpă
rarea de mărfuri în vederea efectuă
rii de operațiuni comerciale cu aport 
valutar, navlu, participarea la tîrguri 
și expoziții internaționale, reclamă 
comercială, comisioane, dobînzi, de
plasări în străinătate, precum și 
pentru alte activități care generează 
plăți in valută.

Art. 14. — Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, Ministerul Finanțelor, 
ministerele și celelalte organe oen- 
trale au obligația să exercite con
trolul și îndrumarea activității eco
nomico-financiare a întreprinderilor 
de comerț exterior și unităților pro
ducătoare de mărfuri pentru export, 
să ia măsuri pentru buna gospodări
re a mijloacelor materiale și finan
ciare și creșterea eficienței economice 
a întregii activități de comerț exterior 
și cooperare economică internațio
nală.

Art. 15. — Aprecierea activității în
treprinderilor de comerț exterior se 
face pe bază de bilanț, care include 
și rezultatele financiare ale rețelei 
externe de comercializare și de asis
tență tehnică și service.

Art. 16. — întreprinderea de comerț 
exterior care nu realizează veniturile 
prevăzute în buget poate folosi, în 
condițiile legii, pe o perioadă de cel 
mult trei luni, credite cu dobîndă 
curentă pentru asigurarea desfă
șurării în continuare a activității.

Organul colectiv de conducere al 
întreprinderii de comerț exterior este 
obligat să adopte și să pună în a- 
plicare, în această perioadă, un pro
gram special de măsuri, în vederea 
realizării veniturilor prevăzute în 
buget.

în cazul că la încheierea celor trei 
luni de creditare întreprinderea nu 
realizează volumul de activitate sta
bilit potrivit prevederilor prezentei 
legi, aceasta este obligată să-și re- 
dimensioneze cheltuielile și numărul 
de personal, in limita veniturilor pe 
care le realizează.

Art. 17. — în cazul în care activi
tatea unei întreprinderi de comerț 
exterior nu se desfășoară în mod co
respunzător, Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale deleagă dintre cadrele 
sale de specialiști un împuternicit pe 
lingă conducerea întreprinderii, care 
asigură aplicarea măsurilor necesare 
realizării sarcinilor ce revin acesteia 
potrivit prevederilor prezentei legi.

în situații deosebite, cînd activita
tea întreprinderii continuă să fie ne
satisfăcătoare, Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale propune instituirea re
gimului special de supraveghere, po
trivit legii.

Capitolul II /

Raporturile contractuale dintre întreprinderile 
de comerț exterior și unitățile producătoare 
de mărfuri pentru export sau beneficiare 

de mărfuri din import
Art. 18. — întreprinderile de co

merț exterior , sint obligate să pros
pecteze sistematic piețele externe, 
să încheie din timp, in conformita
te cu planul de comerț exterior și 
cooperare economică internațională. 

j contractele cu partenerii străini. în 
cadrul unor schimburi reciproce 
echilibrate.

Importurile de mașini și utilaje se 
contractează în contrapartidă cu ex
porturi românești. în principal din 
industria constructoare de mașini, 
pe bază de contracte paralele sau in 
cadrul unor acțiuni de cooperare în 
producție, care să asigure, concomi
tent cu importul, realizarea expor
tului.

încheierea principalelor contracte 
de export și import. îndeosebi a ce
lor privind exportul și importul de 
mașini și utilaje complexe și acțiuni 
de cooperare economică internațio
nală, se face cu participarea si a re
prezentanților unităților producă
toare.

Art. 19. — întreprinderile de co
merț exterior sint obligate să încheie 
contractele externe la preturi com
petitive, practicate pe piața interna
țională. care să asigure valorificarea 
superioară a produselor de export și 
o eficientă corespunzătoare a impor
turilor.

Art. 20. — întreprinderile de co
merț exterior pot acționa pe' piețele 
externe în calitate de comisionare 
ale întreprinderilor producătoare de 
mărfuri pentru export sau beneficia
re de mărfuri din import, precum și 
pe cont propriu, potrivit reglemen
tărilor in vigoare.

Art. 21. — Pe baza prevederilor 
planului de comerț exterior si res
pectiv a contractelor externe. între
prinderile de comerț exterior încheie 
cu centralele și întreprinderile pro
ducătoare de mărfuri pentru export 
sau beneficiare de mărfuri din im
port contracte economice de comi
sion, de vinzare-cumpârare, de exe
cutări de lucrări sau de prestări ser
vicii.

Prevederile contractelor interne 
constituie obligații ferme atît pentru 
întreprinderile de comerț exterior, de 
a asigura condițiile externe pentru 
realizarea exportului și importului, 
cît și pentru unitățile producătoare, 
de a asigura fondul de marfă la ni
velul contractat.

Nerespectarea obligațiilor asumate 
prin contractele interne atrage răs
punderea contractuală a părților, 
precum și răspunderea disciplinară, 
penală, civilă sau materială, după 
caz. a persoanelor vinovate, potrivit 
legii.

Art. 22. — Unitățile contractante 
sînt obligate să asigure corelarea 
strictă ințre prevederile contractelor 
interne și cele din contractele exter
ne privind obiectul exportului, im
portului sau acțiifnii de cooperare 
economică internațională, prețul, mo
dalitatea de plată, ambalajul, recep
ția. garanțiile, condițiile de trans
port și expediție, modalitatea de re
zolvare a reclamatiilor. penalitățile 
și despăgubirile pentru nelivrarea 
mărfurilor, livrarea cu întîrziere sau 
cu defecțiuni de calitate, precum și 
a altor prestații necesare executării 
obligațiilor asumate.

Art. 23. — întreprinderile de co
merț exterior sînt obligate să exer
cite controlul permanent tn unitățile 
producătoare asupra punerii în pro
ducție. executării în termen șl de 
bună calitate a mărfurilor de export' 
și răspund. împreună cu unitățile 
producătoare, de realizarea contrac
telor de export.

Art. 24. — întreprinderile de co
merț exterior sint obligate să preia 
de la unitățile producătoare la ter
menele contractuale mărfurile pen
tru care există contracte externe.

Art. 25. — întreprinderile de co
merț exterior pot cumpăra și prelua 
de la unitățile producătoare, la pre
turile pieței internaționale din mo-

Capitolul III

Relațiile financiare dintre întreprinderile 
de comerț exterior și unitățile producătoare 

de mărfuri pentru export sau beneficiare 
de mărfuri din import

Art. 30. — începînd cu 1 ianuarie 
1981 se introduce cursul comercial 
unic in activitatea de comerț ex
terior.

Cursul comercial unic reflectă meJ 
dia cursurilor de revenire la export 
și import, pe produse și grupe de 
produse și se stabilește anual, Îm
preună cu acestea, prin planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială.

în vederea sporirii eficienței ac
tivității de comerț exterior și în
tăririi continue a monedei naționale 
la stabilirea cursului comercial unic 
și a cursului de revenire pe produse 
și grupe de produse se pornește de 
la necesitatea valorificării superioa
re a produselor de export pe piețele 
externe, prin îmbunătățirea activi
tății de comercializare și reducerea 
costurilor interne de producție, a 
realizării importurilor In condiții cît 
mai avantajoase, urmărindu-se re
ducerea cursurilor de revenire la ex- 

■ port și realizarea unor cursuri co
respunzătoare la import.

De la data introducerii cursului co- 
mercial unic, planul de comerț exte- 

mentul cumpărării și cu plata ime
diată, unele mărfuri de conjunctură, 
sezoniere sau care fac obiectul tran
zacțiilor la burse, precum și unele 
bunuri de consum, pentru care nu 
au fost încheiate contracte externe, 
dar există certitudinea exportului, 
in vederea vînzării la extern pe 
cont propriu și efectuării de opera
țiuni comerciale cu aport valutar. 
Lista acestor produse se stabilește 
de Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale, împreună cu ministerele eco
nomice respective.

Art. 26. — Indiferent dacă acțio
nează pe piețele externe în calitate 
de comisionare sau pe cont propriu, 
întreprinderile de comerț exterior 
preiau mărfurile destinate exportu
lui sau provenind din import pe 
bază de recepție finală.

Recepția finală se realizează de 
întreprinderea de comerț exterior 
prin reprezentanți proprii sau prin 
organe specializate de control al ca
lității mărfurilor, pe bază de con
tract. La recepție nu vor fi admise 
la export, respectiv la import, măr
furile care nu sjnt corespunzătoare 
cu prevederile contractuale.

Respingerea mărfurilor de export 
sau import la recepția finală atrage 
răspunderea unităților producătoare, 
respectiv a furnizorilor externi, po
trivit clauzelor contractuale.

Art. 27. — întreprinderile de co
merț exterior sînt obligate să ia mă- 
siiri pentru derularea ritmică a 
mărfurilor la export și răspund de 
încasarea valutei la termenele sta
bilite in contractele externe.

Art. 28. — Raportarea realizării 
exportului și importului, inclusiv in 
cadrul acțiunilor de cooperare eco
nomică internațională, se face pe baza 
declarației vamale sau altoi- docu
mente stabilite potrivit legii.

La unitățile producătoare, rapor
tarea . realizării livrărilor la export 
se face după receptionarea produse
lor de către întreprinderile de co
merț exterior, pe baza documente
lor de expediție de la unitățile pro
ducătoare.

La produsele și grupele de produ- ' 
se exprimate în plan valoric și in 
unități naturale, planul de export 
se consideră îndeplinit dacă a fost 
realizată sarcina valorică, cu respec
tarea normelor de consum de ma
terii prime.

Valoarea producției nete aferente 
exportului respectiv se calculează 
pornind de la cantitățile exportate 
și prețurile efective obținute, trans
formate în lei la cursul de revenire 
Stabilit pe mărfuri sau grupe de 
mărfuri. Valoarea producției astfel 
determinată este utilizată pentru 
eliberarea fondului de retribuire.

Art. 29. — La export, unitățile pro
ducătoare răspund pentru deficien
tele de calitate la mărfurile livrate 
partenerilor externi, constatate con
form prevederilor contractuale. în 
cazul unor reclamații privind măr
furile exportate, unitățile producă
toare și întreprinderile de comerț 
exterior sint obligate să acționeze 
cu promptitudine pentru soluționarea 
acestora, potrivit contractului ex
tern.

La import, întreprinderile de co
merț exterior sînt obligate să pre
vadă în contractele externe clauze 
precise și ferme cu privire la cali
tatea mărfurilor, garantarea bunei 
funcționări, atingerea parametrilor 
tehnico-economici și răspunderea 
partenerilor externi. în cazul apari
ției unor deficiențe la mărfurile 
importate, întreprinderile de comerț 
exterior și unitățile beneficiare sînt 
obligate să determine furnizorii ex
terni să asigure, în condițiile pre
văzute în contracte, remedierea sau 
înlocuirea cu promptitudine a pro
duselor necorespunzătoare, precum 
și plata de despăgubiri sau altă mo
dalitate de recuperare a daunelor 
respective.

rior și cooperare economică Interna
țională. planul de turism internațio
nal și de prestații internaționale, pla
nul de încasări și plăți valutare, pla
nul de operațiuni necomerciale, ba
lanța de plăți externe, operațiunile 
în valută ale băncilor și alte opera
țiuni în valută, precum și raportarea 
realizării acestora vor fi exprimate 
în lei, la cursul comercial unic.

Art. 31. — Valuta realizată din ac
tivitatea de comerț exterior și coo
perare economică internațională sau, 
după caz, necesară pentru desfășu
rarea acestei activități se cedează, 
respectiv se primește, de la Banca 
Română de Comerț Exterior și este 
decontată întreprinderilor de comerț 
exterior Ia cursul de revenire sta
bilit anual pe mărfuri sau grupe de 
mărfuri.

în vederea urmăririi modulul de 
asigurare a echilibrului valutar și 
evidențierii activității întreprinderi
lor de comerț exterior, acestea au 
la Banca Română de Comerț Exte
rior, pe lîngă conturi în lei, conturi 
de evidență în valută.

Pentru operațiunile comerciale pe 

piețele externe realizate în scopul ob
ținerii de aport valutar, ca și pentru 
alte operațiuni efectuate potrivit legii, 
întreprinderile de comerț exterior pot 
deschide la Banca Română de C-omerț 
Exterior conturi in valută. Pentru dis
ponibilitățile ce li se cuvin conform 
legii, aflate în aceste conturi, între
prinderile de comerț exterior primesc 
dobinzi in valută.

Art. 32. — Preturile externe de ex
port și de import se reflectă în rezul
tatele economico-financiare ale unită
ților producătoare de mărfuri pentru 
export sau beneficiare de mărfuri din 
import.

Art. 33. — La export întreprinderile 
de .comerț exterior decontează unită
ților producătoare contravaloarea 
mărfurilor exportate, la prețul extern 
transformat în lei la cursul de reve
nire stabilit pe mărfuri sau grupe de 
mărfuri, din care deduc cota de co
mision sau rabat comercial, stabilită 
conform normelor legale.

Decontarea mărfurilor exportate 
către unitățile producătoare se face 
pe măsura incasării valutei de la ex
tern, la termenele prevăzute în con
tractele externe. Pînă la încasarea 
contravalorii in lei a mărfurilor ex
portate, întreprinderile producătoare 
pot folosi credite in lei, cu dobîndă 
normală.

La exportul pe credit pe o perioadă 
mai mare de un an, întreprinderile 
de comerț exterior decontează unită
ților producătoare contravaloarea 
mărfurilor exportate la livrare. Pînă 
la încasarea valutei de la extern în
treprinderile de comerț exterior fo
losesc credite în lei acordate de Banca 
Română de Comerț Exterior, în con
dițiile prevăzute de normele in vi
goare.

La' exportul de mașini, utilaje și 
instalații complexe, cota aferentă ga
ranției pentru buna funcționare, pen
tru ațingerea parametrilor tehnici și 
de capacitate este decontată unități
lor producătoare la expirarea perioa
dei de garanție sau atingerea para
metrilor.

Ministerele, celelalte organe cen
trale, centralele, întreprinderile pro
ducătoare și întreprinderile de co
merț exterior sînt obligate să ia mă
suri pentru reducerea costurilor și 
modernizarea permanentă a produc
ției, pentru creșterea gradului de 
valorificare a produselor pe piețele 
externe, in scopul sporirii eficienței 
economice.

Art. 34. — La import, întreprinde
rile de comerț exterior decontează 
unităților beneficiare contravaloarea 
mărfurilor importate la livrare, după 
cum urmează :

a) produsele la care se prevăd 
prin plan cursuri de revenire se 
livrează la prețuri formate prin

Capitolul IV

Stimularea activității de export 
a unităților producătoare și a întreprinderilor 

de comerț exterior
Art. 38. — Unitățile producătoare 

au dreptul să folosească, pentru ne
cesități proprii, o parte din volumul 
încasărilor valutare obținute peste 
prevederile din planul lor valutar, 
pe seama sporirii producției și a ex
portului, in condițiile realizării 
cursurilor de revenire planificate.

Pentru unitățile de stat, partea din 
încasările valutare suplimentare care 
poate fi folosită de acestea este de 
80 la sută și se repartizează astfel :

a) cel puțin 50 la sută pentru între
prinderea producătoare ;

b) pină la 10 la sută la dispoziția 
centralei care are în subordine uni
tatea producătoare ;

c) 20 la sută la dispoziția ministe
rului, organului central sau local 
respectiv.

în cazul unităților cooperatiste, 
partea ce se acordă acestora din în
casările valutare suplimentare este 
de 50 la sută, cu următoarea destina
ție :

a) cel puțin 30 la sută pentru uni
tatea producătoare ;

b) cel mult 20 la sută la dispoziția 
organului central coordonator.

Art. 39. — în cazul în care pro
dusul exportat peste prevederile de 
plan este realizat prin colaborare de 
mai multe unități, din cota de valută 
ce revine unității care a executat pro
dusul finit o parte se repartizează 
unităților colaboratoare, în funcție de 
contribuția avută la executarea pro
dusului.

Art. 40. — Sumele în valută la care 
au dreptul unitățile și organele men
ționate la art. 38 și 39 vor fi prevă
zute în balanța de plăți externe și 
vor putea fi utilizate pentru importuri 
destinate dezvoltării producției de 
export și introducerii de tehnologii 
noi sau pentru achiziționarea de ma
teriale, subansamble și piese ne
cesare. cu justificările și aprobările 
prevăzute de lege.

Art. 41. — Valuta cuvenită din de
pășirea planului de export se păs
trează în conturi valutare distincte la 
bănci, cu plata ddbinzilor în valută 
legale.

Pentru contravaloarea valutei păs
trate în aceste conturi, băncile pot

Capitolul V

Măsuri privind obiectul de activitate 
și organizarea întreprinderilor 

de comerț exterior
Art. 45. — Toate întreprinderile de 

comerț exterior pot efectua, in afara 
obiectului de activitate aprobat, ex
porturi de produse ale construcției 
de mașini, în cadrul operațiunilor de 
contrapartidă pentru importuri, pre
cum și exporturi de orice fel de 
mărfuri românești, dacă realizează 
cursurile de revenire planificate.

întreprinderile de comerț exterior 
pot efectua, de asemenea, potrivit 
art. 9. opefațiuni comerciale pe pie
țele externe cu orice fel de mărfuri 
și valori străine. 

transformarea în lei a preturilor ex
terne la cursul de revenire pe măr
furi sau grupe de mărfuri, la care 
se adaugă taxele vamale și cota de 
comision stabilită conform normelor 
legale.

b) produsele la care nu se prevăd 
prin plan cursul de revenire se li
vrează la prețuri formate prin trans
formarea în lei a prețurilor externe 
la cursul comercial unic, la care se 
adaugă taxele vamale și cota de 
comision stabilită conform normelor 
legale.

Art. 35. — în cazul apariției unor 
fenomene conjuncturale deosebite pe 
piețele externe, care conduc la im
portante influențe negative sau po
zitive față de cursurile de revenire 
planificate, nedeterminate de activi
tatea unităților producătoare sau de 
comerț exterior, Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale și Ministerul 
Finanțelor, împreună cu ministerele 
și celelalte organe centrale cu sar
cini de comerț exterior, prezintă spre 
aprobare propuneri de modificare a 
cursurilor de revenire respective 
sau cu privire la oportunitatea con
tinuării efectuării exporturilor, res
pectiv importurilor, care rezultă că 
sint neeficiente.

în bugetul de stat se prevede 
anual un fond de regularizare a in
fluențelor conjuncturale, care se for
mează din prelevările rezultate din 
influențele favorabile ale prețurilor, 
din taxele vamale la import și din 
alte surse.

Art. 36. — întreprinderile de co
merț exterior au dreptul să folo
sească credite în lei și în valută, 
acordate de Banca Română de Co
merț Exterior și celelalte bănci au
torizate, in vederea cumpărării unor 
mărfuri de export de la unitățile 
producătoare, realizării unor opera
țiuni de creștere a valorii mărfuri
lor. acoperirii cheltuielilor de depo
zitare și consignație în străinătate, 
efectuării de operațiuni comerciale 
cu aport valutar, precum și pentru 
alte activități.

Creditele in lei se acordă între
prinderilor de comerț exterior pe 
termen scurt, conform reglementări
lor în vigoare, in cadrul volumului 
de credite stabilit anual potrivit 
legii. Creditele în valută se acordă 
întreprinderilor de comerț exterior 
în condițiile pieței internaționale.

Art. 37. — Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale și Ministerul Finanțe
lor. împreună cu Banca Națională și 
băncile specializate, elaborează nor
me metodologice cu privire la de
contarea și creditarea la intern a 
operațiunilor de comerț exterior și 
cooperare economică internațională.

acorda credite în lei, tn limita sumei 
aferente, la cursul de revenire mediu 
realizat la export de unitatea respec
tivă, cu plata dobînzilor curente.

Art. 42. — Fondurile valutare din 
depășirea planului de export, neuti
lizate în anul in care au fost reali
zate, pot fi folosite în anul următor.

După această perioadă, fondurile 
valutare neutilizate se varsă la fonmn 
valutar centralizat al statului, iar uni
tățile deținătoare primesc contrava
loarea în lei, inclusiv a dobînzilor 
aferente, calculată la cursul de reve
nire mediu realizat la export de uni
tatea respectivă.

Art. 43. — Personalul muncitor din 
unitățile producătoare de mărfuri 
pentru export beneficiază de stimu
lente constituite din majorarea fon
dului de participare la beneficii, pre
mii pentru rezultate deosebite, fon
duri din valuta realizată peste plan 
în vederea organizării de excursii co
lective în străinătate și de alte drep
turi prevăzute de lege.

Pentru exporturile realizate peste 
plan, cota cuvenită pentru majorarea 
fondurilor de participare la beneficii 
a personalului muncitor din unitățile 
de stat, stabilită prin Decretul Con
siliului de Stat nr. 145/1979, privind 
stimularea prin beneficiu a producției 
pentru export, se majorează de la 10 
la 20 la sută.

Ari. 44. — Personalul muncitor al 
întreprinderilor de comerț exterior 
beneficiază, pentru rezultatele obți
nute în activitatea de export, de 
prpmii ce se acordă în cursul anului 
pentru realizări deosebite, precum și 
de premii pentru încheierea de 
operațiuni de export-import și 
prestări de servicii care prezintă 
o eficiență valutar-financiară ridi
cată pentru e'conomia națională și 
alte drepturi prevăzute de lege.

Pentru exporturile realizate peste 
plan, personalul întreprinderilor de 
comerț exterior beneficiază de pre
mii suplimentare ce se acordă în ca
drul unei cote stabilită anual în pla
nul național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială, din beneficiile peste 
plan realizate ca urmare a depășirii 
sarcinii de export.

Exporturile și operațiunile prevă
zute la alineatele precedente sînt 
coordonate de Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale.

Art. 46. — La operațiunile comer
ciale privind importul unor mărfuri 
și disponibilizarea Ia export de 
mărfuri românești similare, calculul 
eficienței economice și al aportului 
valutar se face In valută, iar la de
contările interne se aplică același

(Continuare in pag. a IlI-a)
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pentru întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare 
și valutare în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională
(Urmare din pag. a II-a)

preț în lei atît pentru marfa impor
tată. cit și pentru cea exportată.

Art. 47. — Dimensionarea între
prinderilor de comerț exterior și nu
mărul posturilor TESA se stabilesc 
în funcție de natura operațiunilor 
efectuate și produselor comerciali
zate, prin aplicarea normativelor de 
structură și personal in vigoare la 
volumul total de activitate, desfășu
rat pe grupe de mărfuri, prestații și 
lucrări și se aprobă potrivit legii.

Art. 48. — în funcție de volumul 
total de activitate, nomenclatorul de 
produse și specificul conjunctural sau 
sezonier al mărfurilor, structura or
ganizatorică a intreprinderilor de 
comerț exterior cuprinde :

a) compartimente pentru tratative 
și contractări externe, care răspund 
de asigurarea portofoliului de co
menzi externe pentru planul de ex
port, import și cooperare economică 
internațională, precum și de realiza
rea sarcinii de aport valutar din 
operațiuni comerciale pe piețele ex
terne. Personalul încadrat în aceste 
compartimente este organizat pe gru
pe de mărfuri și zone geografice. în 
funcție de specificul produselor și al 
piețelor externe ;

b) compartimente pentru urmări
rea realizării contractelor la intern, 
care răspund de încheierea și execu
tarea contractelor interne cu unități
le producătoare de mărfuri pentru 
export sau destinate acțiunilor de 
cooperare economică internațională, 
inclusiv de asigurarea fondului de 
marfă contractat, precum și de în
cheierea și executarea contractelor 
interne cu unitățile beneficiare de 
mărfuri din import. Personalul în
cadrat în aceste compartimente este 
organizat astfel încît să cuprindă 
unitățile producătoare pentru export 
sau beneficiare de mărfuri din im
port ;

c) compartimente pentru urmă
rirea realizării contractelor în exte
rior, care răspund de îndeplinirea 
obligațiilor contractuale în relațiile 
cu partenerii externi, soluționarea 
reclamațiilor la export și import, asi
gurarea service-ului, organizarea și 
funcționarea rețelei de comercializa
re în străinătate. Personalul încadrat 
în aceste compartimente este organi
zat pe zone geografice ;

d) alte compartimente specifice ac
tivității de comerț exterior, precum 
și compartimentele comune unităților 
economice stabilite potrivit legii.

Art. 49. — Pentru a se asigura 
adaptarea corespunzătoare a organi
zării, întreprinderile de comerț ex
terior pot constitui, în cadrul struc
turii generale, compartimente de 
muncă cu un număr mai redus de 
personal decît cel prevăzut în nor
mativele în vigoare, cu respectarea 
numărului total de personal, precum 
și a raportului aprobat potrivit legii, 
intre numărul personalului de con
ducere și cel al personalului de exe
cuție.

Numărul, nivelul, dimensionarea și 
subordonarea compartimentelor se 
stabilesc în funcție de specificul ac
tivității fiecărei întreprinderi de co
merț exterior și se aprobă de Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale.

Art. 50. — Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In

ternaționale, ministerele și celelalte 
organe centrale cu sarcini de comerț 
exterior, precum și organele de con
ducere colectivă ale întreprinderilor 
de comerț exterior sint obligate să 
asigure stabilitatea personalului 
muncitor în cadrul compartimentelor, 
pentru a se realiza continuitatea in 
activitatea pe piețele externe și spe
cializarea pe genuri de operațiuni și 
produse.

Art. 51. — Pentru dezvoltarea acti
vității comerciale pe piețele externe, 
se pot înființa, în condițiile legii, cu 
aprobarea Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale și cu avizul ministerelor 
și celorlalte organe centrale în sub- 
ordinea cărora urmează să-și desfă
șoare activitatea unități cu autoges- 
tiune economico-financiară si valu
tară și cu independentă în realizarea 
obiectului de activitate sau filiale 
ale intreprinderilor de comerț exte
rior, organizate pe aceleași principii, 
specializate in efectuarea de opera
țiuni comerciale pentru realizarea de 
aport valutar și beneficii în valută.

Art. 52. — Sub îndrumarea minis
terelor și celorlalte organe centrale 
în subordin ea cărora îsi desfășoară 
activitatea și cu .aprobarea Ministeru
lui Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, întreprin
derile. de comerț exterior își organi
zează, în condițiile legii, rețeaua de 
comercializare externă, în funcție de 
eficiența economică a operațiunilor, 
legislația și condițiile locale și de în
țelegerile cu țările respective.

Rețeaua de comercializare externă 
este alcătuita din filiale, sucursale, 
societăți comerciale proprii sau mix
te. birouri tehnico-comerciale. expo
ziții permanente și magazine de des
facere, depozite de mărfuri si alte 
forme de comercializare.

în scopul cumpărării de materii 
prime și alte produse direct de la 
producătorii externi, atît pentru aco
perirea necesarului de import al eco
nomiei naționale, cit și pentru efec
tuarea de operațiuni comerciale cu. 
aport valutar, întreprinderile de co
merț exterior, pot organiza în cadrul 
rețelei. de . comercializare externă 
centre proprii sau societăți mixte 
de achiziționare. în condițiile legii.

Pentru vinzarea de produse româ
nești și achiziționarea de mărfuri din 
imnort, întreprinderile-de comerț ex
terior pot angaja agenți comerciali, 
cu garanții materiale corespunzătoare.

Art. 53. — întreprinderile de co
merț exterior sint obligate să orga
nizeze, împreună cu unitățile pro
ducătoare, rețeaua externă de asis
tență tehnică și service pentru pro
dusele exportate, alcătuită din de
pozite de piese de schimb, centre de 
întreținere, ateliere de reparații și 
altele.

Art. 54. — Rețeaua externă de co
mercializare șț de asistență tehnică 
și service iși desfășoară activitatea 
pe bază de autogestiune economico- 
financiară și valutară, se organizea
ză, de regulă, pentru mai multe 
produse din aceeași categorie și se 
încadrează cu personal propriu sau 
cu agenți locali.

Ari. 55. — Retribuirea personalu
lui muncitor care iși desfășoară ac
tivitatea în întreprinderile de co
merț exterior și în cadrul rețelei 
externe de comercializare, asistență 

tehnică și service, inclusiv a «gen
ților comerciali, se face pe bază de 
cote procentuale din volumul înca
sărilor și beneficiilor realizate din 
activitatea de comerț exterior, in 
raport de rezultatele efectiv obți
nute.

Criteriile de acordare a retribuției, 
pe baza cărora se stabilesc cotele 
procentuale pe întreprinderi de co
merț exterior, se aprobă prin decret 
al Consiliului de Stat, pe baza pro
punerilor Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, Ministerului Finanțe
lor și Ministerului Muncii.

Art. 56. — .în cadrul cotelor pro
centuale pe fiecare întreprindere de 
comerț exterior, Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, împreună cu 
Ministerul Muncii, stabilește indici 
de corecție specifici pe comparti
mente de muncă, care să țină seama 
de necesitatea asigurării cu contrac
te externe a planului de comerț ex

Capitolul VI

Măsuri privind activitatea unităților 
economice române participante la societățile 

mixte de producție și comercializare 
din țară sau din străinătate

Art. 58. — Unitățile economice 
române participante ,1a societățile 
mixte de producție și comercializare 
din țară șau străinătate sînt obliga
te să acționeze,. împreună cu par
tenerii externi, pentru realizarea vo
lumului de activitate stabilit, a înca
sărilor valutare și a beneficiului pre-, 
văzut.

Art. 59. — Unitățile economice ro
mâne participante la societăți mixte 
de producție și comercializare din 
țară sau străinătate iau măsuri, im-

Capitolul VII

Dispoziții finale
Art. 61. — întreprinderile de comerț 

exterior au obligația de a lua măsuri 
pentru a asigura imbunătățirea con
tinuă a eficienței deplasărilor în străi
nătate în interes de serviciu.

Cheltuielile necesare efectuării de
plasărilor in străinătate, ca și alte 
cheltuieli valutare necesare desfășu
rării activității comerciale, se prevăd 
în bugetele intreprinderilor de comerț 
exterior și se- recuperează prin prețul 
extern al mărfurilor exportate sau 
aportul valutar realizat la operațiuni
le comerciale, cu respectarea preve
derilor legale.

Art. 62. — Prevederile prezentei 
legi, se aplică in mod corespunzător 

terior și cooperare economică inter
națională, realizării fondului de mar
fă in conformitate cu contractele 
externe, derulării ritmice a expor
turilor sau importurilor, precum și 
obținerii aportului și beneficiului 
valutar din operațiuni comerciale pe 
piețele externe.

Art. 57. — Directorii, directorii 
adjuncți și aslmilații acestora din 
întreprinderile de comerț exterior, 
indiferent de subordonare, precum 
și din compartimentele de comerț 
exterior din centrale și întreprinderi 
producătoare sint numiți, schimbați 
din funcție, transferați sau sancțio
nați numai cu acordul Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

Participarea la beneficii, acordarea 
de premii și alte stimulente prevă
zute de lege personalului muncitor 
menționat la alineatul precedent se 
face numai cu acordul Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

preună cu partenerii externi, pentru 
ca acestea să efectueze, in afara 
obiectului lor de activitate, alte ope
rațiuni comerciale din care rezultă 
aport valuțar, cu respectarea legisla
ției din țara în care își au sediul.

Art. 60. — Analiza și aprecierea de 
către organele române a activității 
societăților mixte din țară și străină
tate, constituite cu participarea uni
tăților economice române, se fac pe 
baza rezultatelor de bilanț.

și întreprinderilor de comerț exterior 
care au in obiectul lor de activitate 
executarea de lucrări in străinătate 
și prestarea de servicii pentru parte
nerii externi, precum și comparti
mentelor din unitățile economice au
torizate, potrivit legii, să efectueze 
operații de comerț exterior pe piața 
externă.

Art. 63. — încălcarea dispozițiilor 
prezentei legi atrage răspunderea dis
ciplinară, administrativă, penală, ma
terială sau civilă, după caz, potrivit 
legii.

Art. 64. — Prezenta lege intră în vi
goare la 1 ianuarie 1981.

TOATE REZERVELE DE FURAJE SĂ FIE STRÎNSE, 
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Cit de „secundară" e recolta de coceni 
și cit de păgubitoare este mentalitatea 

celor ce-o lasă pe cîmp
Cocenilor; ca dealtfel și multor 

altor resurse furajere, li se spune cu 
un termen generic ..producție secun
dară", termen intrat de mult in uz, 
in vocabularul specialiștilor agricoli. 
Că această producție nu e deloc se
cundară rezultă din următoarele 
date : 30 la sută din valoarea nutri
tivă a întregii plante de porumb o 
reprezintă cocenii. Așadar, producția 
secundară echivalează cu sute de ki
lograme de porumb boabe la hectar. 
Nu atit denumirea interesează, cit o 
anume mentalitate potrivit căreia 
strîngerea cocenilor. transportul și 
însilozarea sau depozitarea acestor 
importante reșurse de nutreț sint con
siderate o problemă secundară. Ce-i 
drept, nu peste tot. în județul Iași 
întilnim gospodari vrednici, care 
string pentru iarnă cocenii, tot ceea 
ce oferă cimpul și poate fi utilizat 
în hrana animalelor. La cooperative
le agricole Țigănași. Tungujei, Valea 
Seacă, la I.A.S. Popricani și Tg. 
Frumos, în multe alte unități, recol
tarea porumbului nu e considerată 
încheiată pină ce nu se pune la adă
post ultima tonă de coceni.

Remarcăm o inițiativă de larg in
teres : intr-o serie de unități agrico
le au fost confecționate sau procu
rate platforme largi pe roți, cu fie
care dintre acestea putîndu-se trans
porta. zilnic, cocenii de pe 2—3 hec
tare. Se valorifică o importantă sur
să de furaje pentru zootehnie, se fac 
economii de combustibil.

Un hectar de coceni pe roti. Sîn- 
tem la Țigănași. una din unitățile 
unde se constituie un stoc de citeva 
mii de tone de furaje de rezervă. 
„La noi, știuleții și cocenii fac parte 
din aceeași familie ; totul e princi
pal, nimic secundar — zice Petre 
Dascălu, inginer-șef și președinte al 
cooperativei .agricole. Zilnic, trans
portăm 90 tone știuleți — pină acum 
am livrat statului 1 500 tone — și 
punem la adăpost în fermele zooteh
nice cocenii de pe 30 hectare. în 
această săptămînă încheiem livrarea 
porumbului la fondul de stat, iar în 
opt-zece zile terminăm și transportul 
cocenilor". S-a înserat, dar la ferme
le Țigănași. Stejarii, ,.Mihail Kogăl- 
niceanu", Cîrniceni se încarcă mijloa
cele de transport. Camioânele. opt 
la număr, fiecare cu cite o remorcă 
ce dublează capacitatea de trans
port. plus tractoarele cu 6 cupluri de 
remorci sînt umplute cu stiuleti. La 
lumina lunii, se încarcă și se trans
portă cocenii.

Ne abatem pe un drumeag de țară 
de unde se vede șoseaua asfaltată. 
Dună citeva minute apar cinci plat
forme de mare volum, amenajate 
gospodărește, fiecare încărcată cu uri 
„delușor" de coceni, cam cit ar în
căpea. în vreo patru remorci obișnui
te. Cu o asemenea nlatformă se 
transportă zilnic cocenii de pe aoroa- 
ne trei hectare. Cum s-ar spune, un 
hectar de coceni pe roți.

Mergem încă vreo doi kilometri 
pină intilnim un grup de căruțe bine 

virfuite cu coceni, care iau' calea fer
melor zootehnice. înțelegem că ăsta-i 
sprijinul primăriei. într-adevăr. 50 
de cooperatori cu atelajele proprii 
dau o mină de ajutor la strîngerea 
recoltei. Și nu numai o zi-două, ci 
în tot cursul toamnei, cind si. cit e 
nevoie. Semn că la Țigănași, ca și in 
alte sate ale județului Iași, oamenii 
au înțeles să folosească nu numai 
mijloacele moderne de recoltare si de 
transport, ci și pe cele aflate dintot- 
deauna la îndemînă. în această toam
nă cu ploi puține, cocenii au culoarea 
aurului curat. Au și o bună valoare 
nutritivă, asigură un stoc de rezervă 
pentru 3 300 vițele ce se vor creste in

Anchetă In unități 
agricole din județul lași

complexul aflat în curs de construc
ție.

Cind se va deschide „poarta" fu
rajelor proprii ? Ne spune șoferul 
unei autocisterne oprite pe ruta Iași- 
Gropnița : „Dacă vreți să vedeți 
cite autocisterne cară borhot de la 
Iași, mergeți la poarta principală. 
Cea secundară, a doua, e pentru fu
rajele proprii". Intrăm pe poarta 
principală a complexului de ingră- 
șare a taurinelor Gropnița, una din 
unitățile mari ale zootehniei. într-a
devăr, pe aici intră borhoturile de 
spirt, reziduuri cu un conținut ridi
cat de apă, aduse pe o distantă, 
dus-intors, de peste 70 km. în ulti
ma perioadă au venit zilnic autocis
terne cu o încărcătură variind intre 
90—140 tone. Pe poarta „secundară", 
în ziua respectivă au intrat camioa
ne și remorci cu 40 tone fin cumpă
rat de la cooperație. Pe nici una din 
aceste porți nu au intrat coceni con
tractați cu cooperativele agricole în
vecinate. Cum s-ar spune, „poarta co
cenilor" rămîne închisă. „Avem 
furaje mai multe decît în anii trecuți 
— ne informează economistul-șef 
Gavriș Francisc. Cu cele 1 300 tone 
de fin și 16 000 tone suculente, cu 
ceea ce mai aducem ne vom descur
ca. Transportăm zilnic în jurul a 80 
tone borhoturi, iar in total vom adu
ce circa 25 mii tone". Cum s-ar spu
ne, „un Bahlui mai mititel", abătut 
pe la Gropnița. Distanța mare tri
plează costul acestor reziduuri apoa
se : 25 de lei tona loco-fabrică. plus 
50 lei tona transportată cu mașinile 
I.Ț.A.I.A. „Costă mult, dar asta-i 
situația", adaugă economistul-șef. E 
bine să precizăm, e nevoie să fie fo
losite toate reziduurile industriei a- 
limentare, dar nu înainte de a pune 
în valoare toate resursele locale, 
aflate la indemină.

Bună e „Dacia", dar... Mergem cite

va sute de metri pe lingă complexul 
de ingrășare a taurinelor și. pe cea
laltă parte a șoselei asfaltate, zărim 
un om muncind de zor să-și spele șl 
să-și dichisească un autoturism „Da
cia". E inginerul C.A.P. Gropnița" — 
ne spune un cooperator. Ne întoar
cem să aflăm care e soarta furaje
lor din unitatea pe care o conduce. 
Porumbul tăiat și pus in glugi de pe 
980 hectare e în bună parte depănu- 
șat. Dar cocenii ? „Pentru cele 1 700 
oi și pentru aproape 300 animale de 
muncă avem tot ce ne trebuie : 350
tone de fin, 400 tone paie. Ce-i drept, 
nu am transportat încă nimic din cele 
800 tone coceni necesari. Știți, nu 
avem mijloace. Dacă aveam, mai 
strîngeam și 3 000 tone mohor de p« 
miriște..."

Și doar la o aruncătură de băț stau 
tractoare ‘ și tramcare pentru trans
port, nefolosite. Grupa de mecanizare 
a complexului Gropnița e o îngră
mădire de mijloace mecanice și de 
transport printre care staționează 
zece tractoare și zece remorci. Ală
turi stau patru tramcare — platfor
me pe roți cu care s-ar putea trans
porta zeci de tone de coceni. Platfor
ma de beton aparținînd complexului 
și locul unde-s parcate utilajele „sta
ționate" se află gard în gard, iar de 
aici și pină la cocenii aflati pe tarla
lele cooperativei o mică distanță.

Așteptăm un semnal de la unități
le asociate... Complexul de ingrășa
re a ovinelor Movileni. Inginerul 
Petre Has ne arată un „stoc" de 
2 000 tone fin și 500 tone paie, can
titate superioară anilor precedenți. 
Aproape 600 tone de fin s-au obținut 
prin ameliorarea și cosirea pășunilor. 
Lipsesc însă cocenii. Cele 2 500 tone 
necesare. „Așteptăm un semnal de la 
C.A.P.-urile asociate. Cind cocenii de 
pe terenurile repartizate complexului 
nostru vor fi strinși în glugi, imediat 
îi aducem".

Movileni este una din cooperati
vele asociate care livrează coceni 
pentru complexele zootehnice. Re
coltarea știuletilor de pe cele 800 
hectare e . practic încheiată. Inglne- 
rul-șef Bălan urmărește mersul trac
toarelor la arăturile de toamnă. 
„Strîngem cocenii în snopi, odată cu 
recoltarea manuală a porumbului. 
Mai greu e să adunăm ceea ce ră
mîne vraiște pe 120 hectare recoltate 
mecanic. De mîine trecem să-i strîn
gem cu combinele." Ce-i drept, repar
tițiile de coceni pentru complexele 
zootehnice s-au făcut din timp. Dar 
și la C.A.P. Movileni și în alte uni
tăți transnortul acestor produse ale 
cîmnului întirzie. Semn că e nevoie 
de intervenția biroului executiv al 
consiliului agroindustrial Movileni 
pentru organizarea mai bună a coo
perării unităților zootehnice cu fer
mele vegetale furnizoare de coceni 
si alte furaje, astfel incit întreaga 
recoltă să fie pusă la adăpost de in
temperii.

C. BORDEIANU

MATERIALELE REFOLOSIBILE
(Urmare din pag. I)

niul materiilor prime. Legea planu
lui național unic pe anul 1981 pre
vede : „în vederea folosirii la 
maximum a resurselor rezultate 
din procesele de producție și con
sum pentru acoperirea necesaru- 
'ui de materii prime al economiei, 

nnsiliul de Miniștri, va lua măsuri 
_>tru ; intensificarea activității de 

recuperare și valorificare a tuturor 
resurselor de fier și fontă, oțeluri 
aliate și feroaliaje, nichel, cupru, 
aluminiu și alte metale neferoase, 
produse chimice, uleiuri minerale, 
cauciuc, mase plastice, lemn, hirtie, 
textile, pielărie, sticlă, a depozitelor 
miniere, zgurilor metalurgice, cenu
șilor de la termocentrale, a subpro
duselor din agricultură, industria ali
mentară și din alte ramuri ; utiliza
rea integrală a produselor uzate, prin 
valorificarea ca atare și prin recon- 
diționarea și folosirea materialelor 
recuperate, pieselor, reperelor, sub- 
ansamblelor, echipamentelor și agre
gatelor componente...".

Putem nota o seamă de alte pre
vederi exprese din planul pe anul 
viitor care ridică la rangul de lege 
obligația de a se acționa hotărît pentru 
recuperarea și valorificarea resurse
lor materiale refolosibile. Practic, 
așa cum s-a subliniat la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. in structura 
balanței de materii prime și mate
riale pentru anul 1981 un loc impor
tant il ocupă valorificarea resurselor 
materiale refolosibile, aceasta consti
tuind o componentă esențială, de 
bază a planului. în această perspec
tivă, reciclarea materialelor nu mai 
este un exercițiu benevol, un expe
riment izolat, ci trece în rîndul fac
torilor cu pondere apreciabilă — și în 
unele sectoare decisivă — în asigu- 

, rarea bazei materiale a producției 
viitoare. Pe această cale

în anul 1981 vom obține 7 mili
oane de tone de oțel, 400 000 
tone de oteluri aliate, 60 000 tone 
de cupru, 26 000 tone de zinc, 
25 000 tone de plumb, aproape 
300 000 tone de hirtie și cartoa
ne, 90 000 tone textile și altele.

De fapt, începînd cu anul viitor, 
primul an al noului cincinal, putem 
afirma că și la noi industria reciclă
rii materiilor prime și materialelor 
devine o autentică ramură a econo
miei, bucurîndu-se de o atenție deo
sebită. Cercetarea va finaliza o sea
mă de tehnologii de reciclare în con
diții eficiente, vor fi construite și 
puse în funcțiune, cu prioritate, noi 
capacități de producție pentru prelu
crarea și valorificarea resurselor 
refolosibile. se va acționa pe un front 
larg pentru mai buna organizare a 
Întregii activități de colectare a tu
turor materialelor refolosibile. Ne 
aflăm pe un drum sigur, cu eficiență 
certă. De notat că

în viitorul cincinal, cantitatea 
de materii prime și materiale 
recuperate și refolosite va echi
vala cu economisirea de materii 
prime noi în valoare de circa 
120 de miliarde lei.

Iată de ce merită și trebuie să pri
vim cu toată seriozitatea și răspun
derea această extraordinar de însem
nată sarcină economică. în condițiile 

cerințelor tot mai mari de materii 
prime pentru industria noastră și 
scumpirii continue a acestora pe 
piața internațională, prin atingerea 
cel puțin a cotelor minimale 
prevăzute pentru anul 1981 la 
capitolul „reciclarea materialelor" 
putem fi convinși că ne aducem o 
contribuție substanțială nu numai la 
asigurarea bazei materiale a produc
ției, ci și la reducerea importurilor. 
Iată, de pildă, o tonă de fier vechi 
înlocuiește o tonă de fontă, care se 
obține din două tone de minereu de 
fier și o tonă de cocs, materii prime 
care costă pe piața externă circa 
110 dolari.

Dacă în anul 1981 planul de re
cuperare și refolosire a fierului 
vechi ar fi depășit cu 500 000 de 
tone, economia națională ar pu
tea fi scutită să mai cheltuiască 
55—60 de milioane de dolari 
pentru importul de materii pri
me necesare pentru producția 
de metal.

Firește, o asemenea depășire este 
pe deplin posibilă, dacă ținem seama 
de marile cantități de fier vechi ce 
există abandonate în cele mai dife
rite locuri și, mai ales, dacă privim 
atent ponderea de 75 la sută pe care 
au atins-o deja unele țări in folosi
rea fierului vechi în producția de 
metal (la noi această pondere este 
abia in jur de 50 la sută). „Minele de 
fier vechi" se află lingă noi. Să tre
cem hotărît la valorificarea lor nein- 
tirziată ! Dar nu numai la fier si
tuația se prezintă așa, ci și la hirtie 
— în R. F. Germania ponderea ma
culaturii în producția de hirtie este 
de 60 la sută, in timp ce la noi este 
de 35 la sută — la uleiurile minerale 
uzate, ca și la anvelopele- uzate ș.a. 
Nu. nu sintem deloc bogați ca să ne 
mai permitem „luxul" risipei de ma
teriale refolosibile. Cu toții avem 
datoria să acționăm cu fermitate si 
răspundere pentru valorificarea în
tregului potențial de resurse mate
riale refolosibile de care dis
punem. Pentru fiecare om al mun
cii, pentru fiecare cetățean tre
buie să fie foarte clar că re
aducerea operativă în circuitul e- 
conomic a tuturor resurselor de ma
terii prime refolosibile este in inte
resul prosperității economiei, al creș
terii nivelului de trai.

Existenta unor importante resurse 
materiale refolosibile în țara noastră 
este incontestabilă. Tocmai pentru a 
crea un cadru legal, pentru a pre
ciza răspunderile ce revin unităților 
socialiste și cetățenilor în recupera
rea și valorificarea acestor resurse, 
a fost elaborat un Decret al Consi
liului de Stat, iar pentru a crea un 
cadru organizatoric adecvat a fost 
restructurată și reconsiderată în
treaga rețea teritorială a unităților de 
recuperare a resurselor refolosibile. 
în multe domenii, cercetarea a oferit 
deja numeroase soluții tehnologice 
pentru reciclarea eficientă a acestor 
resurse, iar o serie de întreprinderi 
au trecut cu hotărîre la fructi
ficarea lor. Și totuși în multe 
locuri lucrurile se mișcă greu 
din loc, în unele situații acțio- 
nîndu-se parcă cu... încetinitorul. 
Iată, de pildă, avem soluții pentru 
valorificarea celor 70 de milioane de 
tone de cenuși de termocentrală, dar 
nu valorificăm anual decît mai puțin 

de un milion de tone, în condițiile in 
care acest veritabil munte crește în 
fiecare an cu încă 10 milioane de 
tone. Alte zeci de milioane de tone 
de steril așteaptă mina pricepută a 
cercetătorilor pentru a deschide dru
mul de urmat pentru valorificarea 
lor. Ca să nu mai spunem de ritmul 
încă lent în care se acționează in 
unele întreprinderi pentru reciclarea 
hirtiei, a cioburilor de sticlă, a resur
selor textile ș.a., deși în aceste cazuri 
nu lipsesc nici materialele, nici teh
nologiile. De ce o atare indiferență 
față de aceste incontestabile valori 
materiale ? Sintem prea bogați să ne 
permitem în continuare risipirea lor?

într-o serie de țări există, de-acum, 
o adevărată competiție pentru găsi
rea celor mai ingenioase forme de 
reciclare, chiar și a celor mai neaș
teptate resurse materiale. Bunăoară, 
cercetătorii sovietici au pus la punct 
o metodă de recuperare a argintului 
din pelicula foto și cinematografică, 
înainte aruncată după utilizare. Re
zultatul : dintr-o tonă de peliculă se 
extrag 10 kg de argint. în cadrul unui 
proiect-pilot, in două orașe din R. F. 
Germania, resturile menajere rezul
tate de la 120 000 de gospodării sînt 
transformate în electricitate și căldu
ră pentru 60 000 de apartamente. 
Peste 40 la sută din consumul anual 
de plumb din R. P. Ungară se obține 
prin reciclarea acumulatoarelor. Orice 
persoană își poate procura un acumu
lator nou numai după ce îl predă pe 
cel vechi. în .Franța, o asociație spe
cială pentru valorificarea deșeurilor 
de hirtie a realizat un dispozitiv 
simplu. asemănător unui mixer 
de bucătărie utilizat. în gosDodărie, 
pentru mărunțirea maculaturii si ob
ținerea — prin tratarea cu o substan
ță specială — a unei paste de hirtie, 
obținindu-se foi pentru cele mai di
ferite utilizări.

Pot alții, de ce să nu putem și noi ? 
De ce să privim cu indiferență pre
țioasa mină de materii prime de lin
gă noi ? De ce să nu o valorificăm 
din plin, așa cum cer interesele ma
jore ale economiei noastre ?

Fiecare om. indiferent unde lucrea
ză. trebuie să înțeleagă limpede că 
a tergiversa acțiunea de reciclare a 
resurselor materiale refolosibile în
seamnă, în ultimă instanță, a recurge 
Ja importuri nejustificate, a cheltui 
irațional resursele valutare ale țârii, 
în marea industrie a reciclării este 
limpede că, pe lingă investiția de in
teligență și spirit organizatoric, mai 
trebuie investită si multă. foarte 
multă pasiune și răspundere. Un ade
văr pe care l-au’ înțeles bine multe 
colective, un adevăr pe care tr "ie 
să-l înțelegem din plin cu toții.

Depinde, așadar, de noi, de consis
tența acțiunilor noastre să gospodă
rim mai eficient resursele materiale 
ale tării, să reducem efortul valutar 
al tării pentru procurarea de materii 
prime ; depinde de noi, de convin
gerea cu care acționăm, de prompti
tudinea cu care rezolvăm problemele 
mari sau mici ale industriei reciclă
rii. Iar dacă am ajuns la această con
cluzie că stă în puterea noastră să 
salvăm miliarde de lei valută, să 
facem totul, acasă și la locul de mun
că, pentru ca tot. ce poate fi readus 
în circuitul producției să fie folosit 
cu maximă chibzuință și eficacitate. 
Așa cum cer interes.ele economiei, ale 
noastre, ale tuturor.

LA UZINA DE ALUMINĂ DIN TULCEAColectivul acționează ferm, cu răspundere pentru a depăși planul producției fizice în acest trimestru
Uzina de alumină din cadrul Com

binatului metalurgic Tulcea are de 
realizat în acest ultim trimestru al 
cincinalului actual o producție de 
100 000 tone de alumină. Precizăm 
însă că, în cele trei trimestre an
terioare ale acestui an, colectivul de 
aici, deși a avut de înfăptuit sar
cini mai mici, nu și le-a onorat in 
întregime. Justificările sint mai mult 
sau mai puțin plauzibile. Ba tehno
logiile nu erau adecvate ori lipseau 
materii prime, ba anumiți muncitori 
nu stăpîneau bine tehnica din do
tare sau unele utilaje se defectau 
prea des, ba apăreau neajunsuri în 
organizarea muncii. Stările de lucruri 
ce au influențat nerealizarea produc
ției fizice pe cele trei trimestre ale 
acestui an au făcut obiectul unei 
ample analize în cadrul consiliului 
oamenilor muncii, elaborîridu-se pe 
această bază un program cuprinzător 
de măsuri.

Important este că imediat s-a trecut 
la urmărirea zi de zi, cu strictețe, 
a modului in care se înfăptuiesc 
aceste măsuri. Deși puțin cam tirziu, 
muncitorii, specialiștii s-au convins 
că trebuie să abandoneze justificările 
și să pună umărul la înlăturarea 
propriilor neajunsuri: au fost elimi
nate unele deficiențe legate de pro
iectare. s-au asigurat in totalitate apa 
industrială și aerul comprimat ne
cesar procesului tehnologic, s-au asi
milat unele aparate de control și 
piese de schimb ce se aduceau din 
import, au fost concepute și realizate 
in atelierul propriu unele regulatoa
re automate de condens ce se a- 
duceau din import în general, cu mare 
întîrziere sau care, în unele cazuri, 
nu se procurau din lipsă de valută.

Cu aceeași exigență s-a acționat și 
pentru înlăturarea neajunsurilor ce 
s-au manifestat in aprovizionarea cu 
sodă caustică, var. cărămidă refrac
tară ș.a.; aceste materiale nu ajun
geau în uzină conform graficelor 
întocmite, ducind la stagnări in pro
cesul de fabricație. Astfel, după în
delungate discuții și tratative cu 
reprezentanții organelor de resort s-a 
asigurat marșrutizarea transportului 
pe calea ferată. Și astfel, dacă pină 
nu de mult erau expediate vagoane 
răzlețe cu materiale și o seamă de 
oameni pierdeau timp prețios căutîn- 
du-le prin gări, acum garniturile de 
trenuri sosesc la timp in întreprin
dere și pot fi descărcate cu opera
tivitate.

— După cum se știe — ne spunea 
tovarășul Aurel Ureaii, directorul 
tehnic — la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., secretarul general al parti
dului nostru a stabilit ca toate între
prinderile care iși realizează planul 
pe ultimul trimestru al anului să fie 
considerate — chiar dacă mai au 

unele minusuri pe primele trei tri
mestre — că au realizat planul și 
deci să primească toate drepturile de 
participare la beneficii. Această ho- 
tărire ne-a mobilizat nespus de mult. 
Fiecare om din combinatul nostru 
caută să pună umărul la soluționarea 
tuturor problemelor ce se ivesc, in 
așa fel ca în acest trimestru să ne 
realizăm planul! Pe lingă o seamă de 
măsuri tehnico-organiZatorice pe care 
le aplicăm cu bune rezultate, merită 
să subliniem și ajutorul substanțial 
primit din partea specialiștilor din 
centrală, detașați la Tulcea pentru a 
asigura efectuarea operativă și in 
condiții bune a reparațiilor pe
riodice, ă întreținerilor curente ale 
instalațiilor și utilajelor, pentru 
menținerea lor in continuă stare de 
funcționare.

Șirul măsurilor complexe, tehnice 
și organizatorice, luate pentru redre
sarea activității la uzina tulceană ar 
putea continua. Să ne oprim insă la 
un alt aspect.

— Dispunem de o dotare tehnică 
complexă, modernă — ne spune to
varășul Vasile Ursu, secretarul comi
tetului de partid al combinatului. 
Tocmai de aceea, in ultimul timp am 
pus un accent deosebit pe măsurile 
tehnico-organizatorice. Pe același 
plan situăm însă și măsurile vizind 
întărirea răspunderii în muncă a tu
turor lucrătorilor, fie că este vorba 
de muncitori, tehnicieni, maiștri, in
gineri sau economiști. în acest sens 
amintesc că. in ultimul timp, am ac
ționat cu bune rezultate pentru întă
rirea asistenței tehnice pe fiecare 
schimb. Au fost constituite colective 
complexe de asistență tehnică pe fie
care schimb, care sînt capabile să so
luționeze prompt și corripetent pro
blemele tehnice ce se ivesc. Totodată, 
ținind seama de faptul că marea ma
joritate a muncitorilor sint tineri ab
solvenți ai Liceului metalurgic din 
Tulcea și deocamdată nu au o expe
riență deosebită, punem un accent 
aparte pe ridicarea calificării lor.

Pracțic. ca urmare a acestor măsuri 
și acțiuni, au fost create premise 
bune pentru realizarea și depășirea 
planului la producția fizică pe tri
mestrul actual. Pină la această dată 
a și fost obținută o producție supli
mentară de 1 000 tone, ceea ce în
seamnă o zi avans fată de plan. Este, 
fără îndoială, un început bun, care 
trebuie consolidat în continuare, prin 
realizări tot mai însemnate.

Din discuțiile cu unul din lucră
torii uzinei am mai reținut că pentru 
asigurarea a o serie de repere ne
cesare reparațiilor și întreținerii uti
lajelor se cooperează cu întreprinde
rea de construcții navale și utilaje 
tehnologice Tulcea, precum si cu alte 
unități din județ. Este o elocventă

dovadă a spiritului de întrajutorare 
muncitorească, care de fiecare dată 
dă bune rezultate.

Colectivul uzinei tulcene este hotă- 
rit să persevereze în acest trimestru 
în menținerea și depășirea para
metrilor atinși, pentru a da patriei 
cit mai multă alumină, pentru a 
depăși sarcinile de plan. Dar pentru 
ca succesele lor să fie mal sigure, 
constructorii grupului de șantiere 
Tulcea, din cadrul Trustului de con
strucții Brăila, trebuie să grăbească 
încheierea ultimelor lucrări — și 
anume : extinderea alimentației cu 
apă industrială, construirea turnului 
de apă numărul trei, a turbosuflan- 
tei pentru aerul comprimat, a insta
lației de separare a carbonatului de 
sodiu și altele. Terminarea neintir- 
ziată a acestor obiective are un rol 
determinant în realizarea planului 
zi de zi. lună de lună, precum și in 
reducerea cheltuielilor materiale și a 
consumurilor energetice.

Florea CEAUȘESCU

NOTĂ

Sticlele si borcaneleI 
tinjesc după... vagoane
Fabricile de conserve din țară 

se află în plină activitate. Pre
lucrează mari cantități de legu,- 
me și fructe. Firesc, au nevoie 
de o cantitate sporită de borcq- 
ne și sticle. întreprinderea din 
Azuga este una dintre marile 
furnizoare de astfel de ambalaje. 
Colectivul de aici lucrează zi și 
noapte pentru a asigura cantită
țile necesare beneficiarilor. Nu
mai că efortul sticlarilor este 
anulat in parte de organele 
C.F.R., care nu trimit ritmic, 
conform graficelor, vagoanele 
necesare expedierii mărfii., „Și 
astfel — ne spune directorul' ad
junct al întreprinderii, Nicolae 
Mațincu — peste 3 milioane de 
sticle și borcane sînt depozitate 
în curte, pe aleile de accșs, în 
incintă, incit aproape că nu ne 
mai putem mișca. Numărul va
goanelor netrimise se ridică pină 
la .ora actuală la aproape 150' șl 
crește zi de zi".

Și în timp ce întreprinderea 
din Azuga reclamă mereu la Re
gionala C.F.R. București și la 
Ploiești, prin telexuri, telefoane, 
adrese și delegați situația crea
tă, la rindul său primește tot 
prin telexuri, telefoane și adrese 
reproșuri din partea beneficiari
lor pentru că nu le livrează sti
clele și borcanele. Este vorba de 
fabricile de conserve din Calafat, 
Caracal. Turnu Măgurele, de în
treprinderea „Dunărea" din Tul
cea, de Întreprinderile agri
cole de stat Medgidia. Mur- 
fatlar, Dealul Mare și altele, tn 
situațiile-limită, beneficiarii tri
mit autocamioane ele la mari 
distanțe la Azuga, risipind 'astfel 
mari cantități de carburanți. In
ginerul Dumitru Ștefănescu. de 
la consiliul județean de control 
muncitoresc al activității econo
mice și sociale Prahova, arăta și 
el — ca o concluzie la aceste rîn- 
duri — că este mai mult decit 
urgent ca Departamentul C.F.R. 
să ia măsuri hotărîte, încît să 
se normalizeze cit mai repede si
tuația transportului de sticlărie 
de la Azuga. să se respecte gra
ficele. contractele încheiate.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

0 nouă navă „Polar 11"
La Șantierul naval Galati a fost 

lansată o nouă navă : „Polar — 11", 
al cincilea vas din această serie 
construit aici. Nava face parte din 
producția marfă a anului viitor. în- 
trucît la lansare a avut un grad 
ridicat de saturare, timpul de șe
dere la cheiul de armare va fi 
scurtat cu circa 29 de zile. Vasul, cu 
capacitatea de 4 200 tdw, este pro
iectat de ICEPRONAV Galați și 
dotat cu motor românesc de 6 000 
CP fabricat la Reșița, (Dan Plăeșu).
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| Din primăvară
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pină-n toamnă
Trei anotimpuri din an, gră

dina învățătorului pensionar . 
Grigore Florea constituie o mare I 
atracție pentru toți care-i calcă ■ 
pragul. Pe o suprafață de te
ren mică. dar cu o mare pasiu- I 
ne, învățătorul din Tutova- | 
Vaslui cultivă viță de vie... su
praetajată. Adică, vița suie, ca ■ 
pe scară. 8 etaje de... sirmă sus- I 
țipătoare. In această toamnă a • 
obținut o producție record. Ceea 
ce atrage însă cu deosebire a- I 
tenția e că, in tot timpul anului, I 
printre butucii de vie cresc tot 
felul de legume si zarzavaturi, i 
alături de flori. Foarte multe I 
flori. Frumoase, ca și pasiunea 
gospodarului.

Cînd paznicul 
închide ochii...
IDacă te-ai fi luat după mo- I 

dul exigent in care se purta cu j 
cei care, minați de interese de

I serviciu sau personale, intrau și ■ 
ieșeau pe poarta Întreprinderii I 
mecanice de mașini și utilaj I 
minier din Baia Mare, ai fi

I putut să juri că paznicul Vasile I
Variu este cel mai vajnic a- f 
părător al avutului statului. Dar

1 paznicul, deși purta uniformă și • 
chipiu, cind doi indivizi puși pe I 
căpătuială i-au pus într-o mină • 
150 de lei și in alta un litru de

I „tărie" a închis amtndoi ochii.
Cind i-a deschis, a mai văzut | 
doar că pe poarta întreprinderii 

! ieșea o mare cantitate de tablă i
zincată (în valoare de 26 880 lei).
Acum, atît. paznicul, cît și cei * 
doi au o altă uniformă. .

1 Utilajul „uitat" '
I în bălării
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
f
I
I
I
I
!

Acuș-acuș se împlinește anul ■ 
de cind Oficiul de gospodărire j 
a apelor Dolj a dus în comuna I 
Cioroiași un utilaj de mare ga
barit și productivitate (nr. de I 
inventar 40016/1977) pentru să- | 
parea unui canal de desecare.

Și tot aproape un an de zile ■ 
se împlinește de cînd utilajul a | 
fost uitat și abandonat. Toată 1 
vara, pină toamna tîrziu, acesta 
a fost ascuns de bălăriile care 
au crescut in preajmă-i. Dar | 
cum bălăriile s-au uscat, utila
jul se vede din nou de la o | 
poștă, dar numai de cine tre- | 
buie — nu.

Să fie oare vreo legătură in- . 
tre „îngroparea" lui in bălării E 
și locul unde se află ? Care loc ■ 
e numit „punctul Cimitir".„

Oprit la timp
Un autovehicul al tntreprin- i 

derii de transporturi speciale | 
pentru agricultură și industrie 
alimentară ț circula brambura ■ 
prin Pitești. Ba, văzlndu-l cum i 
rula in zig-zag, nici n-ai fi zis 
că la volanul lui s-ar fi aflat . 
cineva. \Și totuși, cineva era : I 
șoferul Eugen Stana. Șofer care I 
nu era stăpin pe el însuși, 
darmite pe volan. Mirosea a | 
butoi de la o poștă. Întrebarea | 
pe care și-au pus-o lucrătorii de 
miliție a fost : cind avusese timp ( 
să se îmbete, tntrucît plecase cu î 
mașina de la coloana auto de I 
mai puțin de o jumătate de oră? 
Răspuns : chiar de la plecare I 
abia se mai ținea pe picioare, J 
prezentind un adevărat pericol 
pentru siguranța circulației. Iată ■ 
de ce măsura luată ni se pare ! 
salutară : nu numai șoferul a * 
fost sancționat, ci și șeful co- 
Ioanei auto, Gheorghe Gătează I 
(care șef închisese ochii la pie- I 
carea respectivului in cursă), 
ftindu-i retras avizul de funcțio- [ 
nare (citește de șefie) pe viitor. |

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
• •

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Gr fermitate, in apărarea

avutului obstesc
5

Bunurile materiale și bănești ale 
unei cooperative agricole de pro
ducție nu sint un sac fără stăpin și 
fără fund, din care să se poată 
Înfrupta, folosind fel de fel de mij
loace, unele mai ilegale decit altele, 
,,descurcăreții11. Dimpotrivă, averea 
obștească trebuie păstrată cu grijă 
și responsabilitate de către în
treaga colectivitate care formează 
cooperativa agricolă respectivă, tre
buie dezvoltată și întărită prin 
contribuția maximă în muncă a fie
cărui cooperator. Numai așa se 
poate asigura prosperitatea coope
rativei agricole și, totodată, a 
membrilor ei. Altminteri, se în- 
timplă ca la C.A.P. Vășcâuți, din ju
dețul Suceava (din februarie a.c. 
s-a unificat cu C.A.P. Băineț, de
venind C.A.P. Mușenița). unde, la 
un control efectuat de către orga
nele județene de specialitate, in 
urma unei scrisori adresate secre
tarului general al partidului nostru, 
s-a constatat că s-au produs pre
judicii de peste un sfert de milion 
de lei, respectiv 270 000 Iei.

Din răspunsul Comitetului jude
țean Suceava al P.C.K. rezultă însă 
că nu tuturor cooperatorilor li s-au 
diminuat veniturile ca urmare a 
acestui prejudiciu. Dimpotrivă, ale 
unora au crescut... Cum ? Prin 
,.încălcarea legilor în vigoare re
feritoare la folosirea mijloacelor 
materiale și bănești", adică prin 
înșelăciuni și sustrageri.

.Astfel, aproape 80 000 lei „i-au 
revenit" lui I. Costiuc, șeful fermei 
zootehnice, loan Hanceriuc, econo
mist de fermă, și Gh. Ursache, șeful 
punctului de însămințări artifi
ciale, pe lingă matrapazlîcurile for
melor fictive menite să acopere 
lipsa a zeci de viței ; aproape 7 000

lei reprezintă bani încasați necuve
nit de președintele C.A.P., Serbie 
Condriuc, și de contabilul C.A.P., 
Ioan P. Costiuc ; 80 000 lei au pri
mit, peste ceea ce li se cuvenea, lu
crătorii din sectorul zootehnic ; mai 
bine de 26 000 Iei „au revenit" unor 
membri cooperatori care au primit 
de la C.A.P. fin, sub formă de îm
prumut, „uitînd" să-1 mai restituie, 
precum și altora care au folosit 
mijloacele de transport auto ale 
C.A.P. pentru diferite prestări, ta
xate sub limitele legale ș.a.m.d. La 
această situație, precizează răs
punsul comitetului județean, au 
contribuit intr-o însemnată măsură 
persistența nnor grave abateri in ce 
privește controlul financiar pre
ventiv. dezordinea din documen
tele de evidentă contabilă, instau
rată de contabilul-șef, menținerea 
unor elemente incorecte în diferite 
funcții.

Bineînțeles, cei care s-au făcut 
vinovați de încălcarea legalității au 
fost trași la răspundere pe linie de 
partid și de stat, mergindu-se pînă 
la sancțiuni penale. Așa este cazul 
lui loan Hanceriuc, Gh. Ursache și 
Ioan C. Costiuc. Contabilul-șef, 
Ioan P. Costiuc, a fost destituit din 
funcție și sancționat cu vot de 
blam cu avertisment, iar președin
tele C.A.P. — sancționat cu vot de 
blam. Totodată, s-a adoptat un 
program de măsuri pentru recu
perarea pagubelor, emițîndu-se 
pentru toți cei vinovați decizii de 
imputații.

Nu, avutul obștesc nu este sac 
fără stăpin și fără fund, iar cine 
atentează la acest bun primește 
riposta fermă și drastică a socie
tății.

rea (la cursurile fără frecvență) a 
Institutului pedagogic de 3 ani, pe 
care l-a început cu aproape 10 ani 
în urmă, a fost încadrat ca profe
sor suplinitor la Grupul școlar 
comercial Craiova. în această cali
tate a comis o serie de abateri 
grave, luare de mită, acte imorale, 
notarea subiectivă a elevilor in 
schimbul obținerii unor avantaje 
materiale, fapte pentru care în 1973 
a fost condamnat la un an și Șase 
luni închisoare corectionaiâ și 
exclus din partid.

Urmează un fapt care, aparent, nu 
are legătură cu obiectul scrisorii, 
îl redăm totuși pentru că între
gește profilul și dezvăluie și mai 
clar caracterul celui „nemulțumit" 
că nu i se încredințează funcția de 
educator al tinerilor. Se relatează, 
astfel. în nota de cercetare că. deși 
posedă, prin cumpărare. împreună 
cu concubina sa, gestionară. . un 
imobil cu 5 camere și dependințe, 
prin inducerea in eroare a organe
lor locale a obținut încă două apar

tamente, proprietate de stat. în 1^78 
a fost din nou condamnat la 7 luni 
închisoare pentru complicitate la 
furt din avutul obștesc.

Fată de această situație, in mod 
firesc, inspectoratul școlar jude
țean nu l-a mai încadrat ca profe
sor suplinitor. comportarea sa 
fiind in flagrantă contradicție cu 
statutul personalului didactic. Alte 
locuri de muncă, care i-au fost 
oferite, le-a refuzat.

Față de cele constatate s-au luat 
următoarele măsuri : Direcția pen
tru. problemele de muncă și ocrotiri 
sociale va proceda la încadrarea 
petentului intr-o muncă utilă în 
condițiile Legii nr. 25/1976 : tot
odată Consiliul popular al munici
piului Craiova va acționa, în spi
ritul noilor reglementări, pentru 
ca cele două apartamente pro
prietate de stat deținute ilegal să se 
repartizeze altor familii îndreptă
țite.

Dreptatea nu se poate obține 
decit numai... pe dreptate.

Din răspunsurile organelor
de partid și de stat

SE înfăptuiește cu consecventă

PROGRAMUL DE CREȘTERE A NIVELULUI DE TRAI

La 1 noiembrie se majorează 
retribuțiile celor ce muncesc 

în industria materialelor
de construcții

Ritmul înalt al muncii pe șantiere
le de construcții, cu care ne-am obiș
nuit in acești ani. nu ar fi posibil 
fără asigurarea continuă a materia
lelor necesare — de ia cărămizi la 
panourile de prefabricate și de la 
cahlele de teracotă la tuburile de be
ton de mare diametru pentru diferi
tele rețele de alimentare. Cei care Ie 
produc sint oamenii muncii din in
dustria materialelor de construcții, 
sector deosebit de important al eco
nomiei noastre naționale, angajat 
intr-un asemenea uriaș efort con
structiv. în cincinalul care se în
cheie. activitatea unităților cuprinse 
in Centrala materialelor de construc
ție s-a materializat in 7,7 .milioane 
mc prefabricate, ceea ce echivalează 
cu peste 300 000 de apartamente ; 
într-o cantitate de cărămizi egală eu 
aceea necesară construirii a 270 000 
de apartamente ; in materiale pentru 
aproape șase mii de kilometri de 
conducte ; în importante cantităti de 
utilaje și altele. Toate acestea, reali
zate în condițiile reducerii substan
țiale a consumului de energie elec
trică și combustibil.

Pe baza realizărilor obținute, celor 
ce muncesc în cele 40 de unități ale 
centralei amintite, în fabricile de ci

ment și in alte sectoare furnizoare 
de materiale pentru șantiere li se 
aplică, incdpind cu data de 1 noiem
brie. majorările de retribuții prevă
zute? pentru etapa a doua din acest 
cincinal. în acest fel. veniturile rea
lizate de muncitorii, tehnicienii și 
specialiștii din industria materialelor 
de construcții vor spori, in medie, eu 
14,1 Ia sută, ceea ce înseamnă că, in 
acest cincinal, ei beneficiază de o 
majorare . cu 32.4 la sută a retribuții
lor. De această nouă majorare se vor 
bucura, deopotrivă, colectivele din 
marile întreprinderi producătoare de 
ciment, de prefabricate, cit și din fa
bricile de ceramică brută, din unită
țile de materiale izolatoare, ca și cei 
din balastiere, cariere de piatră și 
marmură.

Cum se va- reflecta această majo
rare in veniturile fiecărui om al 
muncii din industria materialelor de 
construcții ? Ținind seama de marea 
diversitate a profilurilor și profesii
lor, am recurs la o serie de exemple 
de principiu, în care se vor regăs' 
foarte multi dintre cei ce muncesc In 
acest domeniu. Iată, pentru inceptrt, 
cîteva exemple din sectorul prefabri
catelor pentru construcții.

Dreptatea se obține... pe dreptate
--------------------------- 1-----------T---- :-------------
Așa cum este binecunoscut. în 

țara noastră conducerea partidu
lui acordă o maximă atenție so
luționării problemelor ridicate de 
oamenii muncii în scrisori și 
audiențe. Există hotărîri de partid, 
precum și prevederile legale, care 
instituie obligativitatea tuturor 
organelor de partid și de stat, a 
organizațiilor obștești. economice 
etc. de a rezolva cu solicitudine și 
in termene precis stabilite scri
sorile oameniior muncii. Cetățea
nului care adresează vreo scrisoare 
spre soluționare ii revine o singură 
și elementară obligație : de a spune 
adevărul și numai adevărul. Căci, 
pînă la urmă, dreptatea iese la 
lumină.

Cetățeanul Nicolae Blujdea din

Craiova a adresat secretarului ge
neral al partidului nostru o scri
soare prin care iși exprima nemul
țumirea față de faptul că 1 se re
fuză încadrarea ca profesor supli
nitor la o școală din municipiu.

Cită dreptate are se poate 
vedea din nota de cercetare intoc- 
mită de grupul de cercetare format 
din activiști ai C.C. al P.C.R. și ai 
comitetului județean de partid care, 
la indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. au verificat la fața locu
lui scrisoarea respectivă.

Ce a reieșit ? în perioada 1958- 
1970, se arată în nota de cercetare, 
autorul scrisorii a lucrat ca func
ționar, director de cămin cultural și 
învățător suplinitor ; după absolvi

Comitetul județean Gorj al P.C.R. : Pentru îmbunătățirea activității la 
Șantierul construcții hidroenergetice Cerna, in timpul cercetării scrisorii, 
au fost luate următoarele măsuri : înființarea unei coloane auto ajutătoa
re pentru depunerea argilei in baraj ; concentrarea activității de strun- 
gărie în cadrul șantierului și organizarea lucrului în două schimburi ; 
completarea și reparația generală a automalaxorului ; încadrarea unui de
panator pentru anvelope și aprovizionarea secției auto cu piese de schimb.

Consiliul popular al municipiului București : în vederea înlăturării zgo
motelor produse de activitatea comercială la magazinul de la parterul blo
cului din Șoseaua Pantelimon nr. 311, în urma reclamației trimise de asocia
ția de locatari, s-a montat agregatul frigorific într-o cameră specială de 
la subsol și a fost reparat celălalt agregat, care nu funcționa normal. De 
asemenea, s-au prevăzut lucrări de izolare fonică.

Consiliul popular al județului Hunedoara : Un grup de cetățeni din 
comuna Băcia, printr-o scrisoare adresată conducerii partidului, solicita 
sprijin pentru combaterea inundațiilor produse de canalul Strei, care tra
versează localitatea. S-att stabilit următoarele măsuri : se va executa de- 
colmatarea canalului, iar terasamentele se vor depune pe maluri sub for
mă de diguri ; pe porțiunea unde malul are o cotă mai joasă se va exe
cuta, cu ajutorul locuitorilor, un dig de păthînt ; se Vor efectua sistematic 
prin grija O.G.A. Deva lucrări de întreținere ai canalului, iar stavilele ce
lor două prize ale sistemului de irigație vor fi ridicate complet, pentru a 
nu crea obstrucții în scurgerea apelor.

Comitetul județean Neamț al PXT.R. : Referitor la scrisoarea unui grup 
de locuitori din satul Todireni. adresată conducerii partidului, precizăm că 
inspectoratul școlar a dispus, așa cum au solicitat semnatarii, menținerea 
în continuare a claselor a VI-a, a Vlî-a și a VIII-a ; clasa a V-a. cu un 
efectiv de elevi sub limita minimă, s-a desființat, asigurîndu-se transpor
tul elevilor pentrtt a putea urma cursurile la școlile Ghidion și Stănita, în 
funcție de distanța spre domiciliu.

Comitetul județean Maramureș al P.C.R. : în comuna Budești au fost 
constatate un șir de abateri de Ia normele de construcție. S-au luat măsuri 
de sancționare a celor vinovați, inclusiv a contabilului și vicepreședintelui 
consiliului popular pentru unele abateri .de la disciplina financiară.

Comitetul județean Timiș al P.C.R. : într-adevăr, la conducerea S.M.A.- 
Buziaș nu există o atitudine corespunzătoare față de primirea oamenilor 
muncii în audiente, deși directorul unității. Hie Suciu, a fost in nenumă
rate rinduri criticat pentru nerespectarea hotăririlor de partid referitoare 
la această problemă. Ca urmare, s-au luat măsuri pentru analizarea in 
adunări generale de partid și în C.O.M. a modului de organizare a au
diențelor și a felului cum sînt rezolvate scrisorile oamenilor muncii, pre
cum și pentru activitatea comisiei de pe lingă biroul organizației de bază 
pentru solutionarea scrisorilor.

Neculal ROȘCA

Obiective si exigente actuale în cercetarea științifica
9 W 9 9 9

(Urmare din pag. I)

Un operator prefabricate, încadrat în categoria a 5-a, nivel de bază :

Înainte de 
majorare

După 
majorare

Diferența 
în plus

Retribuția tarifară 2152 lei 2 499 lei 347 lei
Spor de vechime

(10 la sută) 215 „ 250 „ 35 „
Adaos pentru munca 

în acord
(10 la sută) 215 „ 250 „ 35 „

Total : 2 582 lei 2999 lei 417 lei

Un betonist, încadrat în categoria a 3-a, nivel de bază :

înainte de După Diferența
majorare majorare in plus

Retribuția tarifară 1 754 lei 2 060 lei 306 lei
Spor de vechime

(7 la sută) 123 „ 144 „ 21 .
Adaos pentru munca 

în acord
(10 la sută) 175 „ 206 „ 31 „

Total : 2 052 lei' 2 410 lei 358 lei

Un maistru prefabricate, încadrat la gradația 6, clasa 26 :

înainte de 
majorare

După
majorare

Diferența 
în plus

Retribuția tarifară 2 895 lei 3 200 lei 305 lei
Spor de vechime

(10 la sută) 290 „ 320 „ 30 „
Adaos pentru munca

in acord
(10 la sută) 290 „ ■ 320 „ 30 „

Total : 3 47* lei 3 840 lei 365 Iei

Iată si cîteva exemple din domeniul ceramicii brute :
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A luat din... 
aluat

loan Chifor, primarul comu
nei Halmeu (Satu Mare) a fost 
sesizat de cițiva cetățeni că 
la brutărie se vinde pline cu 
o greutate mai mică, dar la 
un preț mai mare. Prima
rul a constituit pe loc o echi
pă de control și, în fruntea ei, 
a purces spre brutărie. Echipa 
a constatat că lipsa la gramaj 
provenea din faptul că brutarul 
Vasile Dănciuț „cintărea" alua
tul nu cu cintarul, ci cu... ochiul. 
Dar ochiul brutarului avea pre
dilecție pentru semnul „minus", 
întrucit din fiecare piine lipseau 
150—200 grame. In schimb, nici 
măcar din greșeală nu s-a găsit 
o singură pline care să tragă 
la cintar peste gramajul stabilit. 
Aflînd misterul plinilor „ușoa
re", primarul l-a „ușurat", la 
rîndu-i, pe brutar cu o amen
dă. Plus avertismentul că dacă 
„ochiometria" se mai repetă, 
ca-n povestea cu ulciorul, bru
tarul o să-și ia zborul.

Confuzie fatală
Bucuros de oaspeți, Ion Cebuc 

din comuna Păunești — Măglaș. 
județul Vîlcea, și-a întimpinat 
rudele și prietenii cu tradiționa
lele urări „Bine ați venit", 
„Luați loc și simțiți-vă ca aca
să". In timpul sindrofiei, gazda 
i-a servit cu tort preparat de 
soția sa. „Bun, foarte bun tor
tul" — și-au dat cei prezenți cu 
părerea. Dar, după numai cite- 
va minute, unul dintre musa
firi a decedat pe loc, iar alți 
patru au fost transportați de ur
gentă la spital.

Ce se tntîmplase ? La prepa
rarea tortului, în loc să ia sti
cluța cu esență de rom, gazda 
a folosit alta, in care era o 
substanță toxică.

Apropo : de ce nu se mai 
lipește pe sticlele ce conțin 
asemenea substanțe eticheta a- 
vertizoare de pe vremuri : un 
cap de mort ?!
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Rubricâ realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „ScinteU'^j

în ce privește tufurile vulcanice și 
zeolitice — domenii de mare interes 
pe plan moridial — unde avem deja 
rezultate remarcabile, vom extinde 
cercetările și utilizarea lor in indus
tria chimică și petrochimică (Sisteme 
catalitice, procese de schimb ionic), 
în agricultură (ca amendamente și 
furaje) etc.

Obiective importante sint prevă
zute și in domeniul valorificării sur
selor noi de energie. Sursele necon- 
venționale — energia solară, geo- 
termală, energia vintului, biogazul 
etc. — iși vor găsi utilizarea in noi 
domenii de activitate (materiale de 
construcții, prelucrarea lemnului, 
industria ușoară, agricultură, con
strucții), cu un aport energetic echi
valent cu peste 300 000 tone combus
tibil convențional. Numai în anul 
1981, de exemplu, se vor instala 
aproape 200 000 mp de panouri solare.

Un număr mare de obiective din 
domeniile industriei chimice, indus
triei metalurgice, construcțiilor de 
mașini, industriei materialelor de 
construcții, industriei ușoare ș.a. vi
zează realizarea de tehnologii noi sau 
modernizatei, cu consumuri reduse 
de materiale, energie și combustibili, 
folosirea, in cea mai mare parte, de 
materii prime și materiale din țară 
și obținerea unor produse competitive 
la export.

în industria chimică, de exemplu, 
vom pune accentul pe chimia de 
„mic tonaj", adică pe realizarea ace
lor produse cu un înalt grad de 
prelucrare solicitate îndeosebi de

industriile aeronautică, electronică, 
microelectronică, medicamente, colo- 
ranți, lacuri etc. și pe care multe le 
importam. De pildă, numai prin intra
rea in funcțiune in anul viitor a 6 
noi capacități de producție a catali
zatorilor. insumind anual peste 11 000 
tone, vom scuti (ara de un efort va
lutar de aproape 36 milioane de do
lari. De asemenea, reduceri masive 
de importuri echivalate la mai multe 
sute de milioane de dolari se vor 
obține prin realizarea în tară a unui 
important număr de produse noi, 
mașini, utilaje, aparate și instalații 
de inaltă tehnicitate, materiale pen
tru diferite destinații, rod al cerce
tărilor proprii.

în domeniul valorificării materia
lelor refolosibile sînt prevăzute 
obiective de mare interes, care se 
referă îndeosebi la valorificarea a 
peste 7 milioane de tone de zguri 
metalurgice — din care se vor ex
trage, după tehnologiile- deja exis
tente, unele substanțe minerale utile 
și deficitare — utilizarea in indus
tria cimentului și in construcții a 
peste 1.5 milioane tone de cenușă de 
termocentrală, recuperarea și prelu
crarea a peste 100 000 tone articole 
de cauciuc și anvelope uzate. Sar
cini la fel de importante sint pre
văzute și pentru alte categorii de 
materiale, cum ar fi anumite sub
produse rezultate din procesele teh
nologice, articole din mase plastice, 
uleiuri minerale uzate, reziduuri 
menajere, resturi din piele, toate 
acestea ilustrind participarea mai 
intensă a cercetării științifice și in
gineriei tehnologice la soluționarea

uneia din problemele majore ale eco
nomiei noastre naționale : valorifi
carea și introducerea in circuitul eco
nomic a tuturor materialelor secun
dare utilizabile.

La elaborarea planului pe anul 
viitor s-au avut in vedere prevederile 
programelor speciale întocmite de 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie în colaborare cu diferite 
ministere. Evident, această colabo
rare este absolut necesară și în con
tinuare pentru finalizarea sarcinilor 
propuse. După cum arăta secretarul 
general al partidului, in acest cinci
nal nu s-au realizat pe deplin pro
gramele in domeniul progresului 
tehnic, multe din realizările cercetării 
nefiind introduse la timp in produc
ție. Iată de ce este nevoie ca, în 
perioada care urmează, cadrele din 
cercetare și specialiștii din industrie 
să conlucreze mai string pentru ma
terializarea în producție a rezultate
lor cercetării.

Răspunderea pentru înfăptuirea 
acestor sarcini, pentru a ne încadra 
pe depliri in cerințele acestei im
portante etape " de dezvoltare a țării, 
caracterizată și prin aceea că se cer 
mai puține investiții materiale și 
mai multă investiție de inteligență, 
revine atit C.N.S.T., cît și factorilor 
de decizie din ministere, centrale și 
întreprinderi industriale. în acest fel 
vom putea, așa cum sublinia secre
tarul generai al partidului, să con
solidăm ceea ce am realizat, să fim mai 
competitivi pe plan mondial, să valo
rificăm mai bine resursele de care 
dispunem.

Noi unități 
comerciale la lași 
Rețeaua comercială ieșeană s-a 

îmbogățit in ultima vreme cu nu
meroase unități amplasate la parte
rul blocurilor ce se construiesc in 
noiie cartiere Dacia și Gaița. Este 
vorba, între altele, de 7 unități 
pentru desfacerea produselor ali
mentare — piine. mezeluri-brinze- 
turi, legume-fructe, cofetării etc. — 
precum și de unități de artizanat, 
deschise recent pe strada Hatman 
Șendrea, la parterul unor blocuri, 
în vecinătate s-au dat in folosință 
un magazin de tricotaje, mercerie 
și ciorapi și un altul cu artico
le metalo-chimice. în cartierul 
Dacia, denumit și cartierul ti
neretului, intrucît aici și-au con
struit locuințe proprietate persona
lă un mare număr de tineri, s-au 
dat în folosință unități de desface
re a produselor zaharoase și cafelei, 
de vînzare a aparatelor de radio, 
televizoarelor, o florărie și o tu
tungerie. La Pașcani, rețeaua co
mercială s-a mărit, pe strada Mol
dovei, cu magazine pentru articole 
electrice. electrotehnice și de uz 
casnic, iar în cartierul de lingă în
treprinderea de perdele și tricotaje 
cu un magazin alimentar cu auto
servire altul pentru legume-fructe, 
o tutungerie și parfumerie.

Pină la sfîrșitul anului 1980, la 
Iași și la Pașcani se vor mai da în 
folosință spatii comerciale în su
prafață de încă 5 000 mp. fapt ce 
va lărgi rețeaua comercială Ia 
aproape 110 000 mp din care 80 la 
sută sint spații noi și modernizate. 
(Manoie Corcaci).

Un muncitor ceramist, încadrat în categoria a 5-a. nivel de bază :

Înainte de 
majorare

După 
majorare

Diferența 
în plus

Retribuția tarifară 1 816 lei 2111 lei 295 lei
Spor de vechime

(10 la sută) 182 „ 211 H 29 „
Adaos pentru munca

în acord
(10 la sută) 182 „ 211 „ 29 „

Total : 2180 lei 2 533 lei 353 lei

Un maistru ceramist, încadrat la gradația 6, clasa 21 :

înainte de 
majorare

După 
majorare '

Diferența 
in plus

Retribuția tarifară 2310 Iei 2 560 lei 250 lei
Spor de vechime

(10 la sută) 231 „ 256 „ 25 „
Adaos pentru munca

in acord
(10 la sută) 231 „ 256 „ 25 „

Total : 2 772 lei 3 072 lei 300 lei

Un inginer, șef de secție de gradul II. încadrat la gradația a 5-a, clasa 33:

înainte de
majorare

După 
majorare

Diferența 
in plus

Retribuția tarifară 4 020 lei 4 450 lei 430 lei
Spor de vechime

(10 la sută) 402 „ 445 „ 43 „
• Total : 4 422 4 895 Iei 473 lei

Fără îndoială, aceste substanțiale 
sporuri de venituri vor stimula ini
țiativa și efortul celor ce muncesc in 
unitățile producătoare de materiale 
de construcție pentru îndeplinirea 
integrală, a sarcinilor de plan pe 
acest an și, in orice caz, pe acest ul

tim trimestru al cincinalului, pentru 
realizarea producției prevăzute pe 
anul viitor, contribuind la înălțarea 
noilor edificii industriale, social- 
culturale, a locuințelor ce vor înfru
museța și îmbogăți înfățișarea pa
triei.

Rodica ȘERBAN

■ ■■■BsanHn
(Urmare din pag. I)

lui de partid al între
prinderii de pielărie și în
călțăminte „Flacăra Ro
șie", tovarășa Vasilica 
Huștiu — că, așa cum s-a 
dovedit, spiritul de econo
mie, gospodăresc, pretinde 
— neapărat — istețime, a- 
gilitatea minții, conjugate 
cu ordinea și disciplina. Cu 
alte cuvinte, ceea ce tine de 
reguli, de criterii stricte, se 
îmbină — de minune — cu 
ceea ce ține de imaginație, 
de inspirație. Munca noas
tră nu mai este, ca altăda
tă. rigidă, limitată la sim
pla execuție. Fiecare poate 
fi un participant activ, real, 
entuziast al creșterii avu
tului obștesc. Dacă n-ar fi 
așa, cum ne-am fi putut 
noi îndeplini, încă din luna 
august, sarcinile ce ne re
veneau la producția globală 
industrială, in cadrul pla
nului cincinal? ! Sau, și mai 
devreme, la sfîrșitul lui iu
lie, planul la producția 
marfă ? ! Toate acestea ss 
traduc, pînă la sfîrșitul ca
lendaristic — și subliniez 
cuvîntul „calendaristic" — 
al anului 1980, într-o depă
șire de 300 milioane de lei.

Iar planul la export l-am 
încheiat încă din 25 februa
rie, astfel incit, la sfîrșitul 
lui ’80, vom avea și o de
pășire a lui • de 80 milioane 
lei. în calitate de proprie
tari — producători — bene
ficiari, știm pentru ce 
muncim, pentru cine mun
cim. Avuția națională, tară 
bogată și prosperă, ce altă 
moștenire mai de preț poți 
să dorești a lăsa urmașilor?

Un amănunt emoționant: 
femeia care ne vorbește 
astfel are un copil și este 
pe cale să-l aibă pe al doi
lea. curînd.

Personalitatea omului
— altă bogăție 

individuală și colectivă
Din dialogurile purtate in 

diferite întreprinderi din 
Capitală și provincie con- 
stați cu satisfacție asemă
narea părerilor exprimate 
cu privire la avuția națio
nală și la căile de urmat 
pentru a o spori neconte
nit. Ti se vorbește astfel: 
despre ECONOMIA de 
timp, de materii prime și 
reciclabile, de combustibili, 
de energie electrică: despre 
ORDINE și DISCIPLINA

ca un climat absolut nece
sar unei perfecte desfășu
rări a procesului productiv; 
despre CALIFICAREA ne
contenită a fiecăruia, căci 
permanenta punere la punct 
cu tot ceea ce este nou in 
domeniul respectiv de acti
vitate constituie o sursă 
majoră a depășirilor de

lectivitate. își plătește da
toriile fală de individ.

La întreprinderea de 
calculatoare eiectronice- 
București stăm de vorbă 
cu inginerul Iancu Dumi
trescu, șeful secției ,.A- 
samblare" (numărindu-se 
printre cei vîrstnici,. deoa
rece are 43 de ani, media

umane avea poporul nos
tru ! Latente, nefolosite o- 
dinioară in totalitatea lor, 
din pricina orinduirii ne
drepte, capitaliste. Socia
lismul’ promovează atri
butele morale, etice, inte
lectuale și de sensibilita
te, tot așa cum dezvoltă 
avuția materială.

o aducem renumelui po
porului nostru, de la un șu
rub bine strunjit la o mare 
teoremă, e moștenirea din 
care vor trăi urmașii 
noștri".

— într-adevăr — intervine 
in discuție și secretarul 
comitetului de partid de 
la I.C.E., tovarășul Gbeor-

Avuția colectivă-o cauză a tuturor
plan, a creșterii veniturilor 
personale și colective, care 
intră in zestrea țării; des
pre PREOCUPAREA spe
cială arătată i’ață de utila
jele, mașinile, spatiile de 
lueru etc. pe care le ai în 
grijă, astfei incit existența 
lor să se prelungească cit 
mai mult, randamentul lor 
să fie cît mai mare. Orice 
om al muncii știe că șur- 
plusul obtinut prin calita
tea muncii sale nu intră în 
buzunarul vreunui trust 
sau consorțiu, ci în buzu
narul obștii, cate, la fel 
de cinstit cum omul iși plă
tește datoriile fată de co

de vîrstă — aici — fiind 
de 26—27 de ani). Cu des
tui ani în urma a absol
vit școala medie tehnică, 
calificindu-se muncitor e- 
lectrician, a lucrat la Brăila 
(fiu de docher brăilean), 
în 1961 a intrat la facultate 
și a învățat aprig, pînă a 
absolvlt-O, în 1966.

— Eu m-ai rereri la po
sibilitatea — verificată de 
practica noastră — a dez
voltării avuției naționale 
prin educare și învățare, 
printr-o permanentă ridi
care a calificării profesio
nale, a nivelului de con
știință. Ce imense resurse

Și inginerul Iancu Du
mitrescu explică, pornind 
de la propria-i experiență, 
ce valoare imensă are sen
timentul pe care-1 în
cearcă omul căruia so
cietatea socialistă îi a- 
cordă toate șansele, dîn- 
du-i posibilitatea să-și 
împlinească deplin perso
nalitatea, corespunzător cu 
aptitudinile safe, cu în
clinațiile și aspirațiile sale, 
își argumentează punc
tul de vedere cu un citat 
din G. Moisil (citat pe 
care-1 păstrează în bi
roul său) : „Munca noas
tră, contribuția pe care

ghe Ciocău — aici, la noi, 
ca pretutindeni in tara, 
Învățarea și educarea re
prezintă căi de îmbună
tățire a activității produc
tive. Avind in vedere nive
lul tehnic la care am a- 
juns, dar și nivelul califi
cării profesionale, nu mai 
putem primi în întreprin
derea noastră decit oa
meni care au liceul ab
solvit. Este o cerință o-
biectivă. La fel, cei gata
cuprinși în procesul pro
ductiv trebuie să-și ridice 
necontenit calificarea, de 
la instruirea Ia locul de 
muncă pînă la' susținerea

doctoratului. Căci activita
tea noastră nu se desfă
șoară exclusiv prin repeti
ție : asta am învățat o dată 
în viată, asta fac toată 
viata, mi-e destul, ci ajun
gem la o activitate creati
vă, anticipativă, participa
tivă. Crește complexitatea 
produsului, crește complexi
tatea calificării : înlocuim 
din mers tipurile mai vechi, 
producem acum calcula
toare din generația 3 1/2—4 
și de concepție româ
nească. In cincinalul 1976
— 1981), producția I.C.E.- 
nlui s-a dublat ! Noi 
vom sărbători Anul nou 
cu un spor la produc
ția industrială în va
loare de aproximativ 200 
milioane lei. la producția 
marfă — peste 22 mili
oane Iei, la producția netă
— 46 milioane lei. Mili
oane intrate — suplimen
tar — in tezaurul țării. 
Noi nu visăm să fim 
milionari- și miliardari, 
regi ai gumei de mestecat 
sau ai șireturilor de ghe
te. Opțiunile noastre 
sînt ferme : prin neconte
nita creștere a venitului 
national, noi toți urcăm 
pe alte și alte trepte ale 
civilizației socialiste I

Ginduri, opinii, 
convingeri. 

Din toate, o concluzie 
se impune :

Nivelul de trai mate
rial și spiritual — calita
tea vieții — sint direct 
proporționale cu calitatea 
muncii. Dar este avuția 
națională o noțiune abs
tractă, greu de pipăit cu 
mintea fiecăruia, o sim
plă înșiruire de cifre 
eare-i privește, mai cu 
seamă, pe statisticieni, pe 
economiști ? Nici gînd ! 
Oricare dintre noi are 
de-a face, zilnic, con
cret, cu ceea ce, însumat, 
reprezintă averea noastră 
colectivă. Congresul al 
XII-lea ne-a trasat sarci
na să depunem maxi
mum de efort, să fim 
cît mai creativi, tocmai 
pentru a dobîndi o nouă 
calitate a activității din 
sfera economiei, dezvol- 
tînd-o intensiv prin fo
losirea desăvîrșită a fie
cărui ieu investit.

Avuția colectivității —• 
un buzunar obștesc.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Ne-au onorat prețioasele felicitări pe care le-am primit din partea dum

neavoastră cu ocazia celei de-a 11-a aniversări a revoluției noastre din 21 
octombrie 1969.

Folosesc acest prilej pentru a exprima mulțumiri din partea Comitetului 
Central al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, a întregului popor so
malez, precum și din partea mea personal pentru sentimentele frățești și 
tovărășești și pentru solidaritatea dumneavoastră cu cauza glorioasei noastre 
revoluții, care izvorăște din obiectivele și țelurile comune ale celor două 
partide și popoare de construire a socialismului și de participare comună la 
frontul antiimperialist.

Am convingerea și credința că raporturile frățești și de cooperare dintre 
cele două partide și popoare ale noastre se vor intări în continuare și se vor 
dezvolta armonios, potrivit obligațiilor noastre naționale și internaționale.

Vă urez dumneavoastră sănătate, iar poporului frate român, progres și 
prosperitate.

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general

al Partidului Socialist ‘Revoluționar Somalez, 
Președintele Republicii Democratice Somalia

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-unnare de colaborare economică si tebnico-stiintifică

Joi după-amiază au început în 
Capitală lucrările celei de-a XV-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-ungare de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

Delegația țării noastre este con
dusă de tovarășul Nicolae Constan
tin, viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, iar cea ungară de to
varășul Marjai Jozsef, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al R,P. 
Ungare.

Cele două părți în comisie anali
zează, în spiritul întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kădâr, rezultate

le obținute în domeniul colaborării 
și cooperării economice, modul de 
desfășurare a schimburilor comer- 
ciale dintre cele două țâri, precum 
și acțiunile de coordonare bilaterală 
a planurilor economiilor naționale pe 
perioada 1981—1985. De asemenea, se 
examinează noi măsuri menite să 
ducă la dezvoltarea și adincirea in 
continuare a specializării și coope
rării îți producție, la diversificarea 
și lărgirea schimburilor reciproce de 
mărfuri între România și Ungaria.

La lucrările sesiunii participă Vic
tor Bolojan. ambasadorul României 
la Budapesta și Sandor Rajnai, am
basadorul R.P. Ungare la București.

Vizita delegației Ministerului Agriculturii 
din R. F. Nigeria

în perioada 27—39 octombrie, la in
vitația Ministerului Agriculturii șl 
Industriei Alimentare, o delegație 
condusă de Alhaji Ibrahim Gusau, 
ministrul agriculturii din Republica 
Federală Nigeria, a făcut o vizită în 
tara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri cu 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
el guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, in timpul 
cărora au fost abordate. în spiritul 
prevederilor acordurilor dintre Româ
nia și Nigeria, stadiul înfăptuirii ac
țiunilor de cooperare româno-nige- 
riene, precum și aspecte ale extin
derii și diversificării colaborării în 
domeniul agriculturii si industriei 
alimentare.

La încheierea vizitei a fost sem
nată o înțelegere în care se stabi
lesc noi direcții și modalități menite 
să ducă la adincirea și diversifica
rea colaborării reciproc avantajoase 
dintre România și Nigeria în dome
niul agroindustrial.

La convorbiri și semnare a fost 
prezent Adeuga Adekuoye. ambasa
dorul Republicii Federale Nigeria la 
București.

în timpul vizitei în tara noastră, 
delegația nigeriană a vizitat unităti 
constructoare de mașini agricole, in
stitute de cercetare, proiectare si in
ginerie tehnologică cu profil agricol, 
întreprinderi agricole de stat, com
plexe intercooperatiste pentru creș
terea animalelor.

Cronica
Joi după-amiază. tovarășul Stefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
primit pe Clement Sambira. ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Burundi la București. în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★
Joi s-a deschis, în Capitală, expo

ziția „Afișul militant iugoslav". Or
ganizată de Muzeul de artă plastică 
din Belgrad, in cadrul programului de 
schimburi culturale româno-iugoslave, 
expoziția reunește afișe realizate in 
ultimii zece ani de graficieni iugo
slavi reprezentativi.

în alocuțiunile rostite, criticul de 
artă Marin Mihalache, și istoricul de 
artă Svetlana Isakovici au relevat 
semnificația manifestării, în con
textul relațiilor prietenești româno- 
iugoslave, subliniind, totodată, con
tribuția schimburilor culturale la o 
mai bună cunoaștere a patrimoniului 
spiritual al celor două țări, la înțe
legere și apropiere.

La vernisaj au asistat Ladislau 
Hegediis, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socia
liste. reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, artiști plastici, alți 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au luat parte Trifun Nikolici. am
basadorul Iugoslviei la București, 
membri ai ambasadei.

★
în Capitală .s-au încheiat joi lucră

rile simpozionului cu tema „Relații 
culturale' româno-polone", organizat 
de Universitatea din București.

în cadrul manifestării au fost pre
zentate numeroase comunicări abor- 
dînd teme privind îndelungata co
laborare culturală dintre popoarele 
român și polon și dezvoltarea cul
turii socialiste din cele două țări.

La festivitatea de închidere au par
ticipat reprezentanți ai Ministerului 
Educației și învățămîntului. membri 
ai Senatului Universității bucurește- 
ne și ai corpului profesoral de spe
cialitate din București și din tară, 
cercetători științifici, studenti.

Au asistat, de asemenea, membri 
ai Ambasadei Poloniei la București.

Au rostit alocuțiuni prof. dr. Paul 
Miclău, decanul Facultății de limbi 
și literaturi străine. Kornel Hen- 
schke, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Poloniei, și Stanislaw Go- 
golewski, membru al delegației de 
specialiști polonezi prezenti la lu
crările simpozionului.

zilei
Cu același prilej. în incinta Facul

tății de limbi și literaturi străine a 
fost vernisată o expoziție de carte 
cuprinzind lucrări elaborate de per
sonalități ale vieții cultural-stiintifi- 
ce din cele două țări.

★

La Centrul european al UNESCO 
pentru invătămîntul superior — 
C.E.P.E.S. — cu sediul la București 
au început joi lucrările celei de-a 
VIII-a sesiuni a Comitetului Con
sultativ al C.E.P.E.S. Timp de trei 
zile, specialiști in domeniul învăță- 
mîntului superior din Marea Britanie, 
Cehoslovacia. Danemarca. Franța, 
R.D.G., R.F.G., Italia, Iugoslavia.
Olanda. Polonia, Portugalia, România. 
Spania, S.U.A., Turcia și Uniunea 
Sovietică vor analiza activitatea des
fășurată de C.E.P.E.S. în cursul anu
lui 1980. vor formula sugestii pentru 
programul de acțiune în viitorii ani.

★

La Iași s-au încheiat, joi, lucrările 
consfătuirii republicane cu tema 
„Comportarea in exploatare a echi
pamentelor electroenergetice", mani
festare la care au participat ingineri 
și tehnicieni de la un mare număr de 
întreprinderi de rețele electrice din 
țară, cadre didactice din învătămîn- 
tul tehnic superior, cercetători si 
specialiști de la întreprinderi elec- 
trocentrale. unități furnizoare de 
echipamente electrice, precum si de 
la institute de cercetări, studii și 
proiectări energetice.

★

La Muzeul arhivelor din Capitală 
a avut loc, joi, un simpozion organi
zat de Direcția generală a Arhivelor 
statului, cu prilejul împlinirii a 250 
de ani de la nașterea lui Horea — 
conducătorul răscoalei de la 1784.

Comunicările prezentate de către 
specialiști din București și Cluj- 
Napoca au evidențiat puternicul ecou 
european al marii răscoale a țărani
lor transilvăneni — eveniment de 
mare importantă în istoria luptei 
pentru libertate și dreptate socială și 
națională a poporului român — rele- 
vînd personalitatea proeminentă a lui 
Horea. înaltele sale însușiri de orga
nizator și conducător, eroismul și 
dirzenia sa revoluționară.

Cu același prilej. în sălile muzeului 
a fost organizată o expoziție cuprin
zind documente, cărți și mărturii ico
nografice referitoare Ia Horea.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI CONSACRATE APROPIATEI ANIVERSĂRI 
A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE 

V

Cu prilejul celei de-a 63-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. V. I. Drozdenko, 
a organizat joi. la sediul ambasadei, 
o conferință de presă.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, și 
A.R.L.U.S., al ziarelor centrale. Agen
ției române de presă „Agerpres" și 
Radioteleviziunii române.

Au luat parte corespondenți ai pre
sei străine acreditați în țara noastră.

în expunerea sa. ambasadorul so
vietic a evidențiat importanța Marii 
Revoluții Socialiste din Optombrie, 
organizată și condusă <?e Partidul 
comunist, în frunte cu V.I. Lenin, 
eveniment de seamă din istoria lu
mii. care a deschis omenirii calea 
către o orinduire superioară, accele- 
rînd cursul luptei revoluționare și de 
eliberare a popoarelor asuprite. Au 
fost înfățișate. în continuare. înfăp
tuirile oamenilor muncii sovietici în 
procesul făuririi societății socialiste 
și comuniste, munca unită a popoa
relor Uniunii Sovietice, sub condu
cerea partidului, pentru transpu
nerea în viață a hotărîrilor celui 
de-al XXV-Iea Congres al P.C.U.S., 
în direcția dezvoltării în ritm sus
ținut a industriei și agriculturii, a 
înfloririi armonioase a tuturor zone-

★

La Combinatul de prelucrare a 
lemnului Pipera din Capitală a avut 
loc joi după-amiază o adunare festivă 
consacrată celei de-a 63-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, oameni ai muncii din cadrul 
platformei industriale Pipera. Au luat 
parte reprezentanți ai Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

Relevînd semnificația istorică a 
evenimentului aniversat, Nicolae 
Răducu, directorul combinatului, și 
O. A. Anatolievici, consilier al Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești, au evidențiat importantele 
succese inregistrate in decursul anilor 
de popoarele sovietice, sub condu
cerea P.C.U.S., in domeniul vieții

lor țării, pentru afirmarea plenară a 
științei si culturii, avind ca scop fun
damental creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii.

Au fost reliefate, totodată, prin
cipiile care stau la baza politicii 
externe promovate de Uniunea So
vietică în vederea asigurării păcii și 
securității în Europa și in lume, 
pentru înțelegere și conlucrare între 
popoare.

Evocînd cu deosebită satisfacție re
lațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare pe. multiple planuri sta
tornicite între popoarele sovietice și 
poporul român. între P.C.U.S. și 
P.C.R., între U.R.S.S. și România, 
ambasadorul sovietic a relevat im
portanța decisivă a intîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea pe mai 
departe a acestor raporturi în con
diții reciproc avantajoase, și, tot
odată. pentru adincirea cooperării lor 
pe arena vieții internaționale, in con
formitate cu aspirațiile țărilor și po
poarelor noastre, cu cauza socialis
mului și păcii în lume.

în încheiere, a fost prezentat un 
film documentar sovietic, consacrat 
personalității și moștenirii politice a 
lui V. I. Lenin.

★

economice, tehnico-știintifice și cul
turale. al ridicării continue a nivelu
lui de trai material și spiritual, reali
zările obținute în îndeplinirea sarci
nilor celui de-al XXV-lea Congres al 
P.C.U.S.

Vorbitorii au evidențiat bunele 
relații de prietenie și colaborare sta
tornicite intre partidele, țările și po
poarele noastre, importanta și rolul 
hotăritor pe care l-au avut intîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev in 
amplificarea și diversificarea acestor 
relații în folosul reciproc, al cauzei 
păcii și socialismului.

în incheirea adunării a fost pre
zentat un program artistic.

(Agerpres)

Semnarea unui protocol româno-olandez
La București a fost semnat joi 

Protocolul intilnirii de lucru a 
Grupului pentru agricultură din ca
drul Comisiei mixte româno-olan- 
deze de cooperare economică, indus
trială și tehnică.

Documentul prevede inițierea unor 
noi acțiuni de cooperare în dome
niul producției vegetale și animale, 
prin realizarea în comun de soiuri de 
semințe și hibrizi de plante și ani
male, schimburi de tehnologii de 
cultură și de informații în utilizarea 
noilor surse de energie, realizarea în

comun de proiecte pentru punerea 
in circuitul agricol a unor suprafețe 
în. Delta Dunării, precum și în alte 
domenii de interes comun.

De asemenea, se prevede extinde
rea cooperării româno-olandeze ne 
terțe piețe în domeniul creșterii ani
malelor.

★
în timpul vizitei în tara noastră, 

delegația olandeză a fost primită de 
Ion Ceaușescu, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare, 
și a vizitat obiective agroindustriale.

tv
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Politehnica TV. Curs de pregătire 

pentru admiterea în Invătămîntul 
superior

16,30 Emisiune in limba germană
18,25 Tragerea Loto
18.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
19,45 Dosarele istoriei : Cum jefuiau 

monopolurile imperialiste bogă
țiile României (III)

20.20 Film artistic : „Joc de copii". Pre
mieră pe tară. O producție a stu
diourilor de televiziune din R.P. 
Ungară

21.40 Ancheta culturală TV : „Critica... 
criticii muzicale" (II)

22.06 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Tineri interpreți ;■ Oana Velcovld 

— pian : Violeta CIrstea — vioară: 
llona Mathe — pian

16.30 O viață pentru o idee : Grigore
Todleseu (i860—1909) celebru
arheolog român

17.00 Umor și muzica
17.40 Blocnotes .— informații utilitara
18.00 Caseta cu imagini
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Prin arhiva de piatră a Dunării. 

(Documentar realizat de „Sahla- 
fllm")

19.30 Concertul Filarmonicii ..George 
Enescu". Transmisiune directă de 
la Ateneul Român. Dirijor : Geor
ge Vintilă. Solist ; Alexandr Rudln 
(U.R.S.S.)

21.40 Telecomunicațiile de-a lungul 
veacurilor. Episodul 1 : Milenii de 
izolare

22.05 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2 și 3 noiembrie. în țară : Vremea va 
continua să se răcească, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil. Se vor semnala precipitații sla

be, Izolat sub formă de burniță si 
ploaie. în București: Vremea va conti
nua să se răcească mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil, fa
vorabil precipitațiilor slabe sub formă 
de burniță și ploaie. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 și 5 grade, iar. maximele între 
13 și 13 grade. Condiții de brumă. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de ser
viciu) .

Județele Sibiu,
Oamenii muncii — români, ger

mani, maghiari — din agricultura ju
dețului Sibiu raportează încheierea 
campaniei de insămînțare a păioa- 
selor pe cele 44 000 hectare. Cu acest 
prilej, Comitetul județean Sibiu al 
Partidului Comunist Român a adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune :

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
organizația județeană de partid, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Sibiu vor acționa și in con
tinuare. cu multă răspundere, cu dă
ruire și spirit revoluționar, urmînd 
permanent pilda muncii și vieții dum
neavoastră, pentru transpunerea în 
viață a istoricelor hotăriri ale Congre
sului al XII-lea, a indicațiilor dum
neavoastră, asigurînd îndeplinirea tu
turor sarcinilor care ne revin în 1980 
și pregătirea optimă a producției din 
primul an al cincinalului viitor, cu 
hotărirea fermă de a ne spori con
tinuu contribuția la ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de civilizație și 
progres, la sporirea bunăstării și 
prosperității minunatului nostru po
por.

Comitetul județean Gorj al Parti-

Gorj și Olt au încheiat insămințările
dului Comunist Român, Consiliul 
popular județean, în numele comu
niștilor, al tuturor celor ce muncesc 
in agricultura județului, raportează 
că în ziua de 30 octombrie 1980 pe 
ogoarele gorjene a fost încheiată ac
țiunea de însămînțare a griului. în 
telegrama adresată cu acest prilej 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se 
spune :

în prezent, comuniștii, mecaniza
torii, cooperatorii, specialiștii din 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste, toți cei ce locuiesc la sate, sint 
angajați in efectuarea lucrărilor de 
sezon, încheierea recoltatului in cî- 
texa zile ’a porumbului, asigurarea 
condițiilor de furajare șt cazare pen
tru sectorul zootehnic, realizarea 
sarcinilor ce ne revin prin progra
mul de dezvoltare a pomiculturii și 
viticulturii. executarea arăturilor 
adinei de toamnă, îndeplinirea obli
gațiilor la fondul de stat pe acest an.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că vom fo
losi tot mai bine experiența acu
mulată pînă în prezent și că nu vom 
precupeți nimic pentru a transpune 
în viață indicațiile pe care ni le-ați 
dat. prevederile rezultate din docu
mentele celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Județul Olt a încheiat campania 
însămînțării orzului, griului și a ce
lorlalte culturi. De asemenea, s-a 
recoltat întreaga cantitate de fructe 
și se lucrează intens la strîngerea 
și depozitarea ultimelor cantități de 
legume.

Raportînd aceste succese, în tele
grama adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R.. de către Comitetul 
județean Olt al P.C.R., se spune :

Si cu acest prilej vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a pregăti temeipic 
condițiile agrotehnice, pentru recolta 
viitoare. Angajamentul nostru una
nim este de a acționa cu cea mai 
mare răspundere pentru a incepe 
noul cincinal cu succese de seamă, 
înfăptuind neabătut prevederile celui 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
contribuind la realizarea unei ade
vărate revoluții in agricultură pe li
nia îmbunătățirii organizării produc
ției și a muncii, folosirii eficiente a 
bazei tehnico-materiale în scopul ob
ținerii unor recolte superioare, valo- 
rificind astfel cantități tot mai mari 
de produse agricole la fondul cen
tralizat al statului.

ȘTIRI SPORTIVE
• Joi, la arena Parcul copilului din 

Capitală, s-a disputat intilnirea in
ternațională de rugbi dintre echipe
le de juniori Locomotiva București și 
Colfe’s School din Londra. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 44—10 (28—0) 
in favoarea tinerilor rugbiști români.

® în primul tur al turneului in
ternațional feminin de tenis de la 
Stockholm. Virginia Ruzici a învins-o 
cu 6-3, 7—5 pe Christiane Jolissaint 
(Elveția).
• La Baden (in apropiere de Vie- 

na) au continuat întrecerile tradițio
nalului festival șahist internațional, 
în runda a doua din turneul rezer
vat marilor maeștri. Florin Gheor
ghiu a remizat eu Jan Smejkal (Ce
hoslovacia). rezultat consemnat și în 
partidele Miles — Adorjan. Byrne — 
Vaganian și Gligorici — Stean. 
Spasski l-a invins pe Hoelzl. Beliav- 
ski pe Seirawan. Liberson pe Van 
der Wiel, iar Nunn a ciștigat la Ja
nets chek.

® La Bratislava, in meci pentru 
„Cupa campionilor europeni" la 
baschet masculin, echipa olandeză 
Den Bosch a întrecut cu 86—79 
(44—39) formația locală Inter. în ca
drul aceleiași competiții, echipa Real 
Madrid a ciștigat cu 122—79 (61—36) 
meciul disputat în deplașare cu for
mația B. C. Porto.

La tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din țară, care a avut loc în ziua de 29 octombrie a.c., Casa de Economii și Consemnațiuni a acordat 
1 386 cîștiguri în autoturisme „Dacia 1 300“.

Publicăm în numărul ziarului de astăzi partea I din listă cuprinzînd 656 de cîștiguri. In numărul vii
tor vom publica continuarea listei libretelor ieșite cîștigătoare.

LISTA
libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile C.E.C. din 
țară, ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1300" la tragerea la sorți pentru 

trimestrul III 1980

partea I

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului I 

de economii;
Nr. 
crt.

Numărul | „ 
libretului I *”? 

de economii' crl'

Numărul „ 
libretului | 

de economii j crt'

Numărul ! Numărul
libretului libretului

de economii| crt‘ de economii

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

1. 750 211-69026 55. 710-119-13264
2. 748-251-1227 56. 715-1-230889
3. 735-1-140444 57. 754-1-41298
4. 719-207-4639 58. 716-1-119643
5. 715-1-284721 59. 742-1-10536
6. 735-1-137729 60. 712-959-56
7. ■ 703-201-4255 61. 717-294-476
8. 718-137-1063 62. 749-1-43599
9. 713-206-3203 63. 719-201-14620

10. 718-205-9813 64. 727-1-44597
11. 737-1-13324 65. 725-1-23026
12. 709-1-164323 66. 714-816-874
13. 701-205-10886 67. 750-211-69985
14. 702-208-5822 68. 734-207-5803
15. 735-196-2109 69. 714-1-24467
16. 703-201-2009 70. 736-212-43107
17. ■ 732-1-113818 71. 7^1-1-29639
18. 721-112-650 72. 723-102-4366
19. 709-1-200292 73. 743-1-221443
20. 721-1-15255 74. 747-1-17143
21. 710-1-76930 75. 755-206-1288
22. 710-120-13179 76. 752-226-220
23. 715-1-254746 77. 739-1-13255
24. 754-1-67102 78. 703-254-23621
25. 716-1-141441 79. 701-1-3310
26. 742-1-34655 80. 701-1-31306
27. 717-1-70079 81. 701-201-15376
28, 713-102-27318 82. 701-356-4869
29. 749-213-793 83. 706-1-13804
30. 719-201-42206 84. 719-212-14751
31. 727-1-88634 85. 754-202-1641
32. 763-203-12318 86. 701-203-20738
33. 756-1-34209 87. 701-205-10253
34. 750-212-1129 88. 701-135-16236
35. 703-624-31 89. 701-219-285
36. 719-610-1921 90. 702-1-40908
37. 736-212-73594 91. 702-1-88279
38. 741-1-60444 92. 702-1-118415
39. 723-103-11528 93. 702-1-141901
40. 743-207-15230 94. 702-1-160977
41. 747-1-48834 95. 702-1-177467
42. 727-130-62 96. 702-1-190212
43. 728-1-13997 97. 702-208-5182
44. 739-1-42258 98. 702-219-5037
45. 727-1-84901 99. 702-301-508
46. 701-203-18853 100. 702-711-182
47. 702-1-188976 101. 735-1-41744
48. 735-1-143933 102. 735-1-75638
49. 703-254-23190 103. 735-1-98635
50. 732-1-81731 104. 735-1-117172
51. 705-261-1026 105.

106.
735-1-132970
735-1-14506352. 709-1-185772 107. 735-196-304

53. 724-104-92281 108. 735-255-630
54. 710-1-55461 109. 702-514-391

110. 713-300-923 166. 710-1-57473 222.
111. 703-1-42048 167. 710-1-76158 223.
112. 703-1-70577 168. 710-1-90482 224.
113. 703-1-90325 169. 710-235-1453 225.
114. 703-1-106014 170. 713-325-625 226.
115. 703-254-2487 171. 722-413-2911 227.
116. 703-254-24587 172. 733-201-24437 228.
117. 751-204-2561 173. 733-283-3419 22p.
118. 703-809-27585 174. 728-201-16715 230.
119. 703-809-46884 175. 710-113-31003 231.
120. 703-203-16885 176. 710-119-16892 232.
121. 706-102-7973 177. 710-120-11003 233.
122. 706-147-759 178. 710-120-43927 234.
123. 706-164-23769 179. 710-120-60021 235.
124. 706-414-2117 180. 710-138-14388 236.
125. 732-1-40856 181. 715-1-30964 237.
126. 732-1-85103 182. 715-1-106248 238.
127. 732-1-112901 183. 715-1-149957 239.
128. 732-1-133627 184. 715-1-183102 240.
129. 732-1-149948 185. 715-1-210434 241.
130. 732-1-162790 186. 715-1-233171 242.
131. 732-202-7083 187. 715-1-254081 243.
132. 732-206-10807 188. 715-1-271544 244.
133. 732-456-99 189. 715-1-287785 245.
134. 705-1-29161 190. 715-1-300487 246.
135. 705-1-47588 191. 715-207-9901 247.
136. 705-263-454 192. 710-418-293 248.
137. 721-111-1886 193. 718-1-27208 249.
138. 707-1-23314 194. 718-205-10800 250.
139. 707-110-244 195. 710-820-1457 251.
140. 720-1-6027 196. 754-1-44156 252.
141. 709-1-55668 197. 754-1-66367 253.
142. 709-1-98577 198. 754-1-81980 234.
143. 709-1-128485 199. 754-203-20871 255.
144. 709-1-151436 200. 711-102-15966 256.
145. 709-1-170830 201. 711-102-37265 257.
146. 709-1-187246 202. 711-215-745 258.
147. 709-1-199826 203. 716-1-18609 259.
148. 709-202-6723 204. 716-1-69094 260.
149. 709-212-5495 205. 716-1-98628 261.
150. 709-217-26293 206. 716-1-121427 262.
151. 709-218-8245 207. 716-1-140682 263.
152. 709-221-140 208. 716-1-156705 264.
153. 724-104-25428 209. 716-1-171337 265.
154. 724-104-59100 210. 716-209-3367 266.
155. 724-104-78883 211. 716-215-15426 267.
156. 724-104-93493 212. 716-282-4845 268.
157. 721-1-14413 213. 716-899-477 269.
158. 721-262-495 214. 716-203-21091 270.
159. 708-1-19826 215. 724-601-10286 271.
160. 708-1-51642 216. 742-1-14235 272.
161. 708-1-71510 217. 742-1-34131 273.
162. 708-23-1010 218. 742-223-960 274.
163. 708-215-9227 219. 736-210-12100 275.
164. 709-107-228 220. 748-1-40225 276.
165. 710-1-31051 221. 748-1-63401 277.

748-1-78629 
748-250-2269
726- 902-686
748- 208-3635
714- 258-280 
717-1-68204 
717-1-101847 
717-1-126503 
717-1-147263 
717-1-163979 
717-1-179068 
717-1-191331 
717-207-1412 
717-222-1594
717- 301-522 
713-102-26615 
713-194-25162 
724-1-13655 
724-1-47148 
724-1-62614
724- 398-7678 
751-1-3200 
751-210-429
749- 1-23493 
749-1-45262
749- 207-1990
730- 1-13687
718- 231-1372
750- 208-3317
731- 1-23847
715- 134-3774
719- 1-39988 
719-1-57653 
719-209-8558 
719-201-18727 
719-201-41516 
719-222-3078 
719-203-19791 
719-216-1571 
711-205-12941
716- 425-674 
711-204-730
717- 171-4289 
717-183-9261
727- 1-49918 
727-1-87444 
727-1-113238 
727-1-132007 
727-1-146508 
727-235-10599 
727-201-2252 
716-518-559 
760-204-1599 
766-251-37
725- 1-24194 
763-203-11581

278.
279.
280. 
281. 
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.

704-116-1866 
741-201-30003 
741-201-58493 
741-201-77033 
741-212-11337 
741-213-1915 
758-391-38
744- 203-3829
722- 213-2480 
756-1-33385 
756-1-49894 
706-201-3589 
706-201-22925 
750-1-19078 
750-1-54420 
750-1-70736 
750-211-15833 
750-211-51696 
750-211-71825 
750-211-85495 
754-205-14782 
750-201-17773
745- 1-795
745- 1-27056 
734-1-36805 . 
734-1-68156 
734-1-89539 
734-1-105631 
734-207-7534
703- 621-521 
740-1-35971
740- 1-53513 
702-902-299 
714-203-5883
746- 1-23803 
746-1-44556 
746-1-58159 
714-1-7307 
714-257-274 
719-610-1424 
736-1-43382 
736-1-93917 
736-1-125172 
736-1-149479 
736-1-168756 
736-1-184912 
736-8-18 
736-211-9460 
736-212-46765 
736-212-72660 
736-212-90815 
736-279-6180 
736-279-34165 
736-202-28175 
736-202-47424 
736-254-571 
736-326-70
704- 523-20857
741- 1-33343 
741-1-59471 
741-1-77570 
741-207-2282 
704-221-380 
758-201-22971 
710-414-355 
758-1-13764 
758-1-35563 
758-206-4815
723- 102-9000 
723-103-9841 
723-135-4798 
743-1-44826 
743-1-95906 
743-1-130360 
743-1-156858 
743-1-177719

354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368. 
389.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402. 

j 403.
404.
405.

i 406. 
407.
408.,
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.

743-1-194700 
743-1-210290 
743-1-222667 
743-207-14504 
743-209-29334 
743-209-48281 
743-320-296 
723-422-208 
745-2-37969 
745-2-57017 
745-102-469
722- 1-8700 
747-1-21542 
747-1-47930 
747-1-63893 
747-225-9385
725- 414-63 
747-204-591
726- 714-837 
755-202-27007 : 
755-207-3068 
755-201-3738
726- 411-844
727- 114-99
727- 137-31065 
752-1-36003 
752-1-79001 
752-1-104472 
752-1-123470 
752-1-138291 
752-201-14682 
752-203-5903
752- 227-1582
728- 1-12658 
728-1-33965 
711-403-417
753- 1-24757
753- 1-41670 
757-1-12499 
704-1-14062 
704-1-33434 
726-1-4926 
739-1-17202 
739-1-41565 
739-1-55826 
739-214-1627 
739-205-7881 
709-617-405
723- 1-22035 
723-1-46107 
723-1-61551 
723-208-837 
701-1-14314 
701-1-34273 
701-201-18197 
701-356-8730 
715-254-417 
719-212-18274
754- 259-116 
701-203-23736 
701-205-12902 
701-135-19136
701- 413-502
702- 1-52561 
702-1-94642 
702-1-123478 
702-1-146042 
702-1-164391 
702-1-180114 
702-1-192396 
702-218-4805 
702-221-2286 
752-205-2018 
702-905-164 
735-1-50089

429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.

735-1-80404 
735-1-102792 
735-1-120354 
735-1-135505 
735-177-7393 
735-201-1025 
735-285-1195
702- 552-1410 
713-300-4048
703- 1-48432 
703-1-74774 
703-1-93724 
703-1-108548 
703-254-9348 
703-270-55 
703-201-5774 
703-809-32302 
703-809-49384 
703-203-19997 
706-102-14244 
706-164-8244 
706-210-2484
706- 526-422 
732-1-52050 
732-1-91531 
732-1-117037 
732-1-136876 
732-1-152762 
732-1-164970 
732-204-6006
732- 206-13482 
758-213-3247 
705-1-33456 
705-1-50105 
705-310-19 
721-129-90
707- 1-27550
707- 139-2489
720- 1-9339 
709-1-65897 
709-1-105200 
709-1-133373 
709-1-155486 
709-1-174097 
709-1-189990 
709-124-102 
709-202-10182 
709-213-318 
709-217?30858 
709-218-14236 
709-301-181 
724-104-33787 
724-104-63429 
724-104-82284 
724-133-72
721- 1-17871 
724-422-698
708- 1-27827 
708-1-56050 
708-1-74683 
708-204-861
708- 217-229
709- 518-275
710- 1-37015 
710-1-61498 
710-1-79457 
710-65-2067 
710-243-1528 
738-1-7859
722- 502-4156
733- 201-29233 
722-123-3006 
728-225-11 
710-113-34627 
710-119-21754

504.
505.
506.
507.
508.
509. 
■510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.

I 530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.

i 545.
546.
547.

' 548. 
' 549.
i 550.

551.
I 552.

553.
554.

I 555. 
i 556.

557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.

710-120-20500 
710-120-47557 
710-126-1514 
710-138-17648 
715-1-51714 
715-1-116991 
715-1-157618 
715-1-188309 
715-1-215365 
715-1-237450 
715-1-257348 
715-1-274936 
715-1-290292 
715-1-302747
715- 207-12542
710- 515-299 
718-1-30634
718- 205-14756 
754-1-10113 
754-1-49300 
754-1-69736 
754-1-84269 
754-203-24276
711- 102-21658 
711-102-40037
711- 216-4199
716- 1-32130 
716-1-75247 
716-1-103431 
716-1-125237 
716-1-143888 
716-1-159721 
716-1-173715 
716-209-8928 
716-215-19445 
716-287-4631 
716-201-2071
716- 203-23908 
724-601-13325 
742-1-19379 
742-61-77
719- 132-703 
748-1-3962 
748-1-46135 
748-1-66870 
748-48-37 
748-253-1536
748- 202-4425
712- 131-234
717- 1-22367 
.717-1-75185 
717-1-106898 
717-1-130639 
717-1-150506 
717-1-167042 
717-1-181546 
717-1-193510 
717-211-1231
717- 223-150
713- 101-6301 
713-127-379
713- 194-29309 
724-1-22907 
724-1-50877 
724-219-1043 
724-398-11119 
751-1-9991
714- 124-1056
749- 1-28902 
749-1-48432 
749-266-341
730- 1-17877
718- 242-184
731- 1-2114 
731-19-240
719- 1-11050

580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.

i 610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625. 

I 626. 
I 627.

628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655. 

I 656.

719-1-44048 
719-1-59994 
719-209-11373 
719-201-24797 
719-201-44239 
715-708-134 
719-203-23498 
711-203-6485 
711-205-16559 
711-1-5931 
711-256-97 
717-171-10215 
717-183-12250 
727-1-59021 
727-1-93261 
727-1-117504 
727-1-135450 
727-1-148834 
727-235-14444
711- 207-6130 
726-615-1035 
761-203-965 
725-1-9698 
738-214-739 
763-203-14466 
704-712-227 
741-201-37484 
741-201-62673 
741-201-79835 
741-212-17493 
741-214-1866 
744-1-5092
744- 205-2347 
756-1-5602 
756-1-37402 
756-206-1480 
706-201-9804 
706-204-4525 
750-1-31399 
750-1-58662 
750-155-406 
750-211-25461 
750-211-56239 
750-211-75065 
750-214-1606 
754-279-88 
750-201-21369
745- 1-11480
745- 1-29345 
734-1-44133 
734-1-72470 
734-1-92955 
734-1-108084 
734-259-454 
740-1-10958 
740-1-39840 
740-1-55958
712- 712-263 
714-203-8878
746- 1-28642 
746-1-47504 
746-209-616 
714-1-12823 
710-204-4758 
719-716-552 
736-1-56404 
736-1-100573 
736-1-130464 
736-1-153582 
736-1-172201 
736-1-187457 
736-69-6409 
736-212-3192 
736-212-52806 
736-212-76468 
736-212-93657 
736-279-15992

BOTOȘANI • în organizarea 
Consiliului culturii și educației 
socialiste, A.T.M. și a forurilor 
cultural-educative locale, timp 
de trei zile, la Botoșani s-a des
fășurat prima ediție a galei re
citalurilor păpușărești, la care 
au participat teatrele de păpuși, 
de animație sau de marionete 
din Alba Iulia, Arad. Bacău, 
Botoșani, Brăila, Cluj-Napoca, 
Craiova. Galați, Iași, Oradea și 
Timișoara. Cu acest prilej, a 
avut loc și un colocviu pe tema: 
„Recitalul păpușăresc — moda
litate scenică cu specific com
plex" la care, pe lingă repre
zentanții teatrelor amintite, au 
luat parte creatori, critici, re
gizori. scenografi și activiști 
culturali din majoritatea județe
lor țării. (Silvestri Ailenei).

CARAȘ-SEVERIN • La Re
șița a fost inaugurată noua ga
lerie de artă clasică „Agora", 
care găzduiește prima expoziție 
a tinerilor pictori din localitate, 
constituiți intr-un cenaclu al 
U.A.P. Tot in aceste zile, aici 
a fost vernisat și salonul anual 
al plasticienilor amatori din în
tregul județ Și a fost deschisă 
expoziția de artă naivă a pic
torului Mihai Vintilă. (Nicolae 
Cătană).

SATU MARE 9 Un grup de 
artiști amatori din Wolfenbiittel 
(R.F.G.), oraș înfrățit cu Satu 
Mare, a susținut in zilele de 
26—30 octombrie a.c. o suită de 
manifestări cultural-artistice in 
orașele Satu Mare, Negrești-Oaș 
și Cărei. Astfel, la Satu Mare au 
fost deschise o expoziție foto- 
documentară despre orașul Wol- 
fenbiittel și o expoziție de artă 
plastică. Totodată, pe scene din 
cele trei orașe au evoluat cu 
programe deosebit de atractive 
fanfara, orchestra de jaz șl un 
trio vocal din Wolfenbiittel. ală
turi de care au evoluat și for
mații de amatori sătmărene. 
Manifestările cultural-artistice 
prilejuite de vizita artiștilor 
amatori din orașul Wolfenbiittel 
s-au bucurat de o caldă primi
re din partea publicului sât- 
mărean. (Octav Grumeza).

BACĂU • în cadrul manifes
tărilor cultural-educative pri
lejuite de împlinirea a șase de
cenii de la greva generală din 
octombrie 1920. la Casa cor
pului didactic din Bacău a avut 
loc un simpozion la care au 
participat profesori, învățători, 
studenți și elevi. Pe aceeași 
temă, la Muzeul județean de 
istorie și artă a fost organi
zată o expoziție fotodocumen- 
tară și una de filatelie • La 
casa de cultură din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej func
ționează un teatru popular ai 
cărui actori sint petrochimiști, 
constructori, textiliști. cadre di
dactice. Debutul in actuala sta
giune a fost făcut cu piesa lui 
Ion Dinescu „Eu și fratele meu 
geamăn". (Gheorghe Baltă).

CLUJ 9 Societatea de științe 
filologice, filiala Cluj, în colabo
rare cu Inspectoratul școlar ju
dețean și casa corpului didactic, 
a organizat o dezbatere pe 
tema „Analiza gramaticală, sti
listică și literară in programele 
școlare". Au participat profesori 
de limba și literatura română 
din județul Cluj și din mai 
multe localități din tară. Mani
festarea se inscrie pe linia mo
dernizării predării limbii și lite
raturii române. (Al. Mureșan).

GALAȚI 9 Pînă la sfirșitul 
lunii octombrie se desfășoară 
„Zilele culturii universitare", 
bogată suită de manifestări or
ganizată de comitetul de partid 
și consiliul U.A.S.C. din cadrul 
Universității gălățene împreu
nă cu Casa de cultură a stu
denților. Din program : expu
neri, simpozioane, spectacole de 
teatru și muzicale, seri distrac
tive ș.a. (Dan Plăeșu).

ADMINISTRAȚIA 
ASIGURĂRILOR DE STAT 

ANUNȚĂ
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viată pentru luna oc
tombrie 1980 au ieșit următoarele 
8 combinații de litere:

T. W. X. 5. T. K. W.
G. P. c. 6) Q. C. W.
E. E. Y. 7) L. D. L.
Q. W. Q. 8) K. K. A.

Toți asigurați! cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoarele 
trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.



înaltă apreciere acordată rezultatelor 
vizitei președintelui Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
in R. S. L Iugoslavia

Ședința Prezidiului R.S.F.I.
BELGRAD 30 (Agerpres). — Prezi

diul Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia a examinat in cadrul șe
dinței sale din 30 octombrie o infor
mare cu privire la recenta vi
zită oficială de prietenie efectuată 
în Iugoslavia de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
la invitația președintelui Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, tovarășul Țvietin Miatovici, 
și a președintelui Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, tovarășul Lazar 
Moisov.

După cum informează agenția

Soluționarea problemelor economice 
urgente - cu participarea tuturor statelor 
Intervenția reprezentantului țării noastre in cadrul dezbaterilor din 
Comisia pentru problemele economice ți financiare a Adunării 

Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

— In cadrul Comisiei pentru proble
mele economice și financiare a Adu
nării, Generale a O.N.U. au loc dez
bateri asupra problemelor dezvoltării 
și cooperării economice internațio
nale.

în intervenția sa, reprezentantul 
României a arătat că actuala criză 
economică, energetică, monetară și 
financiară continuă să ridice proble
me deosebit de grave pentru dezvol
tarea și stabilitatea economiei mon
diale, exercită o puternică influentă 
negativă asupra creșterii economice 
a tuturor țărilor. Soluționarea difi
cultăților actuale ale economiei mon
diale, eliminarea fenomenului sub
dezvoltării și asigurarea condițiilor 
necesare pentru ca țările în curs de 
dezvoltare sâ poată participa echita
bil la circuitul economic internatio
nal reclamă acțiuni concrete, globale 
și de amploare, care să conducă la 
schimbări radicale in structura eco

ORIENTUL MIJLOCIU
• încheierea convorbirilor Sadat — Navon • Reuniunea 

miniștrilor de externe din unele țări arabe
CAIRO 30 (Agerpres). — La Cairo 

au luat sfirșit convorbirile dintre 
președintele R.A. Egipt, Anwar El- 
Sadat, și președintele Israelului, 
Yitzhak Navon, in cursul cărora, in
formează agenția M.E.N., au fost 
realizate o serie de acorduri privind 
autonomia palestiniană și normaliza
rea relațiilor dintre cele două țări. 
Potrivit agenției M.E.N., acordurile 
convenite urmează să fie examinate 
de Comisia comună egipteano-israe- 
liană.

AMMAN 30 (Agerpres). — In ca
pitala Iordaniei s-au încheiat lucră

Taniug, Prezidiul a apreciat că a- 
ceastă vizită și convorbirile bogate in 
conținut pe care le-a prilejuit re
prezintă un nou stimulent pe calea 
dezvoltării și adincirii în continuare 
a prieteniei și colaborării multilate
rale, fructuoase dintre Iugoslavia și 
România, o expresie a relațiilor tra
diționale dintre cele două țări socia
liste vecine.

Prezidiul a subliniat importanța 
deosebită a dezvoltării colaborării e- 
conomice pe termen lung pentru am
plificarea in ansamblu a raporturilor 
de bună vecinătate româno-iugoslave. 
S-a apreciat că prin rezultatele sale 
vizita reprezintă o contribuție însem
nată la promovarea colaborării și 
securității in Europa și în lume.

nomiei mondiale si a relațiilor eco
nomice internaționale. De aceea — 
a continuat delegatul țării noastre — 
România consideră că obiectivul fun
damental al actualei sesiuni a O.N.U. 
trebuie să îl constituie lansarea. în 
1981, a rundei de negocieri globale 
în scopul convenirii de soluții cu
prinzătoare integrate în cadrul 
O.N.U. și cu participarea tuturor sta
telor care să dea răspuns atit pro
blemelor economice urgente, cit și 
intereselor pe termen lung ale pro
gresului țărilor în curs de dezvoltare.

Referindu-se la noua strategie in
ternațională a dezvoltării, reprezen
tantul român a subliniat importanța 
adoptării acesteia la actuala sesiune 
a Adunării Generale în vederea pu
nerii ei neintirziate în aplicare, ca 
document menit să ofere obiective și 
orientări clare în ansamblul activită
ților din deceniul următor vizind 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale.

rile reuniunii miniștrilor de externe 
din unele state arabe, consacrată 
pregătirii viitoarei întîlniri arabe la 
nivel înalt. Au participat miniștrii de 
externe din Algeria, Arabia Saudită, 
Irak, Iordania, Kuweit, Siria, precum 
și șeful departamentului politic . al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.). De asemenea, a fost 
prezent secretarul general al Ligii 
Arabe, Chedli Klibi, care, într-o de
clarație, a precizat că întilnirea ara
bă la nivel înalt se va desfășura în 
ultima decadă a lunii noiembrie, tot 
la Amman.

Convorbiri economice româno-iordaniene
AMMAN 30 (Agerpres). — Primul 

ministru al Iordaniei. Mudar Badran, 
l-a. primit pe Ion Stănescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Con
strucțiilor Industriale, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-iordaniană de 
cooperare economică și tehnică, care 
efectuează o . vizită oficială la 
Amman. Apreciindu-se stadiul rela
țiilor economice dintre România și 
Iordania, a fost exprimată dorința

SOFIA ; Deschiderea expoziției
„Chimia românească

SOFIA 30 (Agerpres). — La Sofia 
a avut loc inaugurarea oficială a ex
poziției „Chimia românească in anii 
socialismului".

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej. ministrul român al industriei 
chimice, Gheorghe Caranfil, și mi
nistrul industriei chimice din Bulga
ria. Gheorghi Pankov, au relevat că 
organizarea expoziției se înscrie ca 
o nouă manifestare a relațiilor de 
colaborare româno-bulgare, care cu
nosc o evoluție continuu ascendentă, 
in spiritul înțelegerilor convenite in 
cadrul intîlnirilor și convorbirilor

Poporul namibian va continua lupta pentru recunoașterea 
dreptului său la libertate și autodeterminare

LUANDA 30 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Luanda și reluată 
de agenția ANGOP, Sam Nujoma, pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). _ a 
arătat că „independența Namibiei 
este inevitabilă" și că lupta poporului 
din acest teritoriu se va intensifica

Apel la intensificarea vigilenței împotriva oricăror 
forme de manifestare a fascismului

BONN 30 (Agerpres). — La 
Frankfurt pe Main s-au deschis lu
crările unui simpozion al Federației 
Internaționale a Rezistenților (F.I.R.), 
consacrat intensificării luptei impo- 
triva nazismului și fascismului. Luind 
cuvîntul la deschiderea simpozionu
lui, președintele F.I.R., A. Banfi 
(Italia), a lansat un apel la intensi
ficarea vigilenței împotriva oricăror

„Dezvoltarea tuturor țărilor va putea rezolva 

problemele inflației și șomajului" 
— declară economistul american J. K. Galbraith

OTTAWA 30 (Agerpres). — Pro
fesorul de științe economice John 
Kenneth Galbraith de la Universi
tatea Harvard (S.U.A.) a denunțat 
ca fiind un nonsens concepția mo- 
netaristă neoliberală (concepție ce 
susține, in esență, revenirea la 
capitalismul clasic al pieței libere 
— n.n.), actualmente la modă in 
Occident — și ca teorie economică, 
și ca politică economică.

Luind cuvintul la reuniunea anua
lă a Asociației Internaționale a 
Transporturilor Aeriene (I.A.TA.), 
ce se desfășoară lă Montreal, și 
referindu-se la problemele cu care 
este confruntat astăzi acest dome
niu. cunoscutul economist american 
a declarat că numai „dezvoltarea 

celor două părți ca. în baza înțele
gerilor stabilite la cel mai înalt ni
vel, să se asigure o dezvoltare mai 
amplă a bunelor relații dintre cele 
două state.

+
Ministrul român a avut convorbiri 

cu Walid Asfour, ministrul industriei 
și comerțului, cu Aii Suheimat, mi
nistrul transporturilor, precum și cu 
reprezentanți din conducerea compa
niei „Jopetrol".

în anii socialismului"
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov.

Pe o suprafață de peste 700 mp, în 
cadrul expoziției sint prezentate pro
duse ale industriei chimice anorga
nice și organice, petrochimiei, într-o 
mare varietate sortimentală.

Sugestive imagini și texte înfăți
șează colaborarea strînsă între in
dustriile chimice română și bulgară. 
Volunjul schimburilor comerciale si 
al acțiunilor de cooperare în acest 
domeniu a sporit de aproape patru 
ori in perioada 1976—1980.

atita timp cit autoritățile sud-africane 
se vor opune recunoașterii dreptului 
poporului namibian la libertate și 
autodeterminare. El a arătat că or
ganizația sa nu va participa la nici o 
reuniune consacrată examinării situa
ției din Namibia dacă nu se va des
fășura sub auspiciile O.N.U.

forme de manifestare a fascismului 
pe plan internațional și național. 
Vorbitorul și-a exprimat îngrijorarea, 
în special, in legătură cu influența e- 
xercitată de unele elemente neofas
ciste in viața politică vest-germană, 
precum și cu manifestările cu carac
ter neonazist care se semnalează in 
școli.

universală — și nu controlul masei 
monetare sau măsuri fiscale (rețe
tele neoliberale) in țările occiden
tale — va putea rezolva problemele 
inflației și șomajului in permanen
tă creștere". „Libera concurență nu 
mai poate fi reinviată".

„Anumitor cercuri din Statele Uni
te și "din alte țări occidentale „li 
se pare că au făcut minunata des
coperire a virtuților concurenței și 
pieței libere.., In lumea reală, nu 
te mai poți baza pe piață" — a 
subliniat Galbraith, deoarece marile 
corporații, sindicatele și alte orga
nisme au înlocuit piața liberă și 
acestea din urmă trebuie ele insele 
să fie conduse și planificate pentru 
a se păstra echilibrul".

Cu prilejul aniversării 
stabilirii relațiilor diplomatice 

între România si Cuba•
HAVANA 30 (Agerpres). — Cu 

ocazia aniversării a 20 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice intre 
România și Cuba, ambasadorul 
României la Havana. Niculaiu Mo- 
raru, a oferit un cocteil în saloanele 
ambasadei. Au participat Guillermo 
Garcia Frias, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist din Cuba, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, ‘mi
nistrul transporturilor, Lionel Soto 
Prieto, membru al Secretariatului 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, activiști ai C.C. al P.C. din 
Cuba, reprezentanți ai unor institu
ții centrale, organizații de masă și 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, artă și cultură.

'AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

PROTESTE IN ISLANDA ÎMPOTRIVA PREZENȚEI BAZELOR 
N.A.T.O. In Islanda ia amploare mișcarea de protest împotriva 
prezenței pe insulă a trupelor americane de la baza militară de 
la Keflavik, aflată formal in subordonarea N.A.T.O. Comitetul islandez al 
adversarilor bazelor militare a cerut organizarea unui referendum național 
in această problemă. Aceeași cerere a fost formulată la o conferință orga
nizată in cel de-al doilea mare oraș al țării — Akureiri. Retragerea tru
pelor americane de pe teritoriul Islandei a fost cerută și de delegații la 
congresul tinerilor social-democrați, care a avut loc recent.

ÎNTREVEDERE CHINO-OLAN- 
DEZA. La Beijing a avut loc joi o 
întrevedere între Hua Guofeng, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, și 
Andreas van Agt. primul ministru 
al Olandei, care se află în vizită 
oficială în R.P. Chineză. Au fost 
examinate probleme ale relațiilor 
bilaterale, precum și o serie de as
pecte ale situației internaționale.

LA VIENA a avut loc, joi. o nouă 
ședință in cadrul negocierilor pri
vind reducerea trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente în Eu
ropa centrală. Au luat cuvintul re
prezentanții R.D.G. și Olandei.

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE 
SECURITATE. La sediul O.N.U. din 
New York a avut loc o nouă șe
dință a Consiliului de Securitate 
consacrată dezbaterii conflictului 
dintre Iran și Irak. Au luat cuvîn
tul reprezentanții Franței, Jamaicăi, 
Nigerului, Portugaliei, Tunisiei, 
Uniunii Sovietice și Zambiei, care 
S-au pronunțat pentru încetarea 
conflictului ce prejudiciază ambelor 
țări, pentru soluționarea diferende
lor dintre ele pe cale pașnică. Dez
baterile Consiliului in această ches
tiune au fost aminate sine die.

VOTUL DE ÎNVESTITURA DIN SE
NATUL ITALIAN. Noul guvern cva- 
dripartit italian, format din repre
zentanți ai partidelor democrat- 
creștin, socialist, socialist-democra
tic și republican, prezidat de Ar
naldo Forlani, a obținut miercuri 
seara votul de încredere al Senatu
lui.

MOSCOVA întrevederi sovieto-polone
MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 

invitația C.C. al P.C.U.S. și a Gu
vernului sovietic. Stanislaw Kania, 
prim-secretar al C.C. al p.M.U.P.. și 
Jozef Pinkowski. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, au făcut." Ia 30 octom
brie. o vizită prietenească, de lucru, 
la Moscova.

Agenția Ț.A.S.S. relatează că în ca
drul convorbirilor avute cu Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem. Nikolai Tihonov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și alți conducă
tori sovietici s-au analizat proble
mele dezvoltării în continuare a re
lațiilor sovieto-polone. relații'pătrun
se de spiritul bunei vecinătăți, al 
solidarității tovărășești, al comuni
tății de obiective și aspirații.

S-a ajuns la o înțelegere privind 
elaborarea unor programe economice 
în cele mai importante probleme ale

CONVORBIRI UNGARO-IUGO- 
SLAVE. Janos Kădăr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., l-a primit pe 
Aleksandar Grlicikov, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., care în
treprinde o vizită la Budapesta,

ÎNTREVEDERE. La 30 octombrie, 
la Geneva a avut loc o nouă intîl- 
nire a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. la convorbirile privind limi
tarea armamentelor nucleare în Eu
ropa.

PATRU CANDIDAȚI LA FUNC
ȚIA DE LIDER AL PARTIDULUI 
LABURIST. La Londra a fost 
anunțată închiderea listei de can
didaturi pentru funcția de li
der al Partidului Laburist din 
Marea Britanie. Lista s-a închis 
prin menținerea celpr patru candi
daturi anunțate anterior, respectiv 
ale lui Michael Foot, Denis Healey, 
John Silkin și Peter Shore. Liderul 
partidului urmează sâ fie ales de 
grupul parlamentar laburist, primul 
tur de scrutin fiind programat pen
tru 4 noiembrie. Se cuvine amintit, 
totodată, că la 21 ianuarie 1981 ur
mează să se întrunească o confe
rință specială a laburiștilor în ve
derea stabilirii unui nou mod de 
alegere a liderului partidului.

LEGE ÎMPOTRIVA TERORISMULUI ÎN SPANIA. Congresul deputa- 
ților al Spaniei a adoptat miercuri, cu o mare majoritate de voturi, o lege 
privind securitatea publică, avind menirea de a face mai eficientă lupta 
Împotriva terorismului. Sub incidența acestei legi vor intra persoanele 
acuzate de „delicte împotriva vieții sau integrității fizice a persoanelor, 
de sechestrare de persoane, deținere ilegală de arme, de provocare de 
incendii, delicte împotriva securității statului, Drecum și cei care fac 
apologia acestor acte".

viitorului apropiat și de perspectivă.
Leonid Brejnev a exprimat convin

gerea că comuniștii, oamenii muncii 
din Polonia frățească — men
ționează agenția T.A.S.S. — vor reuși 
să soluționeze problemele acute ale 
dezvoltării politice și economice cu 
care sint confruntați și, bazindu-se 
pe potențialul material și spiritual 
creat in anii puterii populare, să asi
gure creșterea nivelului de viată al 
oamenilor muncii, progresul multi
lateral continuu al Poloniei populare.

în cursul convorbirilor au fost e- 
xaminate și probleme actuale ale si
tuației internaționale, subliniindu-se 
că, in prezent, sint mai necesare ca 
oricînd acțiuni pentru a se împiedica 
declanșarea unei noi escaladări a 
cursei Înarmărilor nucleare.

întilnirea s-a desfășurat în atmos
fera de cordialitate și imitate de 
vederi care caracterizează relațiile 
dintre P.C.U.S. și P.M.U.P.

în aceeași zi, Stanislaw Kania și 
Jozef Pinkowski s-au înapoiat in 
patrie.

PROTOCOL PRIVIND SCHIM
BURILE INTRE A.R.I.A. și „PA-
GART". La Varșovia a fost semnat | 
protocolul privind schimburile ar- I 
tistice dintre Agenția română de 
impresariat artistic, A.R.I.A. , și 
agenția artistică poloneză „Pagart", I 
pe anii 1981—1982. Documentul pre- 
vede marcarea principalelor eveni
mente culturale și istorice, promo- ■ 
varea tinerelor talente, precum . 
popularizarea artiștilor și formațiu
nilor artistice de toate genurile intre 
cele două țări. j

PRIMIRE LA VARȘOVIA. Stanls- ' 
law Kania, prim-secretar al C.C. al ■ 
P.M.U.P.. l-a primit, la Varșovia, pe 
lordul Carrington, secretar al Fo
reign Office, anunță agenția P.A.P. ■ 
Cu acest prilej, au fost examinate I 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
dintre Polonia și Marea Britanie, i 
precum și probleme internaționale. 
De asemenea, lordul Carrington a 
fost primit de Jozef Pinkowski, pre- i 
ședințele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, cu care a discutat in 
special probleme ale dezvoltării re- |
lațiilor economice polono-britanice. ]

DEMISIE. Biilent Ecevit, fost i
prim-ministru și personalitate po
litică de frunte din Turcia, a anun
țat, într-o declarație, că a demisio- i 
nat joi din funcția de președinte al | 
Partidului Republican al Poporului, 
pe care o deținea din 1971, infor- [ 
mează agenția Reuter.

...De o parte și de alta a drumului 
care duce de la Johore Bharu la 
Kuala Lumpur se întind, pe sute de 
kilometri, plantații de arbori de cau
ciuc. Un botanist care ar vizita Mala- 
yezia ar putea cita, probabil, sute de 
specii de plante ce populează jungla. 
Nouă insă ni s-a părut că toate 
pădurile de-a lungul șoselei, ca și 
crestele nenumăratelor coline, erau 
dominate de un singur arbore, nu prea 
arătos, de culoarea cenușei, numit 
,.hevea". Plantațiile care dau sucul 
alb lăptos, cunoscut sub numele de 
latex — baza cauciucului natural — 
ocupă două treimi dih suprafața cul
tivată a țării, situînd Malayezia pe 
primul loc în lume în ce privește 
producția acestei materii prime de 
importanță deosebită pentru econo
mia fiecărei țări.

Este dis-de-dimineață și lingă 
copaci s-au instalat taperii-colectori 
de cauciuc. Cu multă grijă, spre a nu 
vătăma trunchiul, ei fac o crestă
tură în coaja gn-argintie. după care 
fixează imediat, la extremitatea in
ferioară a crestăturii, un vas de lut ; 
încetul cu încetul, vasul se umple 
cu latex. îți pare că arborele plinge; 
vărsind lacrimi mate. Crestătura se 
acoperă abia spre amiază cu o peli
culă compactă, iar sucul incetează 
să mai picure pină a doua zi, cind 
operația se repetă.

De-a lungul șoselei intîlnim nenu- 
mărați bărbați și femei, tineri și 
virstnici, ducind pe bicicletă bidoa
nele cu latex spre centrele de colec
tare. Printre ei sint și mulți copii, 
care nu ajung să se urce pe bici
cletă ; ei o imping bărbătește, mer- 
gind pe jos. Nu mai puțin de 650 000 
de persoane se ocupă în Malayezia 
cu culesul și prelucrarea cauciucu
lui. Pentru cine muncesc ei ? Cine 
încasează marile profituri care se 
acumulează din fabricarea cauciucu
lui ?

Plantațiile de cauciuc 
se hrănesc cu singe

Cine și-ar putea închipui, privind 
astăzi cursa cotidiană după cauciuc 
într-o plantație de pe meleagurile 
Malayeziei, cit de agitată și singe- 
roasă a fost, și continuă să fie, isto
ria acestui „arbore care plinge". care, 
alături de alte materii prime, a con
stituit una din cele mai mari surse 
de profit, izvorul bogăției multor 
trusturi din S.U.A. și Europa occi
dentală ?

Primele file din „dosarul cauciu
cului". degajind, din fiecare cuvint, 
din fiecare literă, un puternic dra
matism. aveam să le aflăm la ..Rub
ber Research Institute" din Kuala 
Lumpur ; altele, mereu zguduitoare, 
le-am cunoscut în Indonezia. Și am 
mai „citit" istoria cauciucului la 
Londra și Washington, la Haga și 
Paris, acolo unde răzbateau sufe
rințele celor ce și-au lăsat oasele 
In Amazonia sau pe plantațiile din

DOSARE ACUZATOARE: CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE... BOGĂȚII LUMII
America Latină, Asia și Africa și 
unde arborii ce produc latexul s-au 
hrănit și se hrănesc cu singe. în 
metropole insă cauciucul s-a trans
format in aur și se transformă in 
palate și clădiri somptuoase, în 
fabrici și uzine, care stau la baza f 
prosperității bogaților de ieri și de 
azi.

Atît timp cit singuri indienii de pe 
continentul latino-american au cu
noscut cauciucul — și l-au cunoscut 
de la începuturile existenței lor pe 
acele meleaguri — „arborele care 
plinge" — cum l-au numit ei („caa- 
o-chu“ in limba indienilor -din Ecua
dor), nu le-a provocat nici un fel de 
bătaie de cap. Dimpotrivă, dacă jude
căm după „Discul din Chikultik" — 
piesă arheologică de pe continentul 

FILE DIN AGITATA
Șl SINGEROASA ISTORIE 
„ARBORELUI CARE PLINGE"

latino-american — care Înfățișează 
băștinași ce practică, cu ajutorul unor 
mingi (discuri) elastice, un joc ase
mănător baschetului sau fotbalului 
actual, cauciucul era pentru ei un 
mijloc de divertisment. Mingi ca 
cele menționate au fost văzute de 
europeni pentru prima dată in Haiti, 
în a doua călătorie a lui Columb in 
America. De asemenea, au văzut că 
indienii băștinași din zona Amazonu
lui purtau „încălțăminte de cauciuc".

De acum încolo, istoria cauciu
cului capătă o turnură cum n-au 
visat băștinașii continentului latino- 
american nici în cele mai întunecate 
coșmaruri. Mai ales în decursul ulti
milor 200 de ani, de cind a început 
„goana după aur alb", pentru stăpi- 
nirea cauciucului, pentru realizarea 
de profituri cit mai mari de pe urma 
„arborelui care plinge" s-au dus lup
te înverșunate, s-au comis asasinate, 
au fost masacrate populații pașnice ; 
pentru cucerirea surselor și a piețe
lor de desfacere ale cauciucului s-au 
declanșat războaie.

Cauciucul devine marfă — și prin 
urmare sursă de profit — din mo
mentul in care chimistul englez 
Joseph Priestley (1770) observă că 
o bucată de hirtie scrisă cu creionul 
devine curată cind este frecată cu 
cauciuc. Astfel apare guma de șters 
(cauciuc in limba engleză se spune 
„rubber" și provine de la „to rub" — 
a freca). Interesul pentru cauciuc 

sporește brusc, odată ce ameri
canul Charles Goodyear descoperă 
(1840). cam în același timp cu 
englezul Thomas Hancock, procedeul 
de vulcanizare a cauciucului, gare-i 
dădea flexibilitate și-l făcea inalte
rabil la schimbarea de temperatură. 
Imediat, apare' încălțămintea și îm
brăcămintea impermeabilă, apar bi
cicletele și tricicletele ; pe la 1850 
caleștile protipendadei nu mai puteau 
fi altfel construite decit cu roți 
acoperite cu bandaje pneumatice, 
rezultat al invenției lui John Boyd 
Dunlop, medic veterinar din Belfast. 
Această descoperire avea să contri
buie, cîteva decenii mai tîrziu, la 
„explozia" industriei automobilului, 
care, alături de industria cauciucului, 
avea să îmbogățească pe mulți mag

nați. „Nu există oraș mare In Ame
rica de Nord sau în vestul Europei 
care să nu datoreze cauciucului o 
bună parte din înflorirea sa" — scria 
ziarul francez „L’AURORE". „Priviți 
fotografiile acestor orașe de dinainte 
și de după «goana după cauciuc- și 
veți vedea deosebirea. Cauciucul a 
contribuit mult la înălțarea civili
zației occidentale".

Prețul „aurului alb“: 
o jumătate milion 
de „seringueiros”

Ceea ce fusese altă dată „goana 
după aur" devine la sfîrșitul seco
lului al XIX-iea «goana după cau
ciuc». Pentru obținerea unor canti
tăți sporite de cauciuc, care erau 
exportate in țările vest-europene și 
în America de Nord, se simțea ne
voie de noi și noi brațe de muncă. 
Mii de aventurieri, avizi după o 
îmbogățire rapidă. pornesc spre 
pădurile Araazoniei. care deținea 
monopolul cauciucului. întrucit nică
ieri în altă parte a lumii nu creștea 
„Hevea brasiliensis". Afaceriștii din 
mica localitate Manaus — la inceput, 
în exclusivitate brazilieni și portu
ghezi, apoi englezi, americani, fran
cezi, spanioli, germani etc. — orga
nizează echipe de „pistoleiros" 
(oameni plătiți să mînuiască pisto

lul după bunul plac al stăpînului) 
pentru supravegherea nefericiților 
„seringueiros", cum erau numiți cu
legătorii de cauciuc. Băștinașii in
dieni, care \supraviețuiseră năvăli
rilor anterioare, sint nevoiți sâ su
porte și șocul acestei invazii ; ei' se 
afundă tot mai adine în mlaștinile 
junglei amazoniene, patria heveei 
brasiliensis.

Cind monstrul automobil devorg 
literalmente cauciucul. valurile de 
„seringueiros" — căutind arborii cu 
lacrimă de sevă viscoasă, iși văd 
rindurile decimate de junglă. Numă
rul lor este mereu completat cu 
negri sau indieni, ca și cu țărani 
peoni, alungați de seceta care bin- 
tuia în Ceara, Alagoas, Piaui. Rio 
Grande do Norte. Odată intrați pe

„pămîntul făgăduinței" — al făgă
duinței bineînțeles pentru cei ce se 
îmbogățeau de pe urma exploatării 
cauciucului — acești „seringueiros" 
sint supuși unui sistem prea puțin 
deosebit de cel al sclaviei. Munca 
epuizantă și alimentația precară, la 
care se asociau malaria și îngrozi
toarea boală beri-beri, insectele su
părătoare și liliecii care sugeau sin- 
gele celor adormiți, ca și teribila 
îmbrățișare a șarpelui Anaconda, au 
răpus pe cei mai mulți dintre „serin
gueiros", Josue de Castro, in cartea 
sa „GEOGRAFIA FOAMEI", scria': 
,.In perioada zisă a «ciclului cauciucu
lui», care a durat din 1870 pină in 
1910. cind Amazonia a deținut mo
nopolul acestui produs, regiunea a 
cunoscut o cumplită epidemie de beri- 
beri. Boala le invada trupurile, le 
măcina nervii și lichida vitalitatea. 
Acești rătăcitori, care străbătuseră 
pe jos leghe după leghe, care infrin- 
seseră toate obstacolele, se lăsau 
Învinși fără să opună vreo rezis
tență asaltului bolii".

La rîndul său. Aurelio Pinheiro. în 
lucrarea „A MARGEM DO AMAZO
NAS", scria : „Se estimează că nu mai 
puțin de o jumătate de milion de 
țărani din nord-est au murit in 
jungla Amazonului ca urmare a bo
lilor — paludism tuberculoză, beri- 
beri".

în acest timp ..aurul alb", prețiosul 
latex, care se scurgea încet din rana 

arborelui de cauciuc, era transformat 
de stăpînii din Manaus, ca și de cei 
ce-1 prelucrau în Europa și America, 
în bancnote și în aur. De aici, din 
jungla Amazonului, ca de pretutin
deni de unde au fost jefuite bogății, 
„aurul alb" a fost smuls cu prețul 
singelui.

Tragedia 
se deplasează 

pe alte continente
Bogățiilei Amazoniei, ale celorlalte 

țări latino-americane atrag ca un 
puternic magnet capitalurile străine.

Capitaliștilor englezi însă nu le con
venea „monopolul brazilian" asupra.

cauciucului : ei nu voiau să Împartă 
profitul cu nimeni — voiau totul. Și 
atunci l-au trimis pe botanistul 
Henry Wickham să... prindă fluturi 
prin Amazonia. în 1871, cind Wick
ham s-a îmbarcat pe vasul englez 
„Amazonas", el strînsese și... bulbi 
de orhidee pentru regina Victoria, 
care — afirma botanistul — „vor de
veni una din podoabele grădinii re
gale de la Kew, de lingă Londra". 
La Belem do Para, el a oferit un 
somptuos banchet pe vapor, la care 
a' invitat autoritățile locale și pe va
meși, cărora le-a arătat lăzile închi
se cu... bulbi de orhidee, infășurate 
în frunze de bananieri.

Astfel au trecut frontiera brazilia
nă 70 000 de semințe de hevea (ex
portul semințelor era interzis cu 
strășnicie de autoritățile braziliene), 
care ajung cu bine la „Royal Kew 
Garden". Puieții crescuți aici au stat 
apoi la baza plantațiilor create în 
Malayezia, Indonezia. Thailanda, In
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dochina, Sri Lanka. India, Filipine, 
Liberia, Nigeria, Congo etc.

„Migrația cauciucului" in Asia a 
fost însoțită de alte sute de mii de 
jertfe omenești, de exploatarea ne
miloasă a localnicilor, puși să stoar
că cu prețul unei trude crincene „la
crima albă" din trunchiurile „arbori
lor care pling". Tragedia cauciucului 
continuă-; ea doar și-a mutat scena 
de pe un continent pe altele. Hindu
șii și malayezii, indonezienii și thai- 
landezii au fost aduși, prin înșelă
ciuni, să lucreze pe noile plantații. 
Ei nu știau însă ce-i așteaptă : con
diții de muncă îngrozitoare, viață de 
chin. Cind hevea a fost aclimatizată 
și pe „continentul negru", lacrimile 
„arborelui care plinge" s-au ameste
cat cu lacrimile și singele celor care 
le stringeau pentru a-i Îmbogăți pe 
plantatorii colonialiști.

Ca să mențină în stăpînire planta
țiile din Malayezia, Anglia a tri
mis in' această țară după cel de-al 
doilea război mondial trupe însumînd 
peste 200 000 de oameni, dispunînd de 
armamentul cel mai modern.

în Indonezia, pe care Olanda a stă- 
pînit-o decenii de-a rîndul, plantațiile 
de cauciuc s-au extins cu rapiditate. 
Cite victime au cerut aceste planta
ții ? Dietrich Schafer, in lucrarea sa 
„KOLONIAL GESCHICHTE", scrie : 
„Metodele cu care s-au realizat toate 
acestea au fost cele mai crude din 
întreaga istorie a colonizării".

Rezultatul acestei politici ? îl arată 
cu deosebită claritate Brooshooft, în 
„DIE ETHISCHE KOERS IN DE 
KOLONIALE POLITIEK" : „Noi am 
împins națiunea indoneziană in pră
pastie ; noi am impins-o in mlaștina 
mizeriei".

Și reversul medaliei ? îl înfățișează 
Henriette Roland Holst in „KA- 
PITAAL EN ARBEID IN NEDER
LAND" : „S-au construit căi fe
rate. s-au înființat linii de na
vigație. s-au înălțat palate. Toate 
acestea s-au făcut cu mijloacele 
obținute în Indiile olandeze" (așa 
era numită atunci Indonezia).

O recunoastere cum nu se poate mai 
limoede și, totodată, mai cinică a 
adevărului că prosperitatea unor sta
te „avansate" s-a clădit pe exploa
tarea avuțiilor — în sneță a cauciu
cului — din at ițea țări care au ră
mas, pină în ziua de azi. in urmă 
în ce privește dezvoltarea economică 
și ale căror popoare se zbat și in 
prezent în sărăcie, nevoi și lipsuri.

Nicolae PLOPEANU

De la trafic 
de stupefiante 

la vînzarea de arme 
pentru teroriști

Dezvăluirile unui senator 
american

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Luind cuvintul la o masă rotundă 
organizată la O.N.U. în legătură cu 
combaterea traficului de stupefiante 
și ărătind că o parte dintre profitu
rile realizate în acest trafic sint uti
lizate pentru cumpărarea de arme 
pentru grupuri teroriste, senatorul a- 
merican Lester Wolff a dezvăluit că 
traficul de arme începe adesea cu 
furturi din bazele militare ameri
cane. „Peste 11 000 de arme au fost 
înregistrate oficial ca fiind furate în 
decurs de 6 ani de la unitățile mi
litare din S.U.A. Alte mii au dispărut 
pur și simplu, iar furtul nu poate fi 
dovedit".

„Cel puțin o parte din aceste furturi 
din arsenalele armatei au intrat in 
miinile teroriștilor" — a spus sena
torul american, adăugind că „diverse 
arme identificate prin numărul de 
serie ca făcind parte din achizițiile 
forțelor armate ale S.U.A. au fost 
confiscate de la grupuri de teroriști", 
din diverse țări ale lumii occidentale.

„N-ai bani, nu primești 
tratament medical" 
O relatare a agenției

France Presse
din orașul Saint Louis

Sub titlul „N-ai bani, nu pri
mești , tratament medical", a- 
genția France Presse transmite 
din orașul Saint Louis (Statele 
Unite) următoarea știre : „Cu 
un cuțit infipt in spinare, un 
american așteaptă ca familia sa 
să găsească 1 000 de dolari pen
tru a plăti medicii, care refuză 
să scoată cuțitul cită vreme nu 
plătește. Ca urmare a lezării 
măduvei spinării, Theatis Little, 
in virstă de 36 de ani. are acum 
un picior paralizat. El a fost 
înjunghiat într-o încăierare, la 
13 octombrie. Primit la urgență, 
la „Barnes Hospital", i s-a fă
cut o radiografie, dar nu i s-a 
acordat nici o ingrijire și, după 
15 zile, continua să stea cu cu
țitul in spinare, pentru că fa
milia n-avea de unde scoate 
banii".
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