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Pregătindu-se pentru Congresul al Xl-lea al P.C.R.,

comuniștii dau expresie voinței întregului popor:
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la perfectionarea activității publice

CONTROLUL OBȘTESC
este chemat să-și sporească

amploarea și eficiența

de pro-
nici un nu tre- ochiului

| Formă democratică de participare a maselor

Dezbaterile publice asupra proiectelor de Program și Directive ale Congresului al Xl-lea, rapor- ■- tarea lor la condițiile concrete din fiecare unitate economică, din fiecare colectiv de muncă reliefează cu pregnanță preocuparea generală de a pătrunde în conținutul acestor documente programatice, de a înțelege spiritul și sensul ideilor ce le alcătuiesc, interesul unanim de a aduce perfecționări tuturor sectoarelor vieții noastre social-econo- mice.Printre elementele definitorii ale perspectivei conturate de documentele aflate în dezbatere și pe masa de lucru a noastră, a tuturor, un loc important il ocupă procesul adîncirii democrației socialiste, lărgirii continue a cadrului de participare a oamenilor muncii la conducerea treburilor de stat și obștești. Unul din numeroasele mijloace concrete prin care se realizează acest proces îl reprezintă controlul Obștesc — formă instituționalizată, care asigură o largă , prezență a oamenilor muncii, a Cetățenilor, în activitatea de control pe multiple planuri ale vieții noastre sociale — pentru gospodărirea chibzuită și folosirea deplină a tuturor posibilităților materiale și spirituale ce ne sînt puse la dispoziție spre a asigura populației condiții de trai tot mai bune. Cei peste 150 000 de membri ai echipelor cetățenești au dreptul și datoria să controleze activitatea serviciilor publice, să facă propuneri concrete pentru îmbunătățirea ei, pentru generalizarea experienței pozitive;încadrat organic' în mecanismul Vieții noastre social-politice, controlul obștesc a cunoscut în decursul anilor o serie de îmbunătățiri, reflectind etapele parcurse de societatea noastră socialistă în dezvoltarea ei continuă și multilaterală. De la controlul muncitoresc organizat de sindicate într-un număr redus de sectoare, la controlul larg organizat in prezent în a- proape toate domeniile vieții publice, această activitate a evoluat mereu, făcînd pași însemnați spre perfecționare. Reorganizate pe baza Legii nr. 7 din 1972, echipele cetățenești — îndrumate direct de consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste — au reușit să devină în ultima vreme instrumente tot mai eficace, sugestii-_______

le șl propunerile lor constituind tot atitea posibilități practice, concrete, de îmbunătățire a activității in unități comerciale sau de transport, sanitare, de cultură sau de alt profil.Evident, îmbunătățirea și perfecționarea in mers a controlului obștesc nu pot să nu pornească de la ceea ce a și devenit o experiență, un bun cîștigat. Totuși, rămîne o problemă de primă actualitate deschiderea în continuare a evantaiului său de preocupări, prin cuprinderea efectivă — așa cum prevede legea — a tuturor serviciilor oferite de instituțiile și întreprinderile subordonate consiliilor populare și, în special, a unităților din mediul rural. Practic, domeniu de interes public buie să rămînă in afara exigent al obștii.în perspectiva deschisăiectul de Program al partidului, de Directivele și Tezele Congresului al Xl-lea, controlul obștesc trebuie să-și sporească simțitor eficiența intervențiilor sale, veghind ca posibilitățile și condițiile de trai ale poporului să se îmbunătățească intr-adevăr la înalții parametri pre- văzuți de documente. Desigur, eficiența acestei activități poate spori in măsura in care se dezvoltă responsabilitatea, competența și autoritatea cetățenilor ce , alcătuiesc echipele de. control. în a- ceeași măsură însă este necesar ca organele de conducere ale unităților controlate să manifeste mai multă receptivitate față de sesizările, făcute de reprezentanții ob- . șții.' Fiecare echipă, fiecare controlor obștesc trebuie să fie considerat un colaborator apropiat al unităților controlate.Deosebit de important este ca — paralel cu activitatea sa de intervenție — controlul obștesc să- devină; tot mai mult o școală de educație civică., Pentru că menirea acestei largi și democratice forme instituționalizate — de a contribui la o mai bună gospodărire și folosire a mijloacelor pe care societatea ni le oferă ca să trăim mai bine și să muncim mai bine — nu se realizează numai stabilind vino- văți și vinovății, ci și preîntîm- pinind deficientele, promovînd noul și generalizînd experiența bună, altfel spus, creînd și întreținînd tot timpul în activitatea publică un

climat de înaltă responsabilitate față de cetățean și nevoile sale materiale sau spirituale, un climat favorabil dezvoltării unei atitudini înaintate a lucrătorilor din unitățile acestui sector de larg interes.Un moment important în îmbunătățirea activității de control obștesc îl vor constitui apropiatele alegeri de membri în echipele cetățenești. Conform legii — care prevede asemenea alegeri o dată la doi ani — în lunile noiembrie și decembrie vor avea loc in acest scop adunări în întreprinderi și instituții, în cartiere și la sate. Este nu numai posibil, dar și necesar ca aceste adunări să constituie prilejuri de trecere în revistă a muncii, de răspîndire a inițiativelor și metodelor eficiente, de analiză constructivă a deficiențelor și de alegere în echipele de control a acelor cetățeni care și-au dovedit interesul, competența și responsabilitatea pentru această importantă activitate obștească.Există toate posibilitățile ca — fructificînd experiența reușitelor certe de pină acum și trăgînd Învățăminte din deficiențele apărute' pe parcurs — activitatea do control obștesc să-și sporească în continuare atît eficiența practică (în soluționarea efectiva a unor probleme sociale, în îmbunătățirea permanentă a condițiilor de trai și de muncă ale poporului), cit și eficiența educativă (ca factor care dezvoltă cetățenilor — de cele mai diferite profesii, din toate păturile sociale — conștiința datoriei de a controla și Interveni, ca factor profilactic în prevenirea unor abateri sau neajunsuri). Este nevoie însă de o concentrare a eforturilor pe care le fac în acest domeniu — sub conducerea organizațiilor de partid — consiliile locale ale F.U.S., sindicatele, organizațiile U.T.C., comitetele și comisiile femeilor și uniunilor cooperatiste — toate organizațiile făcînd parte din Frontul Unității Socialiste, căruia, așa cum se precizează în proiectul Programului partidului, „îi revin sarcini importante în organizarea controlului obștesc — formă democratică de participare a maselor la perfecționarea activității publice, de creștere a spiritului de răspundere în soluționarea problemelor sociale, în îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale întregului popor".

Pupitrul de comandă al termocen
tralei Grozăvești din Capitală

NU RISIPEI DE PORUMB! IN ZIARUL DE AZI:

DE DOCUMENTE ALE CONGRESULUI

REALES SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUIîn aceste zile dinspre sfîrșitul lunii premergătoare marelui forum al comuniștilor — Congresul al Xl-lea al P.C.R. — în întreaga țară se desfășoară conferințele. de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor de partid comunale, orășenești și municipale, precum și sectoarelor din Capitală.
Delegații reafirmă și 

prilej adeziunea deplină 
niștilor, a întregului popor față de 
proiectele de Program și de Direc
tive — documente programatice ce 
prefigurează viitorul luminos al 
patriei — față de întreaga politică 
internă și externă a partidului, 
hotărîrea lor fermă de a o înfăptui 
neabătut.Lucrările conferințelor prilejuiesc, totodată, raportarea unui bilanț rodnic in aplicarea în viață, în toate domeniile, a hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului. în același timp, analizînd intr-un profund spirit de lucru activitatea organelor și organizațiilor de partid, delegații la conferințe stabilesc măsuri concrete politico-organizato- rice pentru intensificarea întrecerii socialiste consacrate îndeplinirii. înainte de termen a cincinalului, pentru dezvoltarea activității ideologice și politico-educative.într-un climat de responsabilitate și exigență comunistă, sînt aleși cei măi buni dintre comuniști pentru noile organe conducătoare de partid, delegații la conferințele județene de partid, se desemnează candidații pentru comitetele partid ale acestor organe.

In cadrul conferințelor care au 
loc in întreaga țară se exprimă 
rința fierbinte a tuturor membri
lor de partid ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales la Congre
sul al Xl-lea în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român. Este o dorință una
nimă care exprimă recunoașterea 
meritelor deosebite ale tovarășului

cele ale
cu acest 
a comu

de
do-

Nicolae Ceaușescu în activitatea de 
conducere a partidului, in elabo
rarea și înfăptuirea politicii sale, 
convingerea lor asupra necesității 
de a se asigura continuitatea aces
tei activități atit de fructuoase, 
reflectă stima și încrederea în
tregului tregul realegerea ' tovarășului Ceaușescu în funcția cretar general al partidului va constitui o garanție a amplificării succeselor pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, . spre binele și fericirea națiunii. noastre.în încheierea dezbaterilor, conferințele adresează telegrame C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Comitetul județean Dîmbovița al 
P.C.R., sihtetizînd hotărîrile adoptate de comuniști, arată, între altele, într-o telegramă : Dind glas profundelor sentimente de dragoste șl prețuire, comuniștii dimbovifeni, în cadrul conferințelor comunale și orășenești de dare de seamă și alegeri,' și-au afirmat în unanimitate dorința ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al partidului. Fă- cîndu-se ecoul acestor sentimente, al acestui cald omagiu, exprimîndu-și, la rîndul său, aceeași dorință fierbinte. Comitetul județean de partid Dîmbovița vede în această propunere o înaltă' chezășie a înlănțuirii nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului pe minunatul pămint al României.Cu gîndul ațintit spre viitorul luminos al patriei noastre socialiste — se arată în telegrama adoptată, într-o atmosferă de puternic entuziasm, de conferința sectorului 3 
din Capitală — exprimînd sentimentele de profundă dragoste și stimă pe care vi le poartă comuniștii, toți oamenii muncii, susținem cu înflăcărare ca dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, proeminent om de partid și de stat,

popor, popor Comuniștii, sînt convinși in- că Nicolae de se-

să fiți reales în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Aceeași dorință a fost exprimată cu prilejul conferințelor de dare de seamă și alegeri ale comitetelor de partid ale secto
rului II și VII din Capitală.într-o altă telegramă, sosită din 
Novaci, județul Gorj, se arată : Conferința organizației 1 orășenești de partid își exprimă deplina aprobare față de propunerea ca dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales ca secretar general al partidului. Susținînd cu toată căldura și dragostea inimilor noastre această propunere, sintem siguri că prevederile grandioase ale Programului și Directivelor se vor materializa la nivelul preconizat de conducerea lui.Alăturîndu-se Ia rîndul punerii ca tovarășul

partidu-lor pro- Nicolae Ceaușescu să fie reales, la Congresul al Xl-lea, in înalta funcție de secretar general al P.C.R., comuniștii și întregul personal din Coman
damentul teritorial București arată în telegrama trimisă : Dorința noastră fierbinte este ca dumneavoastră să fiți mereu în fruntea partidului și statului, pentru că nutrim pentru dumneavoastră o profundă stimă și un mare respect, izvorite din cele mai alese calități de conducător comunist pe care le întruniți, îndeplinind, totodată, funcția de comandant suprem al forțelor noastre armate, acționați neobosit pentru întărirea capacității de apărare a patriei, pentru independența șl suveranitatea sa.Telegrame și scrisori prin care se afirmă dorința unanimă a comuniștilor ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales secretar general al partidului au mai trimis : 
Comitetul comunal de partid Bilciu- 
rești, comuniștii din Comandamen
tul infanteriei și tancurilor, cei din 
Comandamentul marinei militare, din U.M. nr. 017G8 și din alte organizații de partid.

!■ i

în marea întrecere socialista I

Astăzi este „Ziua energetici anului'. în cinstea acestei sărbători, din unitățile energetice 
au sosit noi vești despre realizările obținute în producție in întîmpinarea celui de-al 

Xl-lea Congres al P.C.R.e DROBETA TURNU-SEVERIN (Corespondentul „Scinteii", Virgil Tătaru). — Pină la 19 octombrie hidrocentrala de pe Dunăre a furnizat în plus, peste prevederile de plan, in sistemul energetic național 125 milioane kilowați-oră energie electrică. Angajamentul asumat pe întregul an în întrecerea socialistă a fost astfel depășit gie electrică. cu 25 milioane kilowați-oră ener-

- un îndemn, o obligație patriotica pentru 
foti cei ce participa în aceste zile
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DENI

e întreprinderea ma mare unitate țării care a atins cotele finale ale planului pe zece luni din acest an. Față de sarcinile la zi calculele estimează o producție de energie electrică suplimentară de circa 375 milioane kWh. Totodată, energeticienii de aici au economisit mai bine de 6 000 tone combustibil ționăl, cantitate cu 'ajutorul căreia s-ar putea 20 milioane kWh energie electrică.

de electrocentrale Mureș este pri- indiistrială din această parte a
conven- produce

• Constructorii și montorii șantierului „Energomon- taj“ — Rovinari raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe patru ani ai cincinalului, precum și a prevederilor pe 1974. La rîndul lor, constructorii termocentralei Turceni înregistrează o depășire a sarcinilor de plan la zi in valoare de 9 milioane lei.• întreprinderea de rețele electrice Timișoara, unitate fruntașă, pe țară, a înscris pină acum in contul1 economiilor 23 milioane kWh energie electrică, de peste două ori mai mult decit se angajase la începutul a- nului.

și tehnicienii termocentralei Govora—Vîlcea, ei au reușit să realizeze peste prevederile aferente celor nouă luni și jumătate o producție-marfă evaluată la aproape 20 milioane lei.
lumină

la campania de recoltare
ft Peste 20 milioane kWh energie electrică tone combustibil convențional a- economisit, în cinstea Congresului partidului și a Zilei energeticianului, colectivul termocentralei Ișalnița. împreună cu muncitorii

• La hidrocentrala de la Băiculești se fac, în aceste zile, pregătirile premergătoare probelor cu apă ale celui de-al doilea hidroagregat, astfel încît, pînă la finele lunii octombrie, noul obiectiv să poată fi conectat la sistemul energetic național.
și 4 600

so-apoi 533

LITERATURA

ale pe-
adunate și iarăși lume date") s-a limpezit și desăvirșit odată cu filozofia comuniștilor. a concepției lor materialist despre artă ceea ce numim comandament între cele două boaie și, apoi, eliberare,

dialectice— prin astăzi social, răz- după Partidul

cial. Tot așa in poezie, nu numai „împărat și proletar" sau „Noi vrem pămint" sînt poezii cu mesaj social, nu numai Cezar Bolliac și Goga pot fi citați printre poeții sociali. O carte ca „Flori de mucigai" de Tudor Arghezi reunește veritabile teste sociale,

criziste burgheze ar astăzi corpi dacă nu chiar în sănătatea mismul funciar al teraturii zilelor tre. A scrie azi o teratură sceptică e posibil doar cu riscul lipsei de cititori. Nici literatura boemă, ino-

culturii constitui străini anticorpi și opti- ' li- noas- li-
romantic marilor construcții, la profundele introspecții proceselor ce se trec in conștiință de la oda solemnă pentru marile virtuți cetățenești, la idila modernă și superbă a tinerilor, de la satira îndreptată spre tare rămase din lumi re-

Pe măsură ce se încheie lucrările de însărrrințare a griului, toate utilajele și forța de muncă din agricultură sînt concentrate la culesul și transportul porumbului. în decurs de 3 zile, de exemplu, recolta a fost strinsă de pe 130 000 hectare. Pină vineri, 18 octombrie, potrivit datelor centralizate la minister, porumbul a fost recoltat de pe o suprafață totală de 1 056 000 hectare, ceea ce reprezintă 45 la sută din suprafața cultivată în întreprinderile agricole de stat și 48 la sută în cooperativele șgricole de producție. Lucrările sînt mai avansate în întreprinderile agricole de stat din județele Dolj — 85 la sută. Teleorman — 84 la sută, Argeș — 75 la sută, Olt — 71 la sută, precum și în cooperativele agricole din județele Olt — 87 la sută, Teleorman — 86 la sută, Argeș — 85 la sută, Dolj — 82 la sută etc.După cum rezultă și din harta de bus, care reprezintă stadiul re-

coltării porumbului în cooperativele agricole, in numeroase județe lucrurile sînt întîrziate. Din situația încheiată vineri 18 octombrie, rezultă că mai sînt de recoltat 1 171 000 hectare cu porumb. Este adevărat, în unele locuri ploile și întîrzierea coacerii au împiedicat culesul. Acum, după aprecierile specialiștilor, porumbul a ajuns peste tot la maturitate, ieea ce impune ca toate forțele din agricultură să fie concentrate la recoltat. Orice întirziere ar putea fi păgubitoare deoarece, așa cum afirmă meteorologii, timpul s-ar putea strica. De aceea, conducerile unităților agricole, cu sprijinul organelor locale de partid și de stat, trebuie să ia toate măsurile, să mobilizeze toate forțele, astfel încît, în cel mai scurt timp, întreaga recoltă să fie strinsă și pusă la adăpost, evitîndu-se orice pierderi.

Printr-o dialectica subtilă, literatura răs- fringe o epocă și totodată o influențează, contribuind la declanșarea unor mari e- venimente sociale. Literatura română se poate mîndri cu aportul său substanțial Ia desfășurarea unor mișcări naționale șiciale hotărîtoare. Cronicarii și mai corifeii Școlii Ardelene au contribuit la trezirea conștiinței na- • ționale și sociale a neamului românesc ; revoluția de la 1848 a fost pregătită firește de masele populare asuprite dar și de operele scriitorilor care au participat ei înșiși nu numai cu condeiul ci și cu fapta la revoluție : la fel Unirea principatelor a fost prevestită și înfăptuită și de către scriitorii unioniști iar în procesul din 1907 au plicați și printre care Vlahuță și Iorga. răscoala stîrnind condeiul lui Caragiale și. mai tîrziu. al lui Rebrea- nu, Cezar Petrescu și Tudor AfPhezi. Această dialectică a socialului in literatură, a- ceastă dublă osmoză între societate și literatură și apoi între literatură și societate („de la lume

răscoalei fost im- scriitori Coșbuc,

document social
SE2Comunist Român a polarizat, în numele marilor sale idealuri, tot ce a avut și are mai valoros literatura română. toate artele românești.Ar fi însă greșit să considerăm cu caracter social numai opere manifest sociale cum sînt, să zicem, „Ciocoii vechi și noi", „Ion" sau „Moromeții". Un roman precum „Craii de Curtea Veche" este amurgul fantast al u- sociale ; „Groapa"nei clase după cum este radiografia artistică a unui nucleu so

poezia lui Bacovia constituie o sociologie lirică a tirgului moldovenesc de odinioară după cum și multe din poeziile lui Ion Minu- lescu sînt fotografii la minut ale faptului divers. Așa stind lucrurile, noțiunea de literatură socială se lărgește cuprinzător. Cred că ea coincide cu filozofia societății din- tr-un anumit moment istoric.Un anumit scepticism de imediat de după război, din literatura mic burgheză, logodit cu strigătele

fensivă și în fond simpatică, nici literatura marilor sau micilor gratuități nu mai conving astăzi cititorul obișnuit cu opțiuni clare, cu actul artistic angajant. A corespunde filosofiei societății noastre din această cotă a istoriei ei și din cotele-i viitoare reprezintă sensul larg al literaturii sociale de astăzi. Societatea românească de astăzi, în dimensiunile sale socialiste, oferă un imens teritoriu de inspirație — de la grandiosul neo-

volute, la romanța, modernizată și eâ, a eternei noastre vieți cotidiene. Toate a- cestea sint aspecte sociale, sentimente sociale, societatea însăși. din care arta se constituie, străduin- du-se a răspunde tuturor categoriilor sociale, tuturor cerințelor majore ale societății, ale omului vre- milor noastre.Există preferințe artistice ale unor asemenea categorii. Sociologii ne arată că există o literatură a vîrstelor, a sexelor

(femeile vor opta mai mult pentru literatura sentimentală, pentru biografiile romanțate) și chiar, în mare, a îndeletnicirilor (nu a meseriilor) ; țăranii, muncitorii, savanții, ostașii au preferințele lor. Există apoi gust al epocii.un Și ei. nu departe un unison al gusturilor și înțelegerii ei. Va exista totdeauna specialistul, e- ruditul. în muzică, melomanul. în arte plastice, colecționarul. Va exista plăcerea deosebită a degustătorului de aceștia tă și deci de tru o ______Nicidecum 1 întîi tru că e vorba pre talentul care buie să vină din bele părți, atît partea autorului creează, cit șl a consumatorului, care consumă. Și chiar dacă omul de rînd nu Înțelege toate subtilitățile muzicale din tumultuosul Beethoven sau, fascinantul Mozart, el va adera su-

un Dar și rafinament al artei al consumatorilor Democrația artei Însemnează nici pe

poezie, oare esteo artă elită ?
Sînt o eli- nevoie pen- Nu I pen- des- tre- am- din care

AI. ANDRIȚOIU
(Continuare 
tn pag.aii-a)

La Dispeceratul energetic național se „starea" MW, cit instalată ale țării. .. . .. _________lui energetic național se desfășoară normal, în bune condiții. Normal — înseamnă că Porțile de Fier funcționează in plină sarcină, ' " 'lioanelor nării, că ___  . , _ ________de la Rovinari, Ișalnița, Mintia, Doinești, Oradea sînt in regimul de bază, că rețelele se află sub tensiune — transportînd energia electrică necesară.Industria energiei electrice s-a dezvoltat puternic în anii socialismului. La construcția noilor centrale electrice, zeci de mii de oameni au lucrat ziua și noaptea, pe viscol sau sub arșița verii. Au construit pe albia Dunării și in virful muntelui, la cota 1250 m, cit se ridică deasupra nivelului mării barajul de la Lotru. Deunăzi, directorul trustului „Energocon- strucția", ing. AI. Floreșteanu, ne spunea că, în 25 dc ani, această principală unitate a construit 15 termocentrale electrice, însu- mînd peste 6 000 MW putere instalată, 28 de coșuri de fum de 80 pînă la 220 metri înălțime, în continuare vor fi racordate la sistemul energetic noi grupuri energetice de la centralele de pe Olt. și Argeș, de la Rovinari și București Sud șl Vest, cele din cadrul complexului Cerna — Motru — Tismana.în cincinalul viitor. potrivit prevederilor din proiectul de Directive, potențialul energetic al țării va crește cu 5 400—5 740 MW, cea mai mare parte a acestei puteri urmînd să fie instalată în hidrocentrale și termocentrale pe bază de cărbuni; vor începe construcția de centrale nucleare și punerea în valoare în scopuri energetice a șisturilor bituminoase de la Anina.întregul program de dezvoltare a energeticii românești, cuprins în documentele pregătitoare ale celui de-al Xl-lea Congres al partidului, este străbătut de necesitatea gospodăririi judicioase a resurselor energetice ale țării. Orientarea investițiilor viitoare spre folosirea lignitului și utilizarea resurselor hidroenergetice ale țării are drept coordonată esențială eficiența. Este demn de menționat, totodată, că preocupările pentru folosirea electrice economisirea, în acest an, a 1,7 miliarde kWh.
Dan CONSTANTIN

urmărește zi și noapte celor peste 10 000 de măsoară astăzi puterea in centralele electrice Funcționarea sistemu-
strunind avalanșa mi
tic metri cttbi ai Du- 

ccntraleie pe cărbuni

rațicnală a energiei 
se concretizează în
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...materiile prime îmbătrînesc în magazii

Un leu care costă
o sută!

Din vîrful
creionului 201 500 de creioane din peste de țări alcătuiesc una din cele mai originale colecții aparținînd profesorului de fizică Paul Ja- nickzi din Satu Mare (strada Ady Endre 10). Minuscule sau de o jumătate de metru lungime, rotunde sau plate, cu și fără muchii, negre și colorate, vechi de zeci de ani sau proaspăt fabricate, creioanele din colecția profesoralul P. J. constituie o veritabilă istorie a modestului, dar nelipsitului slujitor al scrisului, Printre rarități figurează „cioturi" de cîte o jumătate de centimetru, amintind „criza" de creioane din anii ultimului război mondial, cînd erau folosite pînă la refuz.
Mistrețul9

viclean
In localitatea Chiochiș (Bistri- 

ța-Năsăud) a stirnit senzație a- 
pariția unui mistreț de o mări
me neobișnuită și de o viclenie 
rar intilnită, scăpind de citeva 
săptămâni de rafalele vinători- 
lor. Iată că imaginația popu
lară a plăsmuit si o anecdotă, 
in care se povestește că, într-o 
zi, mistrețul s-a prefăcut că a 
fost împușcat mortal și tocmai 
cind vinătorii iși frecau miinile 
triumfători, s-a ridicat teafăr și 
a rupt-o la sănătoasa. Anecdota 
s-a răspindit cu și mai mare re
peziciune de cind, „ochit" de la 
numai 10 pași, a scăpat nevătă
mat și din bătaia armei unui 
vinător considerat „asul așilor" 
breslei sale. Urmărirea continuă. 
Filiala locală de vinătoare a 
promis și o răsplată celui care-i 
va veni de hac.

să99

Folosirea rațională a materiilor prime și a materialelor, în conformitate cu nivelul normelor de consum, constituie o sarcină economică esențială pentru toate întreprinderile. Pentru îndeplinirea acestei sarcini, în condi- . țiile continuității fluxului producției, după cum se știe, unitățile dispun de anumite stocuri de materiale, în limite judicioase. îndatorirea care revine în acest context comitetelor oameni- lor muncii constă în gospodărirea judicioasă a stocurilor respective, pentru evitarea imobilizărilor, a consecințelor negative — economice și financiare — ce decurg dintr-o atare stare de lucruri. Aceasta reprezintă o sarcină esențială ce revine conducerilor de unități, factorilor de răspundere din economie, subliniată cu putere de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la recenta Conferință a activului de partid și de stat din domeniile finanțelor, prețurilor și retribuirii muncii. „Putem evita imobilizările — arăta secretarul general al partidului — printr-o bună organizare și planificare a a- provizionării, prin ritmicitatea aprovizionării. printr-o evidență strictă a stocurilor, care trebuie refolosite rapid. Fiecare întreprindere trebuie să acționeze cu hotărîre în această privință. Fiecare organism financiar și bancar trebuie să considere lupta împotriva imobilizărilor una din sarcinile deosebit de importante ale activității lor !".Cum au apărut și de ce persistă tmele stocuri supranormative, peste necesar, de materii prime și materiale, unele imobilizări? Ce se întreprinde pentru readucerea acestor stocuri în circuitul economic — potrivit indicațiilor formulate de conducerea partidului ? Sînt întrebări la care am căutat răspuns în cîteva unități din industria chimică.— Este foarte greu să stabilim acum adevăratele cauze ce au determinat crearea stocurilor supranormative, fără utilitate în procesul de producție, sau cu mișcare lentă, pentru că aprovizionările respective au fost inițiate de persoane care nici nu mai lucrează în combinat, iar aceste acțiuni sînt, în fond, „opere colective" — apreciază Ion Fudulu, contabil șef la Combinatul de fire și fibre chimice din Săvinești.Un răspuns deloc convingător.

Fapt este că, pe parcursul ultimilor 6 ani, în această mare unitate a industriei chimice s-a acumulat stoc supranormativ, fără mișcare, de materii prime, materiale și piese de schimb în valoare de peste 5 milioane lei. între aceste stocuri se află ; 10 metri cubi de catalizatori- pentru hldrogenare, 51 tone antispu- mant, 4,8 tone floeulant organic, 1 635 cuțite de tăiat fibră, 50 000 ambalaje diverse și sute de repere de piese de schimb. Cea mai mare parte din aceste stocuri supranormative nu are nimic comun cu procesul de producție din combinat.

un pet așa-zise „cauze obiective". Directorul — primul care poartă responsabilitatea pentru lichidarea imobilizărilor — încearcă să aducă- justificări. Și încă un exemplu. La Combinatul chimic Valea Călugărească se află în stoc mii de tone de super- fosfați, în condițiile în care unitatea are imnortante restanțe în înfăptuirea obligațiilor contractuale față de beneficiari. Contabilul-șef al combinatului, tovarășul ■ Constantin Munteanu, explica :— Principala cauză a stocării îngrășămintelor constă în faptul că, în perioada 20 august — 25 septembrie,
în obiectivul anchetei noastre

stocurile supranormative

De ce, atunci, nu s-au redistribuit ? Cum pot admite comitetul oamenilor muncii și organele bancare asemenea imobilizări de bunuri materiale ale economiei ?Dacă la Săvinești, stocurile supranormative constau, cu precădere, din materii prime și materiale, în alte mari unități ale industriei chimice, 
imobilizările sînt constituite din pro
duse finite. Cauzele formării lor ? La întreprinderea de antibiotice din Iași, unde valoarea stocurilor supranormative depășește 16 milioane lei, inginerul Veniamin Munteanu, directorul unității, ne spunea :— Ponderea o au produsele finite fără desfacere asigurată. Este vorba de stocuri de produse prelucrate din plante medicinale (acid lisergic, extract de vinca minor ș.a.), care au început să se formeze de la 15 ianuarie 1974, odată cu intrarea in funcțiune a secției de extracte vegetale și substanța activă din plante. Tehnologiile de fabricație a acestor produse nu sînt puse la punct nici în prezent și experimentările se efectuează acum, în faza industrială. Evident, în aceste condiții, întreprinderea noastră.'nu a obținut produse pe care să le poată livra.Este un răspuns care aduce pe ta-*

nu au funcționat în depozit podurile rulante, datorită unor defecțiuni la instalațiile electrice. Apoi, ne-au lipsit vreo zece podari...— Considerați că s-a acționat energic pentru a nu se crea stocuri supranormative — mai ales, la produse finite ?Contabilul șef ridică din umeri ; pentru stocurile amintite are acoperire în credite primite de la bancă. Am ajuns, de fapt, la una din pro- blemele-cheie ale formării și menținerii unor imobilizări : conducerile anumitor întreprinderi — situația de la Valea Călugărească nu este decît v.n exemplu — nu lichidează aceste stocuri din moment ce li s-au acordat credite. Ceea ce nu se înțelege în aceste cazuri este că nu „acoperirea" financiară contează în primul rînd ; grav este că se admite imobilizarea în unele teriale prinderi, tate, în cum se știe — materiile prime și ierialele trebuie gospodărite cu ximă eficiență. >Recent, în unele întreprinderi trecut la aplicarea’ unor măsuri, se inițiază acțiuni0mai energice pentru

lichidarea imobilizărilor. De pildă, la Combinatul de la Valea Călugărească, în urma intervenției comitetului județean de partid, s-au găsit o serie de căi pentru livrarea urgentă a îngrășămintelor către beneficiari. Rezultatul ? Dacă înainte se expediau 
zilnic 800—900 tone îngrășăminte, 
acum s-a ajuns la 1 300—1 500 tone, „în maximum 10—15 zile — ne spunea directorul tehnic al combinatului, ing. Ion Petruța — vom livra agriculturii toate îngrășămintele care mai formează un stoc supranormativ". La întreprinderile din Săvinești și Iași, perspectivele lichidării stocurilor supranormative nu sînt prea îmbucurătoare. în legătură cu situația imobilizărilor de la Combinatul de fire și fibre chimice din Săvinești, bunăoară, tovarășa Maria Pașcu — inspector la Sucursala județeană Neamț a Băncii Naționale — ne-a relatat că 
măsurile prevăzute de conducerea a- 
cestei întreprinderi a industriei chi
mice pentru lichidarea stocurilor su
pranormative sînt doar simple palea
tive. Dar organele bancare de ce tolerează perpetuarea unor asemenea imobilizări de fonduri materiale care aparțin statului ?Lichidarea stocurilor supranormative de materii prime șl materiale, de producție neterminată, produse finite, prevenirea formării altora reprezintă o probă de competență economică, o gospodar.
men pe 
drumare

Anomalii in folosirea și colectarea
cartoanelor de ambalaj

unități a unor bunuri ma- 
necesare în alte între- 
în alte sectoare de activi- 
condițiile în care — după

ma- 
ma-s-a

dovadă a spiritului de bun Este vorba de un exa- 
care — sub directa în- 
a organizațiilor de partid 

— colectivele confruntate cu a- 
tari probleme trebuie să-l treacă cu 
succes, în cel mai scurt timp posibil. 
O cer interesele majore ale econo
miei naționale. Iată de ce, în strînsă 
legătură cu sarcinile stabilite de con
ducerea partidului la recenta conferință, atît comitetele oamenilor mun
cii, cît și organele financiar-bancare, 
cu sprijinul Ministerului Industriei 
Chimice, trebuie să găsească soluții 
viabile pentru readucerea rapidă a 
acestor stocuri în circuitul productiv, 
pentru folosirea lor eficientă.

Dan MATEESCU
șl corespondenții „Scintell"

n-avem 
vorbe44Titlul ne-a fost sugerat de o 1 scrisoare adresată rubricii noas- I tre de Constantin Ioniță. Mai precis, de finalul ei. Dar pînă | acolo, iată ce ne scrie C. I. : „Circulînd în ziua de 10 octombrie pe ruta Călărași-București, Ia ieșirea din satul Ștefănești, județul Ilfov, în plin cîmp, la o I distanță de 10—15 metri de șo- j șea, am zărit o butelie de ara- I gaz. Cum n-am reușit încă să , găsesc păgubașul, butelia și-o poate ridica oricînd de la do- | miciliul subsemnatului din Călărași, bloc F.l, scara 1, etaj 2, ...I ap 11". Și acum, finâlul de care ■;! vorbeam : „Precizez că păgubașul și-o poate ridica numai în prezența unui lucrător de miliție și dovedește că e a lui. Asta... ca să n-avem vorbe !“.
Căpitanul 
era soldat 
neinstruitDe obicei, se posta intr-un loc 
mai ferit, de unde „pândea" tre
cerile neregulamentare la in
tersecta cu trafic intens. Cum 
prindea pe cite un pieton tre- 
cind pe stop, cum îl „stopa" •

— De ce vă puneți viața 
pericol ? Nu e vorba atit de 
menda pe care va trebui 
mi-o achitați imediat, cit 
soarta dv., a familiei.:.

— Am greșit, am greșit, 
dv. cine sinteți, că vă văd 
civil" ?

— Căpitan de miliție Emilian 
Roibu.

Același dialog moralist îl 
purta st eu șoferii, pe care-i 
punea să-l ducă dintr-un oraș 
in altul. Pînă a ajuns la Sucea
va, unde falsul căpitan de mili
ție a dat de unul adevărat. E. R. 
mai fusese condamnat de două 
ori tot pentru „căpitănie". Și 
in realitate nu e nici măcar... 
soldat instruit.

Sobarul 
la recePrintre cei care așteptau tramvaiul in stația „11 Iunie" din București se afla și un individ, care dădea semne de nerăbdare. Se părea că așteaptă de mult, că se grăbește, că... într-o fracțiune de secundă, același individ s-a repezit spre cetăteanca R. C., î-a smuls geanta din mînă și a rupt-o la sănătoasa. A urmat o... urmărire ca-n filme. Cetățenii i-au pierdut urma, dar nu și miliția, care l-a identificat repede. Reținut pentru cercetări la circumscripția 10, „grăbitul" s-a întilnit cu zăbava. Se numește' Gheorghe Petre și lucra la cooperativa „Constructorul", ca sobar. Acum, deși e sezonul de „vîrf“ pentru construcția și reparatul sobelor pentru căldură, pe el 11 Iasă... rece.
Cine este 
mortul ?

Cetățeanul Eugen Radu , 
satul Valea Seacă (Prahova) a 
fost anunțat de primăria comu
nală să meargă la morga , din 
Ploiești să ridice corpul neînsu
flețit al feciorului său (Ion Ra
du), care decedase intr-un acci
dent de circulație. Îndurerată, 
familia s-a prezentat la morgă, 
l-a identificat, l-a luat acasă și 
l-a înhumat în cimitirul satului. 
La numai o săptămână insă, 
cind durerea pierderii fiului era 
irigă vie, tatăl și mama s-au 
trezit acasă cu... feciorul dece
dat. Să leșine, nu alta. 1 Rămine 
acum ca organele de anchetă 
să descopere adevărata identi
tate a celui ce odihnește in 
mitirul din Valea Seacă.

APA LA ROBINET, CA„încă de acum 6 ani — ne spunea, într-o recentă convorbire, ing. Pavcl Maicr, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Timiș — în urma unei hotărîri a comitetului județean de partid s-a trecut la elaborarea a două studii : unul privind sistematizarea rețelelor de localități rurale, altul privind alimentarea cu apă a acestora. Pe baza ultimului studiu — care a fundamentat resursele de apă existente în ■ cadrul localităților, debitul acestora, adincime'a straturilor ce pot fi captate etc. — s-a elaborat un program pe perspectivă — eșalonat pe mai multe etape — pentru alimentarea cu apă a satelor bănățene".Aflăm că în fundamentarea acestui program s-a ținut seama de citeva particularități specifice așezărilor rurale bănățene, și anume : caracterul pronunțat al reliefului de cîmpie (82 la sută) ; prezența unui număr important de localități, așezate in general în zona vestică, ce are o mare densitate de populație ; existența în zona de deal și munte a unui număr mai mare de așezări, dar cu o densitate mai redusă. în funcție de aceste caracteristici au fost stabilite, atît sistemul de instalații •— alimentarea in sistem centralizat — cît și ordinea de prioritate și oportunitate a lucrărilor în raport cu posibilitățile fiecărei comune și cu calitatea sursei de apă.De ce a fost adoptată soluția de alimentare în sistem centralizat ? „Pentru că — ne explica vicepreședintele — în primul rînd, sistemul centralizat oferă posibilitatea alimentării cu apă la robinet a tuturor așezărilor (nu numai a celei aflate în centru! perimetrului comunal) ; in al doilea rînd. asigură o dimensionare a necesităților de consum pentru o perspectivă de circa 25 ani; in al trpi- lea rînd, se evită soluțiile de provizorat, în general costisitoare și de multe ori necorespunzătoare din punct de vedere sanitar, și se asigură, de asemenea, condiții pentru dotări corespunzătoare din punct de vedere tehnico-edilitar și social-cultural".Ce s-a realizat pînă gramul de perspectivă

tem informați că pentru prima etapă (1970—1975) s-a prevăzut realizarea de instalații pentru alimentare cu apă a 40 de localități. Datorită însă interesului acordat acestei acțiuni de multe consilii populare comunale, a- jutorului primit din partea organelor județene în asigurarea documenta-
0 imes-esanîâ ac^uns 

gospodărească în satele
■ județutai Tsmis ‘

LA ORAȘ PENTRU BUCUREȘTENI 
ȘI NU NUMAI PENTRU El

Rubrlcâ redactotO de
Petre POPA
șl corespondenții „Scintel!

de ori mai mare. Pentru ce te .................. ? Pentru că lucrătorii multor unități de desfacere a ouălor „n-au timp" să trieze cofrajele murdare sau rupte, cei de la unitățile I.C.V.A. n-au mijloace de transport tocmai atunci cind le trebuie, iar unitățile întreprinderii de achiziții ți preindustrializare primesc chiar ți cartoane bune, numai să-și facă planul. Regulile elementare de bună gospodărire impun, deci, luarea unor 
măsuri care să ducă Ia refolosirea 
ambalajelor de ouă pînă la uzura lor 
totală.Tot la Jilava, la același depozit, am văzut tone de fișii de hîrtie din care s-ar putea confecționa pungi și pungulițe de diferite mărimi. Stive de cutii de carton intacte, cu care s-au transportat sticlele de bere.de import și alte produse așteptau și ele doar o banală schimbare de etichetă pentru a putea fi refolosite. Sosesc aici cutii de la transportul paharelor de înghețată, ce-ar putea fi reutilizate, precum ți alte felurite cartoane simple, duble, ondulate, cașerate, din care s-ar putea face diferite ambalaje mai mari și mai mici (atît de solicitate de diferite sectoare producătoare de bunuri de consum) pentru becuri, sticlărie de menaj, articole electrotehnice, jucării etc. Deocamdată însă, totul este colectat, presat ți trimis fabricilor de hîrtie fără nici o selecție. Este vorba de sute de tone lunar, de multe milioane de lei anual.O concluzie se impune : rolul de- / 
pozitului de la Jilava poate fi schimbat, din simplu centru de expediere 
a maoulaturii, intr-unui din triere ți revalorificare. Cum să se facă acest lucru ? Soluții ar exista destule. De pildă : prin crearea de ateliere a- nexe, prin organizarea unor activități la domiciliu (de confecții), prin înființarea unor secții de cooperație meșteșugărească pentru revalorificare sau prin alte forme de colaborare cu cel care au nevoie de ambalaje etc.Am oferit doar un exemplu, al depozitului da la Jilava. La nivelul întregii țări, cantitățile de cartoane de felul celor amintite mai sus sînt însă de cîteva ori mai mari. Nu mai este nevoie să fie subliniată importanța bunei gospodăriri a hîrtiei și a cartoanelor pentru economia națională, pentru utilizarea rațională și e- conomicoasă a celulozei, a masei lemnoase, în ultima instanță a pădurilor. Dar trebuie să fie limpede că unele hîrtii, unele ambalaje de 
carton nu trebuie transformate în 
deșeu Înainte de a fi devenit defi
nitiv nefolosibile și bune doar Ia re
topit.

sută întîmplă așa ?Jilava. O stivă alb-cenușie-brună, mare cit o clădire, ascunde vederii o bună parte din hala depozitului întreprinderii de achiziții și preindus- trializare din București. Aici este a- dăpostită vremelnic, și presată, maculatura colectată pe teritoriul Capitalei, pentru a fi expediată apoi fabricilor de hîrtie, mucavale și cartoane din țară. Stiva este alcătuită din cofraje de carton pentru transportul ouălor. Mii, zeci de mii, sute de mii. Nimeni nu știe cîte sînt.— Lunar, primim cam 10, poate 12 camioane cu asemenea cofraje — ne. spune tovarășul Radu Tudor, șeful de depozit. Exact nu știm cit, fiindcă evidența nu se ține pe sortimente. Cofrajele fiind ușoare, înseamnă că un camion ne aduce circa 850 kg — 1 000 kg....Desfacem cîteva pachete. Cofrajele pâr bune. Doar cîte zintă rupturi sau e pătat. Tudor precizează :— Cel puțin 80 la sută dacă nu și mai multe, n-au nici un defect, pot fi refolosite.— De ce le primiți atunci 7— Ne sînt aduse ca deșeuri, n-avem voie să le refuzăm. Și, apoi, trebuie să ne facem și planul de colectare. Avem necazuri cu ele : sînt ușoare, ocupă volum mare, trebuie să le presăm împreună cu hîrtii și cartoane mai grele (adică în loc de maculatură sortată se face una a- mestecată I) ca să nu intrăm in conflict cu buna utilizare a tonajului vagoanelor. Ce să facem...— Care este mecanismul predării cofrajelor ?— De regulă, ele se predau la I.C.V.A., împreună cu alte ambalaje recuperabile — ne spune tovarășul P. Culiță, director adjunct al I.C.S. „Alimentara", sectorul 5 — unde se triază. Cele bune se refolosesc, cele pătate, rupte merg la deșeuri. Dar se mai întîmplă ca I.C.V.A. să nu aibă mijloace de transport, iar unitățile aglomerate cu maculatură, ne- avînd încotro, fără să trieze, mai a- runcă la deșeuri și niște cofraje poate refolosibile....Să ne oprim investigația- aici, teva mici — dar cule economice. Cele 10—12 camioane, de cîte 850—1 000 kg cofraje, înseamnă lunar peste zece tone, din care circa opt tone ar fi bune, refolosibile. La un kilogram revin 16 cofraje de cîte 1,65 lei. Deci, 8 000 kg x 16 buc. x 1,65 lei =211 200 lei. Cofrajele predate ca deșeuri — cu 25 de bani kilogramul — „produc" ceva mai mult de 2 500 lei I Cu alte cuvinte, ca să se recupereze cofraje în valoare de un leu, se aruncă o cantitate refolosibilă în valoare de o

unul pre- Tovarășuldintre ele, sînt bune,

pentru moment cu pentru a face cî- concludente — cal

MOTELUL BUDA-ArgeșLa numai 19 kilometri de centrul Capitalei, pe șoseaua spre Alexandria, în pădurea de pe malul Argeșului, se află o frumoasă unitate a cooperației do 
consum. Este vorba . de motelul „Buda-Argeș", care dispune de camere de cazare confortabile și un restaurant unde se pot servi preparate culinare dintre , cele; i mai diverse. ■ ’, Motelul Buda este înconjurat 1 

y de o' pădure care se întinde, pe i- firul apei, loc ideal de recreare > și odihnă. în fiecare zi, cei dornici să petreacă ore de destindere la motelul Buda-Argeș au la dispoziție autobuzele I.T.A., iar pentru posesorii de autoturisme s-a amenajat un spațiu special pentru parcare, chiar lingă motel. De menționat că motelul „Buda" este deschis în tot timpul anului.

într-adevăr, în județul Timiș se profilează o bună experiență în organizarea acestei acțiuni sociale de mare importanță — alimentarea cu apă a satelor. Ce-ar mai fi de spus? Că ea se bazează pe o judicioasă îmbinare a eforturilor statului cu cele ale populației. De pildă, pentru lucrările executate pînă acum au fost prevăzute, prin documentațiile tehnice, „peste. 17 milioane lei. Datorită faptului'; că majoritatea proiectelor au fost executate' in Cadrul', contri- buțieț’țîn 'muncă — potrivit Legii 20 — de către proiectanți sau de alte cadre de specialiști din aparatul propriu al consiliilor populare, că și cetățenii au efectuat integral, în toate localitățile,1 lucrările necalificate (săpături de canale, umpluturi și consolidări etc.), circa 40 la sută din fondurile bugetare au fost economisite și dirijate spre suplimentarea lucrărilor de alimentare cu apă în alte localități.
Constantin PRIESCU

*

*
Al. PLĂ1EȘU

(Urmare din paj./ I) ....î sus și câte poate fPîrrsușit printr-o, bună redut!ăre estetică a cititorului> crește și el masiv. ’ . ;Aceasta însă numai cind literatura respectivă este pătrunsă de idealurile care animă epoca noastră — deci ideile și sentimentele cu care omul României socialiste moderne împlinește epopeea acestor zile și perspectivele ei de mîine. Gestul e patriotic și comunist, de aceea socialul și politicul se suprapun în planurile actului de creație. Există, de fapt, o pasiune pentru fenomenul politic în toate literaturile lumii, bineînțeles pentru politica lucidă, umanistă. A- politismul a devenit in lumea contemporană vetust ; punctul mort al unei culturi.Odinioară, scriitori cu biografie angajată marilor idealuri sociale ișf permiteau să scrie o literatură teribilistă, alambicată dicteului automat sau neautomat, fără ca cititorii să-i ceară socoteală. Astăzi nu mai este așa. Intre declarațiile și opera unui scriitor, între biografia șl creația sa trebuie să fie o identitate cît mai perfect posibilă, altfel cititorul, astăzi cult și versat în tainele operei de artă, și mai mult decît în acestea în probleme politice, vede artificiul de calcul, se leapădă de carte dacă nu chiar pune el mina pe condei și protestează. Recentele documente de partid, prin apelul la o artă realistă, angajată, democratică (în spiritul tradiției noastre), care nu exclude rafinamentul, dar exclude snobismul, elita, corespund unei vocații și voințe naționale.Răspunzînd unul asemenea comandament major, implicînd socialul în complexitatea lui de astăzi, literatura, artele noastre vor deveni pe cît de actuale, pe atît de perene.

fletește '.’la muzica lor, se va umple de frumos, se va odihni creator. Chiar dacă cititorul obișnuit, lipsit de subtilitățile estetice, nu va înțelege toate nuanțele „Luceafărului", el va fi pătruns de emoția și măreția poemului eminescian și va fi urmărit toată viața de frumusețea lui. Căci, dacă se spune că românul s-a născut poet și dacă tirajul bunei poezii crește necontenit. înseamnă că rafinamentul de care vorbeam

acum din pro- amintit 1 Sîn-

dispune de rețele de apă stra- și branșamente în casele pro-
vedere ca în final, în toate ale județului,

prevede, în continuare, prograde perspectivă ? „în baza aces-Dar 
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Bridge nu știe,
contra conversație nu are

idamigeana

Din caietul
grefierului

am
Marius Lăză-

și plea-

certificate de încadrare nr. ... declarăm nule". Publicînd, cu în urmă, acest anunț la „Mica

instanței : pentru închisoare, pentru

să stau nu știe, ca orice

nu în- respectivă îmi să corectez

soția dumneavoastră ? Și ați fi observat, poate, că are și „conversație" dacă n-ați fi considerat-o doar... nevastă și atît. volan — 6 anigaraj (8 lucrători la număr) răs- de instruirea oamenilor și starea mașinilor — alte sancțiuni pena-

fiilor și a materialelor necesare, cît și participării numeroase a cetățenilor la executarea lucrărilor, alimentarea cu apă s-a introdus pînă acum în peste 50 de localități și se estimează că v— pînă la sfîrșitul actualului cincinal — numărul total al acestora va ajunge la circa 70. E de reținut însă faptul că actualele condiții tehnice permit ca de la rețelele executate pînă acum să-și poată introduce apă potabilă în casă — firește, in funcție de propriile posibilități — alte peste 15 000 de gospodării. Acțiune care, de altfel, a și început să prindă viață. încă de pe acum, într-o serie de comune (Biled, Cenad, Budeștii Vechi, Orțișoara, Teremia Mare ș.a.) circa 30 la sută din populație dale prii.Ce mul tuia — ne explică în continuare tovarășul vicepreședinte Maier — se are în cele 120 de localități care au o populație între 1 500—5 000 locuitori (în medie, 2 009 locuitori./lo- calitate), să se introducă apă la robinet în curte sau în casă. Aceasta înseamnă că, în jurul anilor 1980— 1985 (poate chiar și mai devreme) mai bine de 75 la sută din populația rurală a județului va beneficia de apă potabilă. Ceea ce vă putem spune sigur e faptul că acest program a demarat bine și se realizează în conformitate cu orientările stabilite".

nici povestea — altminteri inventată arhiva care a luat foc...Morala — ca să ne păstrăm în termenii inițiali — e simplă : pierdut cinste contra damigeana...Pierdut cinste

„...Pierdut seriile ... le vreo doi ani __________ , ______ ______  ... ,,publicitate", reprezentanții întreprinderii de transporturi auto București nici pe departe nu bănuiau la acea dată cite neajunsuri vor pricinui cele inserate fostului secretar al comisiei de examinare a șoferilor, Ghiță Petre. Mai întîi, l-au luat cu asalt un număr de șoferi (curios lucru, exact posesorii certificatelor „pierdute"):— Cum vine asta, domnu’ Ghiță?! Ne-ai promis că dacă sîntem atenți, să n-avem nici o grijă... Și noi am fost...— Ssst ! Să nu vă audă careva. Tăceți din gură că am aranjat problema. A luat foc arhiva, așa că nu vă bateți capul... Uite, să nu fie cu supărare, vă dau și banii îndărăt...Dar necinstea tot necinste rămîne. N-o acoperă nici scuzele, nici banii dați îndărăt, în instanță, lucrurile s-au clarificat definitiv : certificatele nu erau nici pierdute, nici dispărute. Fuseseră sustrase de ex-secreta- rul comisiei de examinare și, contra „atenții" (sume de bani și damigene cu vin), trecuse pe ele numele unor „examinați" care nici măcar nu văzuseră comisia la față...Eoilogul judiciar : un verdict pe măsura necinstei prin sentință definitivă. Ghiță Petre a fost condamnat la trei ani și 6 luni închisoare (luare de mită și fals intelectual). N-au slujit la nimic nici înapoierea banilor pentru a răscumpăra tăcerea „păgubașilor",

Glumeții erau 
huligani sadea

Sala căminului cultural din comuna Sarnova, județul Tulcea, era arhiplină. Nu era o adunare festivă și nici vreo manifestare culturală. De data aceasta sătenii veniseră să asiste la judecarea faptelor reprobabile a patru consăteni de-ai lor : Gheorghe' Doru, frații Ion și Gheorghe Apostol și I. Moldovan. Toți tineri, unii abia pășiți peste granița maturității civice, stau cu capetele plecate, neîndrăznind să privească sala. Rechizitoriul procurorului expune un lung șir de acte huliganice cu care cei patru se grozăviseră față de pașnicii lor consăteni. Motivul ? Fără motiv. Așa, ca să vadă ceilalți de ce sînt ei în stare ! Insultau și maltratau pe oricine îndrăznea să le atragă atenția că nu-i frumos ceea ce fac.' — Noi... noi am glumit cu reclamanții...— I-am înjurat in glumă...— Dacă am mai dat cîte-o palmă, am făcut-o prietenește, ca între cunoștințe...Instanța a calificat aceste „glume nevinovate" drept ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice : ca atare, cei patru „glumeți" au fost condamnați la pedepse între doi ani și șase luni și trei ani și șase luni închisoare. Cînd s-a pronunțat sentința sătenii au aplaudat. Cu alte cuvinte, a fost o sentință aplaudată. Pe bună dreptate.

— Nu, tovarășe președinte, nici vorbă nu mai poate fi de împăcare. A plecat de-acasă fără nici un motiv !Și bărbatul începe să argumenteze, arun- cînd dintr-o suflare tot ce avea pe inimă :— Am' luat-o din dragoste, deși eu sînt inginer, iar ea n-are decît liceul. Cîștig de două ori mai mult ca ea, și aduc toți banii în casă, n-o bat, am dus-o la mare, pînă și femeie de serviciu i-am luat ca să aibă grijă de copil. Ce-i mai lipsea ca să fie fericită, de ce-a plecat la părinți ?! Vedeți, și eu prestigiul meu...Ghemuită pe scaun, „incriminata" scoate un cuvînt. O scot din „muțenie" trebările și tactul magistratului :— Așa e, am plecat de-acasă... Mi-a „luat" femeie de serviciu, „m-a dus" și la mare... Dar eu, eu ce sînt pentru el ? în cinci ani n-a fost o dată cu mine la un spectacol sau în vreo vizită. Vine acasă, mănîncă că la prieteni, să joace bridge...— Așa este ?— Păi bine, tovarășe președinte, tot timpul cu ea in casă ? Bridge conversație nu are... Să stea acasă nevastă cumsecade !Desigur, plecînd de acasă, soția n-a făcut cel mai bun lucru. Dar unde sînt, tovarășe inginer, atențiile, delicatețea cu care trebuie, nu numai să pornească, ci să și continue o căsnicie? Iar dacă totuși era nevoie și de bridge, ce v-a oprit s-o învățați și pe

., nu 
fatalitatea!

de conducere. Verdictul cel de la cei de la punzători tehnică ale... Dar ce sancțiuni, ce pedepse pot răscumpăra trei vieți omenești ?Atenție, șoferi, atenție mecanici I
Vă mai amintiți de „șoferii iadului", filmul terifiant, al cărui final surprindea înainte de prăbușirea in prăpastie repetata și zadarnica apăsare a piciorului pe pedala frînei 1 Sigur, scena amintită avea în film valoarea de simbol a actului justițiar, ceea ce nu are nici o legătură cu cele petrecute pe strada „6 Martie" din Galați. Comună nu este decît clipa disperată a acționării unei pedale de frînă care nu dă nici un semn de funcționare...— Auzi, nea Sava, du-te dumneata și adu încoace macaraua aia de pe șantier...Și Hîncu Sava, macaragiu la D.N.F. Galați, s-a dus ; la întoarcere însă, cind a i'n- ceput să coboare panta spre port, colosul pe roți a prins s-o ia la vale cu toqtă viteza... Zadarnice apăsări precipitate pe frînă, zadarnice încercări de a mai stăpîni mașina... Frînele, pur și simplu, nici nu existau !...O izbitură într-un pom, un ricoșeu în stilpul de electricitate, o casă lovită în plin... Sub dărîmături — trei victime, trei vieți curmate violent și absurd. Tragic tți- but plătit neglijenței și iresponsabilității ! Fiindcă — după cum a stabilit expertiza tehnică — starea mașinii era deplorabilă : de mai bine de un an. frinele nu funcționau. Și — culmea 1 — mașina nu era înmatriculată, iar Hîncu Sava nici nu avea permis

„Nu recunosc să fi falsificat diploma de studii, întrucit am presupus că lucrînd în acest domeniu de mai mult timp, am căpătat cunoștințele corespunzătoare pregătirii de inginer, și doar diploma lipsea. Așa că m-am gîndit cumva această greșeală..."(Din declarațiile lui rescu care s-a autoproclamat inginer prin falsificarea unui act de studii. Dosar nr. 450/1974 judecătoria sectorului 1).„Subsemnați! mai mulți cetățeni de curaj din comuna Bragadiru, printre care și citeva soții (?!) ale cetățeanului pe care îl reclamăm, dar pe care din motive personale nu-1 semnăm...".(Din anonima „semnată" de un grup de „cetățeni de curaj"... Dosar 4446/1974, judecătoria sectorului nr.
6).

EmH MARINACHE 
Dinu POPESCU

bere.de
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CONGRESULUI EXTRAORDINAR
AL PARTIDULUI COMUNIST PORTUGHEZ

LISABONA Dragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează dumneavoastră, participanților la Congresul extraordinar al Partidului Comunist Portughez, tuturor comuniștilor, clasei muncitoare portugheze, tuturor forfelor progresiste și democratice din țara dumneavoastră un cald salut frățesc și mesajul de prietenie și solidaritate militantă din partea Partidului Comunist Român, a întregului nostru popor.Lucrările congresului dumneavoastră se desfășoară în condițiile în care în viața popoarelor au loc adinei prefaceri economice, sociale și politice, ca urmare a afirmării crescînde, pe plan național și internațional, a forțelor păcii, socialismului, democrației și progresului, care se pronunță tot mai hotărît pentru continuarea și consolidarea cursului pozitiv actual spre destindere și cooperare, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale, bazate pe egalitate în drepturi, pe echitate și înțelegere între popoare, pentru o lume a păcii, dreptății sociale și colaborării internaționale.Comuniștii, întreg poporul român urmăresc cu viu interes și sentimente de profundă simpatie și solidaritate internaționalistă lupta comuniștilor, a maselor largi populare, a mișcării forțelor armate din Portugalia pentru continuarea și consolidarea procesului de democratizare a țării, asigurarea intereselor și libertăților fundamentale ale celor ce muncesc, pentru consolidarea unității de acțiune a forțelor democratice și progresiste cu mișcarea forțelor armate în fața manevrelor reacțiunii, pentru înlăturarea definitivă a politicii colonialiste, pentru dezvoltarea independentă a țării pe calea democrației, progresului social, prosperității și păcii.Ne este bine cunoscut și apreciem rolul deosebit de important jucat de comuniștii portughezi în făurirea unității forțelor muncitorești, democratice și patriotice, în desfășurarea evenimentelor istorice care au avut loc în țara dumneavoastră, în opera de creare a bazelor unui regim nou, democratic în Portugalia.Reafirmîndu-ne satisfacția pentru relațiile de prietenie și colaborare tovărășească statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Portughez, ne exprimăm, totodată, convingerea că aceste raporturi se vor dezvolta pe mai departe, în interesul prieteniei și colaborării dintre partidele și popoarele noastre, al cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor democratice, progresiste și antiimperialiste.Asigurîndu-vă, șt pe această cale, de solidaritatea deplină a Partidului Comunist Român, a întregului popor român cu lupta forțelor democratice, patriotice, progresiste din Portugalia pentru împlinirea aspirațiilor legitime de pace, progres și bunăstare ale poporului portughez, pentru dezvoltarea democratică, independentă și progresistă a țării, vă urâm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră extraordinar și în traducerea în viață a hotărîrilor pe care le veți adopta.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaProfund mișcat de felicitările pe care mi le-ați transmis cu ocazia celei de-a Vl-a aniversări a independenței țării mele, vă rog să acceptați, în numele poporului Guineei Ecuatoriale și al meu personal, urări de bunăstare și progres pe care le adresăm Excelenței Voastre șl poporului român, cu convingerea că relațiile noastre de prietenie vor continua să se întărească spre binele ambelor popoare și al păcii mondiale.
FRANCISCO MACIAȘ NGUEMA BIYOGO

Președintele pe viață al Republicii 
Guineea Ecuatorială

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

j .» Președirțtele .Republicii Socialiste România' Mulțumesc profund ExielențeV Voâstrb pbntru cordisfijii îrf^li'j"^ân's- mis cu ocazia sărbătorii naționale și formulez urări pentru prosperitatea României și fericirea dumneavoastră personală. \

Cronica • 0 •zileiSimbătă dimineața, tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, s-a 'în- tîlnit cu dr. Vasos Lyssaridis, președintele Partidului Socialist (E.D.E.K.) din Cipru, care face o vizită de prietenie în țara noastră.
*Editura politică și-a aniversat, sîm- bătă, în cadrul unei adunări festive, împlinirea a trei decenii de activitate. Au participat membri ai C.C. al P.C.R., conducători de edituri, de instituții centrale, cadre didactice din învățămîntul superior, lucrători ai editurii, colaboratori. Luind cuvintul cu acest prilej, Valter Roman, directorul editurii, a relevat realizările obținute în tipărirea cărții social-po- litice.'•1 cadrul adunării festive au adus sa. aturi Ion Popescu-Puțuri, directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., Alexandru Graur, directorul Editurii Academiei, Maria Groza, _ vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Dionisie Balint, secretar al C.C. al U.T.C., Domokos Geza, directorul editurii „Kriterion", Alexandru Tănase, directorul Institutului de filozofie, și Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice.In încheiere, într-o atmosferă însuflețită, colectivul Editurii politice a adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.
»Simbătă s-a încheiat la București reuniunea reprezentanților uniunilor

DANIEL ODUBER
Președintele Republicii 

Costa Rica

de ziariști și ai presei militare din țări socialiste, care au făcut un schimb de experiență în legătură cu „Rolul mijloacelor și formelor publicistice în sporirea eficienței muncii de educare a tinerei generații în spiritul unei înalțe răspunderi pentru apărarea patriei socialiste". La reuniune au luat parte reprezentanți ai uniunilor de ziariști și ai presei militare din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.P.D. Coreeană, R.D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, R.P. Polonă, Republica Socialistă România, R.P. Ungară și U.R.S.S.
*în perioada 15—17 octombrie, în orașul Piatra Neamț a avut loc prima ședință a Consiliului Uniunii E- conomice Internaționale „Interchim- fibre",La ședință au participat reprezentanții împuterniciți ai membrilor uniunii din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria, Uniunea Sovietică și Iugoslavia. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai Secretariatului C.A.E.R. *în zilele de 18 și 19 octombrie, la Iași s-au desfășurat lucrările unei sesiuni științifice omagiale, consacrată aniversării a 100 de ani de la nașterea marelui savant român Constantin I. Parhon. Cu această ocazie, academicienii Stefan Milcu, Vasile Rășcanu și Vasile Mârza au susținut comunicări despre personalitatea și opera profesorului C. I. Parhon.(Agerpres)

Plecarea delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România in ZambiaSimbătă dimineața a plecat în Zambia o delegație de partid și de stat, care va reprezenta pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar genera) al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la festivitățile prilejuite de cea de-a X-â aniversare a Zilei naționale a Republicii Zambia.Din delegație fac parte Ștefan Pe-

întoarcerea delegației P. C.R. 
de la VarșoviaDelegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., care a participat la întîlnirea consultativă a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din Europa, s-a înapoiat simbătă de la Varșovia.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întimpinată de tovarășii Corne] Burtică, membru supleant al Comi

Ministrul afacerilor externe 
a plecat în MexicMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a plecat simbătă dimineață spre Mexic, într-o vizită oficială, la invitația secretarului relațiilor externe ale Statelor Unite ale Mexicului, Emilio O. Rabasa.La plecare, pe aeroportul Otopeni, se aflau Vasile Gliga și Cornel Pacoste, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din M.A.E.

Primire ia C.Simbătă dimineața, tovarășul Mihai Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, a primit delegația de activiști ai Partidului Comunist din Cuba, condusă de tovarășul Godwal Reyna Parra, adjunct al șefului departamentului producția de zahăr al C.C. al P.C. din Cuba, care, la invitația Comitetului Central al Partidului

Campionatele mondiale de volei
• in primele meciuri din grupele semifinala ~ 

voleibaliștii noștri învingători, voleibalistele învinse 
'te '«■Campionatele mondiale de volei au fost reluate, după o zi de repaus, cu primele meciuri din grupele semifinale. în seria de la Toluca, selecționatele masculine ale României și Bulgariei au furnizat nu numai cel mai lung meci de pînă acum al campionatelor, dar și cel mai spectaculos și deopotrivă remarcabil din punct de vedere tehnic. Timp de 2 ore șl 40 de minute, voleibaliștii români și bulgari au oferit celor a- proape 4 000 de spectatori o dispută sportivă de mare tensiune, răsplătită cu aplauze de temperamentalul public mexican. Dind dovadă de un admirabil spirit de luptă, voleibaliștii români, deși conduși la un moment dat cu 2—1 la seturi, au repurtat în cele din urmă victoria cu scorul de 3—2 (17—15, 7—15, 4—15,

fotbal Etapa a IX-a în divizia ACampionatul diviziei A la fotbal a programat ieri primele trei meciuri, încheiate cu rezultate scontate, adică victorii ale gazdelor. Poate că ceva mai echilibrat se anunța jocul dintre U.T.A. și Universitatea Craiova, oaspeții păstrînd și ei șanse suficiente. Dar arădanii, deși au fost conduși cu 1—0 (Marcu a deschis scorul în minutul 47), au realizat o victorie prețioasă, e adevărat la limită, urmare a două goluri, înscrise la mai puțin de 10 minute unul de altul, de Munteanu și Broșovschi — ambii cu șuturi puternice și bine plasate, trase de la distanță (16, respectiv, 22 m). în mod normal, rezultatul putea fi egal. Dacă insă craiovenii au părăsit terenul învinși, vina o poartă în principal portarul Oprea ; la șutul lui Broșovschi (din min. 74) a scăpat mingea în poartă, după ce de fapt o prinsese. O astfel de greșeală copilărească i-a atrâs, de altfel, imediat înlocuirea...La Brașov, Steagul roșu a cîștigat relativ ușor meciul cu Olimpia Satu- Mare. Scor 3—1. Au înscris — pentru gazde : Mateescu (min. 32), Gyorfi 

terfi, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, și Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Constantin Stătes- cu, secretar al Consiliului de Stat, și Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)

tetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, de activiști de partid.Au fost de față Wladyslaw Woj- tasik, ambasadorul R. P. Polone la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Au fost, de asemenea, prezenți Derick Rosslyn Ashe, ambasadorul Marii Britanii, Harry G. Barnes jr., ambasadorul Statelor Unite ale Ameri- cii, Armando Cantu Medina, ambasadorul Statelor Unite ale Mexicului, Petar A. Troendle, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Elveției la București, precum și Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București.(Agerpres)
C. al P. C. R.Comunist Român, face o vizită in schimb de experiență în țara noastră. La,primire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Ștefan Kiss, membru supleant al C.C. al P.C.R., secretar general al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.A participat, de asemenea, Nicolas Rodriguez Astiazarain, ambasadorul Republicii Cuba la București.

20—18, 15—10). Cu acest succes, echipa română își mărește șansele de a se califica în turneul final pentru locurile 1—6. în aceeași grupă, echipa Japoniei, marea favorită a campionatelor, a învins cu 3—0 (15—3, 15—6, 15—4) reprezentativa Olandei.Marea surpriză a primei zile a semifinalelor a produs-o echipa masculină a Poloniei : 3—0 (15—4, 15—6, 15—2) cu selecționata R.D. Germane, deținătoarea titlului mondial. Alte rezultate : Cehoslovacia — U.R.S.S. 3—0, Mexic — Belgia 3—0, Cuba — Brazilia 3—0.în turneul feminin, în grupa semifinală de la Tijuana, echipa Poloniei a întrecut cu 3—1 (15—11, 15—10,9—15, 15—9) formația României. Alte rezultate : Japonia — Ungaria 3—0 ; Mexic — Peru 3—0 ; Cuba — S.U.A. 3-0.

(min. 42) și Jambor (min. 70) ; pentru oaspeți, Lucaci (min. 48).Dinamoviștii continuă să păstreze avansul în fruntea clasamentului, prin victoria (de altfel, ușor de anticipat) în fața ultimei clasate, F.C. Galați. Comportarea lor de ieri nu a impresionat deloc. Tactica a- doptată de adversari — jocul la ofsaid — i-a pus în mare încurcătură. Semnificativ este faptul că ambele goluri au fost marcate din lovituri de la 11 m, dictate de arbitrul I. Rus pentru faulturi în careu. Autorii golurilor: Dumitrache (min. 41) și Dudu Georgescu (min. 84).Reamintim meciurile de astăzi. De dimineață (ora 11) pe stadionul său din B-dul Ghencea, echipa Steaua intilnește pe Chimia Rîmnicu-Vîlcea. Celelalte cinci partide se dispută după-amiază, de la ora 15, astfel : F. C. Argeș — Sportul studențesc ; F.C.M. Reșița — Politehnica Iași ; F.C. Constanța — Universitatea Cluj- Napoca ; A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Timișoara și C.F.R. Cluj-Na- poca — Jiul.
I. D.

AU ÎNCHEIAT
INSĂMÎNȚĂRILE

Județul Teleormanîn județul Teleorman s-a terminat însămințarea culturilor de toamnă pe Întreaga suprafață de 152 000 hectare, din care 126 000 hectare cu grîu.Informînd despre această realizare Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, biroul comitetului județean de partid scrie In telegrama a- dresată :Oamenii muncii de pe ogoarele județului, în frunte cu comuniștii, se angajează să depună eforturi și mai susținute pentru încheierea în cel mai scurt timp a arăturilor de toamnă și fertilizării terenurilor, pentru asigurarea bazei necesare obținerii in 1975 a unor producții agricole superioare celor de pînă acum. Cu aceste gînduri și preocupări, întîmpinăm cel de-al XI-lea Congres al partidului, hotărîți să facem totul pentru a ne aduce contribuția alături de întregul popor, la dezvoltarea materială și spirituală a județului, a națiunii noastre socialiste.
Județul PrahovaA încheiat însămințarea griului ți a celorlalte culturi de toamnă și județul Prahova. în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, biroul comitetului județean de partid scrie :Vă asigurăm că vom face totul ca pămîntul unităților agricole din Prahova să producă mai mult, realizînd 

I și depășind prevederile planificate pentru fondul de stat la grîu, po- I rumb, sfeclă de zahăr, legume, cartofi, carne, lapte și la celelalte produse agricole.Ne angajăm in fața partidului, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să valorificăm din plin experiența acumulată, să depunem toată priceperea noastră pentru înfăptuirea vastului program de dezvoltare și înflorire a patriei noastre, ce va fi a- doptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului.
Județul DoljIn întreprinderile agricole de stat șl în cooperativele de producție din Dolj s-au terminat simbătă însămîn- țările de toamnă pe cele 145 763 hec- : tare planificate. Țăranii cooperatori și lucrătorii fermelor de stat au încheiat această importantă campanie cu o săptămînă mai devreme față de anii precedenți. Ei s-au angajat, tot- I odată, ca pînă la 25 octombrie să în- | cheie și culesul porumbului.

9 (Agerpres)

AZI, ÎN CAPITALĂ• Balcaniada de marș a poștașilor. Startul (ora 9,30) și sosirea, in fâța Palatului' telefoanelor ditrea- lea Victoriei. Se întrec concurenți- poștași din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și Ro'niânia.
o Meciuri divizionare de handbal. în campionatul feminin : Progresul — Universitatea Iași (teren Progresul, ora 10), Rapid — Mureșul (teren Giulești, oșa 10). Universitatea București — Constructorul Timișoara (teren Constructorul, ora 11,30). în campionatul masculin : Dinamo — Independența Sibiu (ora 11,30) și Steaua — H.C. Minaur Baia Mare (ora 15,30). — ambele pe terenul Dinamo.
o în campionatul feminin de baschet : Rapid — Universitatea Cluj-Napoca (sala Giulești, ora 9,15) ; I.E.F.S. — Voința București și Constructorul — Institutul pedagogic (in cuplaj, de la ora 9,15, în sala Constructorul).
o Hochei pe gheață, la patinoarul „23 August" : Steaua — Dunărea Galați (ora 16) și Dinamo — S.C. Miercurea Ciuc (ora 18), con- tînd pentru campionatul național,

În cîteva rînduri
TENIS. Năstase și spaniolul Oran- tes s-au calificat în finala turneului de la Barcelona. în semifinale, Năstase l-a învins cu 6—3, 6—0, 6—2 pe francezul Jaufret, iar Orantes pe suedezul Borg cu 6—1, 7—5, 6—2.
ȘAH. o După 12 runde, în turneul internațional de la Manila, pe primul loc Vasiukov (U.R.S.S.) cu 8 puncte, urmat de Petrosian (U.R.S.S.) — 7,5 puncte, FlorinGheorghiu (România) — 7 puncte, Larsen (Danemarca) — 6,5 puncte și o partidă întreruptă. în runda a 12-a, Gheorghiu a făcut remiză cu vest-germanul Pfleger e Partidele a 13-a și a 14-a încheindu-se remiză, scorul în finala turneului candidați- lor la titlul mondial (Karpov—Korci- noi) a devenit 8—6 pentru Karpov.

TREI DECENII DE LA ELIBERAREA BELGRADULUI

Coordonate noi în peisajul 
capitalei iugoslaveIn aceste zile de octombrie, capitala iugoslavă trăiește sub semnul unui mare jubileu — a 30-a aniversare a eliberării sale. Ziua de 20 octombrie, însemnată cu litere de aur în istoria Belgradului, marchează un moment crucial în viața zbuciumată de secole a orașului de la confluența Dunării cu Sava. Sărbătoarea eliberării — după cum arăta președintele Adunării orășenești, Jivorad Kovacevici, intr-o convorbire — constituie un prilej de a evoca evenimentele memorabile din octombrie 1944, dar este, în același timp, moment de bilanț al rezultatelor obținute in cei 30 de ani de viață liberă.înfățișînd imaginea Belgradului zilelor noastre, ca mare așezare urbană, interlocutorul nostru releva că atributele acesteia sînt numeroasele întreprinderi industriale noi, cartierele de locuințe, ridicate în ultimii ani, importantele edificii edilitar-gospodărești și modernele artere de circulație. Ea capătă însă valențe reale dacă este raportată Ia situația existentă imediat după eliberare.Am avut ocazia să urmăresc destinul orașului în anii de după eliberare, prezentat în imagini sugestive de către directorul Institutului orășenesc de planificare, Stevan Iovano- vici.— Bombardamentele și luptele de eliberare, afirma interlocutorul, au lăsat în urmă un oraș cu industria devastată în proporție de 50 la sută, cu arterele de circulație scoase din folosință, cu mijloacele de transport, locuințe și instalații de electricitate, apă și canal în cea mai mare parte distruse. De aceea, obiectivul principal în prima etapă de dezvoltare a fost punerea în stare de funcționare a obiectivelor economice și edilitar-gospodărești, începerea operei de reconstrucție. S-au succedat apoi anii cînd, prin traducerea în viață a planurilor de dezvoltare, capitala iugoslavă a căpătat tot mai mult atributele unei metropole moderne, în care un drum larg iși croiește industria, orientată spre ramurile de vîrf, cum ar fi construcțiile de mașini, electrotehnica, chimia etc. Se afirmă, spunea interlocutorul, că cifrele nu pot exprima totul. Dar, pentru a descifra sensul transformărilor, trebuie adesea să recurgem la limbajul elocvent al cifrelor. Producția industrială a sporit de 18 ori față de 1939, potențialul industrial alcătuindu-1, în cea mai mare parte, capacitățile construite după război. Dezvoltarea bazei materiale a atras, în mod firesc, după sine, mutații radicale pe plan s.ocial. De la 280 000 de locuitori, cit număra imediat după război, Belgradul a a- juns la 1 300 000 de locuitori, ceea ce a determinat o serie de măsuri pentru dimensionarea orașului la noile cerințe. în capitala iugoslavă se construiesc anual 20—25 la sută din totalul locuințelor prevăzute în planul pe întreaga țară. Pe harta orașului au apărut cartiere noi ca Banovo Brdo, Karaburma, Koniarnik, Mi- liakov.atz, Kanarevo Brdo, Julino * Jtnofidaov 5 — “bnti

I
Din agenda Tirgului

international București '74
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Tratative și tranzacții comercialeGheorghe Rusu, consilier la întreprinderea română de comerț exterior „Electronum" : „Am . avut discuții fructuoase cu specialiști și reprezentanți ai firmelor de comerț exterior din majoritatea țărilor socialiste și din alte țări ale lumii, în urma cărora a fost realizat un important volum de tranzacții. Aș menționa încheierea unor coiitracte privind livrarea de tuburi cinescoape in Iran ; surse de iluminat (lămpi cu vapori de mercur, tuburi fluorescente ș.a.) în R. D. Germană, R. F. Germania, Liban ; televizoare și radioreceptoare în R.D.G. și Liban ș.a.m.d".Vasile Bota, consilier la întreprinderea de comerț exterior „Metal- importexport" : „In zilele care au trecut după deschiderea T.I.B.’74, standul nostru a fost vizitat de numeroși reprezentanți ai firmelor din străinătate, cu care am perfectat importante operațiuni de export și import. Bunăoară, a fost stabilit cadrul contractual privind livrarea de țevi de instalații în Bulgaria, tablă
Opinii ale unor participantDușan Jencckov, directorul pavilionului Iugoslaviei : „Relațiile economice iugoslavo-române se caracterizează prin creșterea rapidă a volumului schimburilor comerciale (in ultimii 10 ani, acestea sporind de 12 ori), precum și prin îmbunătățirea structurii lor. în primele șase luni ale acestui an, livrările reciproce de mărfuri au înregistrat o creștere de 117 la sută față de volumul realizat în aceeași perioadă a anului 1973. Dacă în anii trecuți, ponderea mașinilor și utilajelor era de 10 la sută, 

Brdo, Sumițe și altele, iar pe malul sting al Savei, pe terenul mlăștinos de odinioară, a crescut un oraș nou — Novi Beograd. Numai aici au fost date în folosință 30 000 de apartamente, în care trăiesc 100 000 de locuitori. în final, planul de dezvoltare prevede construirea a 70 000 de apartamente, în care vor trăi 250 000 de locuitori, deci aproape cît număra întreg Belgradul în momentul eliberării.în peisajul urbanistic al orașului au devenit familiare edificii moderne, ca palatul „Beograd", noua clădire a Palatului de justiție, sediul C.C. al U.C.I., sediul guvernului, muzeul de artă modernă, aeroportul „Beograd", portul la Dunăre, moderna stație de autobuze, autostrada cu sistemul său de benzi de asfalt suprapuse, ce străbate orașul de la un capăt la altul, podurile de peste Dunăre și Sava, elegantul palat al sporturilor „Pionir" și altele.Ținînd seama de cerințele dezvoltării în anii viitori, edilii orașului au proiectat încă de pe acum imaginea Belgradului anului 2000. Această imagine este schițată in proiectul „Beograd-2000" — rezultatul amplei activități a unui mare număr de ex- perți în toate domeniile ce au contingență cu dezvoltarea urbanistică. Planul este dimensionat după estimările, potrivit cărora, la sfîrși- tul acestui secol, capitala iugoslavă va număra peste 2 000 000 de locuitori. Orașul va cobori de pe cele șase coline, pe care se întinde în prezent, cuprinzînd in perimetrul său spațiile de dincolo de Sava și de-a lungul Dunării. Zonele industriale vor fi distanțate de orașul propriu- zis, în care vor apărea edificii noî, iar legătura intre cartiere va fi făcută de un metro ce va străbate Belgradul pe două artere perpendiculare.Aceasta este imaginea de azi șl cea de mîine a Belgradului aflat In plină înflorire în anii Socialismului.
S. MORCOVESCUBelgrad

★BELGRAD 19 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării Belgradului, președintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a decorat capitala țării cu Ordinul „Erou Național".ila saniino*» huqt jdaa 

groasă pentru firma vest-germană „Comex" ele. De asemenea, au fost semnate contracte pentru importul de oțeluri speciale din Japonia, Franța, Austria, R.F.G. Apreciem că există toate premisele să depășim cu mult valoarea tranzacțiilor încheiate la ediția anterioară a tirgului".Ștefan Herman, întreprinderea de comerț exterior „Romsit" : „O serie de exponate cu caracter de noutate tehnică — și mă refer, în primul rind, la mașina de frezat tălpi, utilizată în industria încălțămintei, care funcționează cu ax pe pernă de aer, construită de „Tehnometal“-Bucu- rești — au atras un număr mare de specialiști . și comercianți. Am încheiat contracte pentru export cu : întreprinderea bulgară „Tehnokomplet" (mașini de tricotat); „Unitehna" din R.D. Germană (piese de schimb și accesorii pentru utilaje textile) ; firma „L.T.G." din Viena (ventilatoare axiale de diferite tipuri, realizate de întreprinderea „Metalul roșu" din Cluj-Napoca)".
în prezent ea depășește 30 Ia sută. Un loc însemnat în ansamblul relațiilor economice iugoslavo-române revine cooperării și specializării în producție, care deține circa 45 la sută din totalul livrărilor de mașini și u- tilaje. Prezența și oferta iugoslavă la actuala ediție a T.I.B. prilejuiesc, o dată mai mult, cunoașterea potențialului economic al țărilor noastre, în scopul promovării pe mai departe a schimburilor comerciale, colaborării și cooperării economice iugoslavo- române".

„RAPSODIA" IN VIZITA 
LA PRIETENIîn zilele de 18, 19 și 20 octombrie 1974, ansamblul folcloric „Rapsodia" din Botoșani, recent laureat al celui de al 6-lea Festival internațional de folclor de la Zielo- na-Gora (Polonia), întreprinde un turneu în raionul Fălești (R.S.S. Moldovenească). Turneul artiștilor români are loc la scurt timp după ce o vizită similară a fost făcută In județul Botoșani de ansamblul artistic „Doina" al Casei raionale de cultură din Fălești. (Mihai Munteanu).

TOAMNA MUZICALĂ 
BĂCĂUANĂLa Bacău se desfășoară festivalul- concurs „Toamna muzicală băcăuană". Aflat la cea de a 3-a ediție, el își propune să stimuleze arta interpretativă în domeniul cîntecului popular și al muzicii ușoare românești. Reunind peste 1 000 de artiști amatori din toate județele țării, sărbătoarea cîntecului de la Bacău a debutat printr-o originală paradă a portului național. Timp de 5 zile, 

pe scena casei de cultură „V. Alec- sandri", soliști vocali, ansambluri folclorice și de estradă își dau concursul la promovarea și popularizarea artei noastre populare, a cîntecului cu caracter educativ. Ultima zi a festivalului este consacrată unui colocviu de muzicologie, in ca-
^ARNETT

CULTURAL

drul căruia compozitori, muzicologi, profesori de specialitate vor dezbate temele : „Mesajul umanist al creației noastre folclorice" și „Muzica ușoară românească și angajarea socială a actului de creație". (Gh. Bălță).
„FETELE DE PE TÎRNAVE"în comuna Jidvei, județul Alba, a avut loc festivalul cultural-sportiv intitulat : „Fetele de pe Tîrnave". 

După cum indică și titlul, la manifestările artistice și întrecerile sportive au participat numai echipe alcătuite din fete. Pe terenul sportiv al comunei s-au desfășurat concursuri de handbal și volei, precum și demonstrații alg, ansamblurilor de gimnastică artistica ale liceului a- gricol și liceului industrial din Blaj. La căminul cultural au fost prezentate bogate programe artistice, la care și-au dat concursul echipele de dansuri ale fetelor din Feisa, Jidvei, Veseuș, precum și binecunoscuta formație a fetelor din Că- pilna.(Ștefan Dinică).
„PARTID, 

PĂRINTE DRAG"Sub acest generic, în județul Vrancea, la Jariștea, Panciu, Gu- gești, Mărășești au fost organizate simpozioane dedicate apropiatului Congres al partidului, urmate de șezători literare. în comunele Si- hlea, Țifești, Suraia, Măicănești au fost organizate expuneri și seri de întrebări și răspunsuri. Caravane cultural-științifice s-au deplasat in cele mai îndepărtate puncte din pădurile vrîncene, la gurile de exploatare Tulnici, Andreiașu, Dumitrești, Nereju. (Ion Nistor).

duminica, ao octombrie
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului • 
Emisiunile zilei.

8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

Daktari.
10,00 Viața satului.
11,15 Contemporanele noastre.
11.45 Bucuriile muzicii. In pro

gram : Lucrări de J.S. Bach.
12.30 De strajă patriei.
13,00 ALBUM DUMINICAL.
15.45 Magazin sportiv ® Hochei pe 

gheață... altfel decît ați vă
zut pină acum ! o Handbal 
masculin : Steaua — Minaur 
Baia Mare (repriza a II-a).

16.45 Avanpremieră.
16,50 Film serial : ,,Nemuritorul44.
18,00 Steaua fără nume. Emisiune- 

concurs pentru tineri inter
pret! de muzică ușoară.

18,55 Publicitate.
19,00 Documentar TV : Valea Fru

moasei moare, Valea Fru
moasei renaște.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Săptămînă po

litică internă și internaționa
lă în Imagini.

20,00 Film artistic : „Podul de pe 

rîul Kwai" — producție a 
studiourilor engleze. Premie
ră pe țară.

22.30 Telejurnal.
22,40 închiderea programului.

PROGRAMUL II
10,00-11,45 Matineu simfonic. Con

certul Filarmonicii de stat 
„George Enescu44.

20,00 Luna creației originale româ
nești. Tezaur de cîntec româ
nesc.

20.30 Constructori de un sfert de 
veac.

20,45 Seară de teatru : „Eu, moș
tenitorul’4 de Eduardo de 
Filippo.

22,05 Florile-s îndrăgostite și 
toamna. Cîntă Aura Urzi- 
ceanu.

22.20 închiderea programului.

LUNI, 21 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I

16,00 Telex.
16.05 Avanpremiera săptămînii.
16,15 Ani de măreție. Program de 

cîntece interpretat de corul 
sindicatelor din Oltenița și 
corul Uzinelor mecanice din 
Buzău.

16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal © Țara întreagă 

întîmpină Congresul al XI- 
lea cu noi victorii în marea 
întrecere.

20,00 Reflector.
20,15 Roman foileton : „Surorile 

Matterassi44. Producție a stu
diourilor italiene.

20,50 Voci noi — melodii noi, mu
zică ușoară.

21,00 Univers științific.
21.30 Revista literar-artistică TV.
22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17,35 Reportaj TV. : Inscripție la 

porți. Arta sculpturii în lemn 
și în lut a țăranilor mara
mureșeni.

17.45 Frunze de toamnă. Program 
muzical.

18,00 Film serial : ,,Adam Sanga- 
la4‘ — producție a studiouri
lor cehoslovace. Episodul IV.

18.30 Bucureștiul, azi.
18.45 Animafilm vă oferă... Tîrgul 

de fete. Regia : Angela Bu-
. zilă.

18.55 Publicitate.
19,00 Argeșul cîntă cu țara.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film documentar : Geome

trie dură.
20.10 Avanpremiera săptămînii.
20,15 Preferințele dv. muzicale sînt 

• și ale noastre.
20.55 Telex.
21,00 Film artistic : „Serata44. Pro

ducție a studiourilor cine
matografice „București44.

22.30 închiderea programului.

C. Moscovich, directorul pavilionului Israelului : „Sîntem bucuroși că sîntem din nou la București, la Tîrgul internațional, unde, aflîndu-ne pentru a treia oară, se poate spune că am devenit participant tradiționali. La actuala ediție expun zece firme din țara mea, mai ales în domeniul electronicii. Cert este că interesul pe care-1 manifestă specialiștii români față de exponate mă îndreptățește să sper că schimburile comerciale dintre țările noastre vor primi un nou impuls, se vor amplifica și diversifica și mai mult".Mitzuro Fukukila, directorul pavilionului Japoniei, director ăl firmei „Jetro" la București : „La cea de-a treia ediție a T.I.B., exponatele prezentate de organizația „Jetro“, precum și de alte patru firme cunoscute, între care „Koyo Seyko" și „Ho- kushin Electric", au menirea să facă cunoscute în România comerțul, e- conomia și cultura Japoniei. Cunoaștem amploarea deosebită a dezvoltării economiei românești, capabilă să realizeze produse de mare tehnicitate și care dispune de largi posibilități pentru extinderea relațiilor economice cu alte țări. în acest context, cred că T.I.B. ’74 constituie un factor stimulativ, oferind prilejul cunoașterii unei mai mari varietăți de creații^ ale industriei românești, în măsură să suscite interesul reprezentanților cercurilor de afaceri din toate țările, inclusiv din Japonia14,
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Amplu rechizitoriu la adresa 
politicii rasiste a regimului 

din Africa de SudNAȚIUNILE UNITE 19. (Agerpres). Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit, vineri, pentru a examina relațiile dintre Națiunile Unite și Africa de Sud. După cum este știut, la 30 septembrie, Adunarea Generală a adoptat, cu 125 de. voturi favorabile 9 abțineri și un vot împotrivă (Africa de Sud), o rezoluție prin care a cerut Consiliului de Securitate să reconsidere . aceste relații „ținînd seama de violarea constantă de către Africa de Sud a principiilor Cartei și Declarației universale a drepturilor omului".în prima ședință a Consiliului. de Securitate, consacrată acestei probleme, au luat cuvîntul ministrul . de externe al Somaliei, Omar Arteh Ghalib, ministrul de externe al Sier- rei Leone, Desmond Luke, și reprezentantul Tunisiei, Rachid Driss.Consiliul de Securitate a aprobat, fără obiecții, cererea prezentată de Mauritania cu privire la audierea în consiliu a lui David Sibeko. membru al Comitetului executiv al Partidului Panafrican din Azania (Africa -de Sud). Consiliul de Securitate a aprobat, de asemenea, cererile de participare la detbateri, fără drept de vot, prezentate de Cuba și de un număr de 15 state ' din Africa și Orientul Apropiat.Vorbind in numele grupului țărilor africane, Rachid Driss (Tunisia) a arătat că majoritatea populației din Republica Sud-Africană este supusă dominației unei minorități albe, care nu reprezintă decît o cincime din numărul total a'l locuitorilor țării, iar celor 8 milioane de africani le-a fost rezervat doar 13 la sută din pămîntul cel mai arid. Structura politică și socială din Africa de Sud,

a subliniat vorbitorul, este In flagrantă contradicție cu Carta șl cu Declarația universală a drepturilor omului.' El a menționat că regimul rasist sud-african a ignorat toate apelurile comunității internaționale și nu a efectuat nici o schimbare în politica sa' rasistă, menținînd, pe de altă parte, ocupația și asupra Namibiei. în baza acestor considerente, invocînd articolul 6 al Cartei, vorbitorul a cerut consiliului să ia în considerație excluderea R.S. Africane din O.N.U.Ministrul de externe somalez, Orriar Arteh Ghalib, vorbind în calitate de președinte al Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane, a declarat că „inițiativa statelor africane de a cere Adunării Generale să respingă scrisorile de acreditare ale'delegației sud-africane nu a fost întreprinsă numai pentru acest scop limitat. Acțiunea nu a urmărit doar să sublinieze caracterul nereprezentativ al guvernului sud- african, ci să ridice și întrebarea fundamentală dacă O.N.U. poate continua să aibă ca membru un stat care a violat atît de consecvent și de flagrant principiile și scopurile organizației".Politica de apartheid a guvernului sud-african, de violare flagrantă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului a fost, de asemenea, condamnată în dezbateri de ministrul de. externe al statului Sierra Leone, Desmond Luke, care a arătat că regimul de la Pretoria a încălcat pînă în prezent aproape 180 de rezoluții ale O N.U.Consiliul de Securitate va continua examinarea acestei probleme luni, începînd de Ia ora 19,00 GMT.
Lichidarea subdezvoltării -

o acută problemă socială și morală
— Declarațiile președintelui Băncii MondialeLuind cuvîntul în cadrul reuniunii Consiliului economic și social al O.N.U., președintele Băncii Mondiale, Robert McNamara, a subliniat necesitatea intensificării ajutorului acordat de statele industrializate țărilor în curs de dezvoltare, întrucît aproximativ 800 milioane de persoane trăiesc „in condiții degradante pentru demnitatea umană".Vorbitorul a arătat că actualele fenomene de recesiune și criză economică, semnalate în cea mai mare parte a țărilor industrializate, nu reprezintă o justificare a diminuării ajutorului acordat statelor în curs de dezvoltare, întrucît diferențele dintre eele două grupuri continuă să rămînă

imense. în prezent, a menționat el, in țările industrializate consumul de calorii este cu 40 la sută superior celui din țările subdezvoltate. în același timp, ritmul mortalității infantile este în statele dezvoltate cu 90 la sută inferior celui din țările sărace, iar durata medie a vieții, mai mare cu peste 50 la sută. Pentru țările subdezvoltate, a menționat McNamara, orice scădere a nivelului de trai pune cu acuitate „problema mizeriei celei mai crunte". „Ajutorarea grupului de state subdezvoltate este o problemă, socială și morală permanentă, care revine statelor industrializate acum mai mult ca ori- cind" — a arătat vorbitorul.
EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CIPRU

® CONTINUAREA SCHIMBULUI DE PRIZONIERI
• UN RAPORT AL SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.NICOSIA 19 (Agerpres). — Schimbul de prizonieri ciprioți greci și ci- prioți turci a continuat sîmbătă, pentru a doua zi consecutiv după întreruperea intervenită în urmă cu aproximativ trei săptămîni.La hotelul „Ledra Palace", din Nicosia, sub auspiciile reprezentanților O.N.U. în Cipru și ai Crucii Roșii Internaționale, au fost schimbați și eliberați 500 de ciprioți greci și turci, capturați prizonieri în urma ostilităților militare care au avut loc în insulă în cursul verii.Acest proces se desfășoară în conformitate cu prevederile acordului încheiat de președintele interimar, Glafkos Clerides, liderul ciprioților greci, cu vicepreședintele Rauf Denk- taș, reprezentantul ciprioților turci.

într-un raport înaintat Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, își exprimă îngrijorarea în legătură cu tendința de înrăutățire a situației generale din Cipru, „în prima jumătate a lunii ' octombrie, numărul cazurilor de încălcare a încetării focului a crescut. Schimburi de focuri între părți au avut Ioc foarte des în zona Nicosiei, unde, numai in luna octombrie, s-au înregistrat 350 de incidente". De aceea, se arată în raport, s-a hotărît mărirea numărului posturilor de observație ale forțelor O.N.U. pentru menținerea păcii în Cipru. în prezent funcționează 140 de asemenea posturi. în document se precizează. totodată, că, în zonele controlate, de Turcia, libertatea de mișcare a forțelor O.N.U. rămîne limitată.
r

ANCHETAi
„SCiNTEII"

Inflația, ca fenomen al economiei capitaliste, are o veche istorie și, implicit, accepțiuni și interpretări diferite. în sensul cel mai larg, inflația se definește ca o masă de bani excesivă față de nevoile efective ale cir- culației. Ca urmare, banii se depre- ciază, are loc \o creștere generală a prețurilor ; întf-o fază mai avansată a inflației, aceste fenomene sînt însoțite de slăbirea sistemului de credit Și bancar, perturbarea procesului de producere și desfacere a mărfurilor, pierderea încrederii în monedă, crearea unor mari dezechilibre financiare, perturbări în întreaga viață economică.Actuala Inflație din țările occidentale, îndeosebi din cele dezvoltate din punct de vedere economic, constituie din mai multe puncte de vedere un caz unic în întreaga istorie 
a capitalismului.Mai întîi, niciodată inflația nu a operat pe un front atît de larg ca acum : toate statele sistemului capitalist, fără excepție, sînt afectate de această boală, într-o măsură sau alta, în ce privește ritmul de creștere al inflației (în general de peste 10 la sută, ajungind in unele țări la 18—25 la sută sau chiar la peste 100 la sută pe an) a depășit tot ce s-a înregistrat pînă acum, cu excepția unor vechi și rare cazuri de inflație „galopantă". Considerată multă vre- me de unii economiști, oameni de afaceri și oameni politici drept un stimulent al producției. și desfacerii, inflația este însoțită acum — contra- zicînd toate experiențele și teoriile existente — de o reducere a ritmului de dezvoltare economică și de o sporire a numărului șomerilor. A fost nevoie, pentru a defini actuala situație ieșită din comun, de inventarea unor termeni : „stagflație" (inflație însoțită de stagnare economică) sau chiar „slumpflație" (inflație însoțită de depresiune economică, care în terminologia economică americană 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GENEVA 19 (Agerpres). — în organele de lucru cu profil economic ale Conferinței pentru . securitate . și cooperare în Europa,. de la. Geneva, discuțiile au condus, in ultima, perioadă, la definirea unui număr important de probleme privind lărgirea și intensificarea cooperării economice și tehnico-științifice între statele participante, probleme care trebuie să-și găsească o reflectare corespunzătoare în documentele finale ale conferinței. Negocierile concrete au avut la bază propuneri de text privind diverse domenii ale cooperării economice prezentate de delegațiile Angliei', Iugoslaviei, Olandei, României, Ungariei și U1R.S.S.Dezbaterile din plenara comisiei a doua au permis aprofundarea și elucidarea unor probleme economice contemporane majore, care trebuie să-și găsească rezolvarea in re

lațiile economice stabile și e- chitabile dintre «țațele participante, Aprecierea generală este că, prin eforturi comune și acțiuni concrete, toate statele trebuie să contribuie la rezolvarea problemelor complexe pe care le pun materiile prime, energia, alimentația și fenomenele monetare, pentru a se asigura o dezvoltare economică continuă și diversificată a tuturor țărilor.Continuînd procesul de redactare 
a noi prevederi, în subcomisia pentru schimburile comerciale s-a înregistrat un text care relevă importanța problemelor monetare și. financiare pentru dezvoltarea comerțului internațional și subliniază, totodată, ho- tărîrea statelor de a trata aceste probleme astfel încît să se asigure expansiunea pe mai departe a conierțu- lui între țările participante.

O declarație a C. C. al P. C. PeruanLIMA 19 (Agerpres). — Partidul Comunist Peruan consideră că principala îndatorire a tuturor , forțelor progresiste din țară este de a sprijini și apăra cuceririle istorice înfăptuite de revoluția din 1968, de a adînci și consolida transformările revoluționare, se spune în declarația C.C. al P.C. Peruan. Actualele măsuri ale guvernului, relevă documentul, urmăresc obținerea independenței naționale depline, lichidarea do

minației economice și politice străine, rezolvarea problemelor, sociale cu care este confruntată țara, măsuri ce răspund intereselor întregului popor peruan. C.C. al P.C. Peruan își exprimă întreaga solidaritate cu politica externă promovată de actualul guvern. Comuniștii peruani, se Spune în declarație, sînt ferm hotă- riți să-și aducă contribuția la victoria deplină 8 revoluției peruane.
„ANGLIA IN FATA UNEI PERIOADE DE AUSTERITATE"

Presa londoneză despre preocupările actuale 
ale guvernului laburistLONDRA 19 (Corespondentă de la N. Plopeanu). — „Guvernul britanic a început să fie confruntat cu realitățile crizei economice și să pregătească țara pentru o perioadă de austeritate" — astfel își începe ziarul „Financial Times" comentariul Său de -la sfirșitul șăptămînii, referitor Ia situația economiei britanice. „în cu- vîntarea sa radiodifuzată — continuă ziarul — primul ministru nu numai că a recunoscut că nU este de așteptat nici un fel de creștere a standardului de viață în următorii doi ani și chiar pe o perioadă și mai lungă, dar a lăsat să se înțeleagă și faptul că, practic, nu se poate face prea mult în bătălia contra inflației".întreaga presă londoneză de sîmbătă publică articole și comentarii consacrate fenomenelor negative care se manifestă de mai mult timp în economia britanică. Astfel, „Gu

ardian" menționează că „prețurile cresc într-Un ritm de 17,1 la sută pe an.„Times" oglindește situația dificilă a unor mări firme și companii ca „Hawker Siddeley Aviation" sau „British Caledonian", amenințate cu falimentul. După cum scrie „Times", pentru a preîntîmpina falimentul a- cestora și concedierea unui mare număr de. muncitori, sindicatele „au cerut naționalizarea lor".După remanierea cabinetului, care a avut loc vineri, guvernul se pregătește pentru deschiderea sesiunii parlamentare, Unde urmează să prezinte spre dezbatere o serie de proiecte de legi menite să facă față situației, în același timp, ministrul finanțelor, Healey, pregătește bugetul pe care îl va înainta parlamentului Ia 13 noiembrie.

Pregătiri pentru reuniunea arabă
la nivel înaltRABAT 19 (Corespondență de la Mircea Ș. Ionescu). — Pregătirile pentru deschiderea, la 26 octombrie, la Rabat, a celei de-a opta conferințe arabe la nivel înalt au intrat în faza finală. în capitala Marocului a sosit deja delegația Ligii Arabe, care stabilește acum ultimele amănunte, legate mai întîi de începerea la 22 octombrie a conferinței miniștrilor afacerilor externe din țările respective. Mahmud Riad, secretarul .general al Ligii Arabe, a fost primit de suveranul marocan . Hassan al II-lea. în ultimele zile, liderii arabi și-au intensificat consultările privind ordinea de zi a reuniunii, atît prin contacte directe, cit și prin schimburi de mesaje. în acest context se înscriu. vizitele președintelui Comitetului Executiv al Organizației

pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, la Alger, Rabat și Cairo.în legătură cu ordinea de zi, secretarul general adjunct al Ligii Arabe, A. Nofal, a comunicat presei că în cadrul conferinței se vor discuta problemele privind acțiunile comune ale țărilor arabe în vederea eliberării teritoriilor ocupate și restabilirii drepturilor naționale legitime ale poporului palestinean. Conferința, a adăugat el, va examina, de asemenea, problemele dezvoltării țărilor arabe, precum și propunerea Sudanului și Somaliei de convocare a unei conferințe la nivel înalt arabo-africană. A. Nofal a precizat, că miniștrii afacerilor externe vor' discuta și probleme legate de reluarea lucrărilor conferinței de la Geneva asupra Orientului Apropiat.
DELACORESPONDENȚIINOȘTRI:

geneva Referendum despre 
soarta dezrădăcinaților. Electoratul din Elveția este chemat astăzi să se pronunțe, în cadrul unui referendum, asupra unui proiect privitor la expulzarea muncitorilor străini.Ca și în alte țâri vest-europene, în Elveția șe găsesc un mare număr de muncitori veniți din alte țări în căutare de lucru. (Potrivit statisticilor, în Elveția ar fi 1 053 000 de' străini, dintre care 52,8 la sută proveniți din Italia ; 11 la sută — din Spania, tot atî- ția din R.F.G. ; 1,9 Ia sută din Turcia ; restul din țări africane și arabe). Angajați să presteze mai ales munci grele și necalificate, cei. mai mulți dintre acești muncitori sînt victime ale discriminărilor de tot felul, ale unor condiții sociale sub demnitatea umană. De mai mulți ani, cercuri reacționare duc o campanie de ațîțare a resentimentelor populației elvețiene față de aceste categorii de muncitori. Conjunctura economică critică

din ultima vreme a accentuat acest curent. Teama de criza economică a dus — scria o publicație de aici — la căutarea unui țap ispășitor în persoana Imigranților.în aceste condiții, s-a ajuns la proiectul de lege care preconizează scăderea considerabilă a numărului de muncitori imigranți — pînă la jumătate din total — prin alungarea lor din țară. S-a calculat că punerea în aplicare a proiectului ar însemna 500 de oameni — bărbați, femei și copii — expulzați zilnic din Elveția, timp de trei ani.Proiectul a tntîmnl- nat o vie opoziție din partea a diferite cercuri. Desigur, in primul rînd, a cercurilor progresiste, de stingă: dar și din. partea unor reprezentanți ai patronatului. „Un astfel de exod va provoca un gol în bugetele locale, ceea ce va reclama noi impozite în valoare de circa 300 milioana de franci" —

scrie „Tribune de Ge- neve". Este semnificativ și un afiș care înfățișează un metalurgist, un pietrar, un ospătar, o femeie de serviciu cu copilul, cu bagajele în față, înși- ruiți pe o linie ferată. Pe afiș scrie : „Veți face dv. munca lor ?". Potrivit unor calcule, plecarea a 300 000 de muncitori — 10 lasută din populația activă — va atrage după sine' o dezorganizare cvasitotală în multe întreprinderi; ceea ce va contribui nu la lecuirea, ci la agravarea bolilor economiei.Votul de azi va indica dacă proiectul de expulzare va fi sau nu reținut și aplicat. Deocamdată insă, desfășurarea campaniei pentru acest referendum a pus în evidentă încă o dată și cu toată tăria soarta tragică a celor care, deoarte de patrie și familiile lor, devin, cum spunea cineva aici, niște ;.sca- me de praf" în bătaia tuturor vînturilor.
Corneliu VLAD

DE PRETUTimi
• FEMEILE IN ISTO

RIA PICTURII. °P‘nia larg acreditată cum că istoria picturii nu a înregistrat nume marcante de femei artiste nu corespunde adevărului. După părerea unei cercetătoare americane, Eleanor Tufts, „istoricii de artă nu le-au tratat cu cuvenita atenție pe femeile a căror principală ocupație a fost pictura". Pentru a-și argumenta punctul de vedere, Eleanor Tufts inventariază, în lucrarea sa numită „Moștenirea noastră necunoscută", creațiile a 22 de profesioniste in arta penelului. Printre ele, Levina Teerling, ''care concura pe însuși marele portretist Holbein la curtea regelui Henric al VIII-lea al Angliei, Maria Merian, reputată . pentru Ilustrațiile în botanică (o plantă îi poartă chiar numele), Suzanne Valadon, cu nimic mai prejos în pictură decît fiul ei, cunoscutul peisagist Utrillo.
• BUSOLA IN EU

ROPA. Dacă busola a fost cunoscută încă din timpuri străvechi de chinezi, în Europa ea și-ar fi făcut apariția în secolul al XlII-lea în Anglia. Un cercetător englez, S. Searle, susține insă că data apariției busolei în Europa ar putea fi devansată cu citeva veacuri. Studiind mal multe biserici din Marea Brita- nie, construite în evul mediu, cînd exista obiceiul ca acestea să fie orientate spre răsărit, Searle a remarcat că ele nu sînt situate exact pe direcția est. Or, dat fiind că polii geografici și cei magnetici nu coincid, eroarea pare să se datoreze tocmai folosirii în orientarea respectivelor edificii a busdlei sau compasului magnetic.
• ROBOTUL DEBU

TEAZĂ LA OPERĂ. Pnntra interpreții cunoscutei lucrări lirice a lui Offenbach „Povestirile lui Hoffmann" va figura, pentru prima oară, pe scena o- perei pariziene, un robot autentic. Dornic să fie cit mai fidel episodului in care marele scriitor romantic german Hoffmann se îndrăgostește de o păpușă numită Olympia, regizorul a a- pelat la o fabrică de automate din Paris pentru a-i furniza „personajul" respectiv — interpretat dintotdeauna de o soprană ce imita mișcările mecanice ale păpușii. De-ac.um înainte; rolul Olympiei va' reveni unui robot electronic, care, îmbrăcat într-o rochie lungă, se va deplasa, va dansa și chiar va cin ta.
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e presă Delegația guvernamenta
lă a Republicii Arabe Egipt,

întrevedere chino-dnne- 
ZU. Preraieru' danez, Poul Hartling, aflat , intr-o vizită, oficială la . Pekin la invitația guvernului R. P. Chineze, a avut o întrevedere cu premierul Consiliului de Stat al țării-gazdă, Ciu En-lai, la spital. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire prietenească.

Sediul guvernului Repu
blicii Guineea-Bissau, care după proclamarea în septembrie 1973 a independenței acestui tînăr stat a- frican fusese, fixat în mod provizoriu la Boe, va fi transferat la Bissau — a declarat Manuel dos Santos, subcomisar pentru informații și turism.

în Insulele Comore va fi organizat un referendum în problema acordării independenței, potrivit unui proiect de lege adoptat de A- dunarea Națională a Franței. Proiectul de lege prevede ca referendumul să fie organizat la șase luni după promulgarea legii asupra independenței. Arhipelagul Comore este situat în sud-estul Africii, în apropiere de Madagascar, și se întinde pe o . suprafață de 2171 kilometri pătrați, avînd o populație de aproximativ 220 000 locuitori.
Convocarea Congresului 

P.S.F. La Paris a avut loc, sîmbătă, o ședință a Comitetului Director al Partidului . Socialist.. Francez, la care a fost adoptată hotărîrea ca viitorul congres al partidului să aibă

loc în zilele de 31 ianuarie — 2 februarie 1975. Unul din punctele ordinii de zi a ședinței a fost problema relațiilor dintre Partidul Socialist și Partidul Comunist Francez.
Convorbiri americano- 

portugheze. In c°municatuI privind vizita în S.U.A. a președintelui Portugaliei, Costa Gomes, se menționează că președintele G. Ford „a exprimat admirația sa pentru capacitatea dovedită de conducătorii portughezi în opera de restabilire a democrației în Portugalia, prin alegeri libere". în cadrul convorbirilor, au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, între care negocierea unui nou acord asupra bazei americane de la Lajes, din Insulele Azore.
SITUAȚIA ECONOMICĂ ÎN LUME
© fenomene ® implicații ® preocupări actualemai este cunoscută și sub numele ' de slump). Măsurile antiinfla- ționiste pe care le iau guvernele occidentale se aplică cu multe precauții și, firește, au cel mult funcția de paliativ, nu de remediu rădicai. Escaladarea procesului inflaționist proliferează mai mult ca oricînd dezechilibre, dereglări în economie, accentuează injustiția socială.în ce privește cauzele, există un mare număr de teorii și explicații — atît de multe încît se pune întreba-

cererea determinată de investițiile întreprinderilor, pe de o parte, și capacitatea economiei de a face față tuturor acestor cereri, pe de 'altă parte. Urmarea ar fi apariția unui exces de cerere, iar aceasta ar duce Ia creșterea prețurilor, fn concluzie, principalii vinovați de actuala inflație ar fi... muncitorii, care impun patronilor majorări de salarii. Cum s-ar zice, hoțul de păgubaș...în varianta „inflația costurilor", se consideră că actuala inflație s-ar da-

Desigur, inflația este un fenomen prea complex pentru ca asemenea explicații să nu lase impresia , că au în bună parte un caracter tendențios. Ea este o .boală a echilibrului, iar problema echilibrului este multilaterală, .avîndu-și rădăcinile în însăși esența orânduirii capitaliste.De asemenea, inflația contemporană nu poate fi separată de adinci- rea decalajelor dintre țările dezvoltate din punct de vedere economic și cele în curs de dezvoltare. Această

area dacă nu se urmărește să se creeze confuzii, să se facă mai grea căutarea adevăraților vinovați și profitori ai inflației.Astfel, continuă să se agite ideea „Inflației monetare", in sensul că fenomenul s-ar caracteriza printr-o abundență de bani și de credite care duce la creșterea prețurilor, potrivit legităților economiei de piață. Lupta contra inflației ar trebui deci să vizeze reducerea relativă a masei banilor în circulație, restrîngerea creditelor bancare etc.Mai insistent însă' se vorbește despre caracterul „nemonetar" al actualei inflații. Inflația ar fi nemonetară pentru că ea nu ar fi determinată de un dezechilibru monetar, ci de cererea de pe piață sau, în altă variantă.. de costurile de producție.„Inflația cererii" ar avea la origine o neconcordanță între cererea de consum a muncitorilor și a altor sala- riâți, cererea de consum a statului și

tora creșterii costurilor de producție, ca urmare a sporirii salariilor (iarăși 1), a creșterii prețurilor la u- nele produse de import, iar, în ultima vreme, la petrol și la alte materii prime. Escaladarea costurilor de producție duce, în această ipoteză, la escaladarea prețurilor de desfacere, deci la agravarea procesului inflaționist.Adepțti concepției „nemonetare" a inflației moderne — indiferent dacă este o inflație a cererii sau a costurilor — se întîlnesc, pe terenul comun al blocării salariilor și prețurilor. Experiența arată însă că această politică are un fond nu numai reacționar, dar și ineficient, deoarece dacă salariile pot fi ușor și temeinic „înghețate", prețurile nu se supun acestui tratament. Blocarea salariilor și prețurilor devine astfel un mijloc de reducere a nivelului de trai al celor ce muncesc, de creștere a profiturilor:

Rdlncire provoacă distorsiuni tn fluxurile de mărfuri, subminează stabilitatea relațiilor economice internaționale, slăbește conjunctura economică.Este, de asemenea, greu de făcut abstracție de interesele statului capitalist și ale marilor corporații, legate de prelungirea procesului inflaționist. Creșterea excesivă a circulației bănești, umflarea volumului de Credite bancare au fost frecvent determinate de cererile statelor capitaliste, în vederea finanțării politicii de dominație politică și de agresiune sau de expansiune economică. Societățile multinaționale, asupra activității cărora reglementările în vigoare în țările unde își au sediul aproape că nu au nici o influență, profită din plin de actuala instabilitate economică și financiar-valutară pentru a desfășura uriașe acțiuni speculative care intensifică procesul inflaționist

Niciodată marile întreprinderi capitaliste nu au realizat beneficii mai copioase decît In ultimii ani, prin manevrarea în interesul lor a dezechilibrelor generate de inflație.tn contrast cu hora profiturilor umflate apare situația păturilor sociale cu venituri fixe, marile victime ale inflației. Puterea de cumpărare a salariilor scade mereu, cetățeanul nu mai este sigur că va putea înnoda cele două capete ale bugetului de familie, vede economiile lui bănești topindu-se.Acum s-a ajuns în pragul unei inflații galopante care, departe de a mai gresa articulațiile mașinii capita-, liste, a pus sub presiune cazanul întregii economii mondiale. Nu este de mirare că toate publicațiile economice occidentale sînt pline de avertismente și semnale de alarmă privind cursul spre recesiune. în acest moment, inflația a devenit o preocupare generală. în aceste condiții, eforturile care se întreprind pe planul fiecărei țări, nu sînt suficiente. „Actualele probleme economice, criza economică și financiară, problema materiilor prime, a energiei, problemele inflației — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea de la Cluj-Napoca — nu se pot soluționa decît prin așezarea pe baze noi a relațiilor dintre state, prin realizarea unui raport just, echitabil între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale, printr-o folosire mai rațională a resurselor naturale care să asigure progresul fiecărui popor".Aceasta și numai aceasta este singura modalitate prin care actualele seisme inflaționiste pot fi zăgăzuite, prin care situația economică internațională poate fi asanată.
Costin K1RIȚESCU 
doctor în economie 

______ J

condusă de ministrul afacerilor externe, Ismail Fahmy, și-a încheiat, Ia Moscova, convorbirile cu reprezentanți ai U.R.S.S. Părțile au convenit că reglementarea politică deplină și definitivă care trebuie înfăptuită în cadrul conferinței de Ia Geneva în scopul instaurării unei păci drepte și trainice în Orientul Aoropiat este posibilă doar în condițiile asigurării drepturilor legitime ale poporului arab al Palestinei, inclusiv a dreptului său la crearea unui stat național. Cele două părți s-au pronunțat în favoarea participării independente, pe baza egalității in drepturi cu ceilalți participant, a reprezentanților Organizației pentru. Eliberarea Palestinei la conferința de pafie de Ia Geneva pentru Orientul Apropiat. S-a exprimat speranța că sesiunea Adunării Generale a O.N.U. va adopta o hotărîre constructivă, care va contribui la a- sigurarea. drepturilor naționale legitime ale palestinenilor, în cadrul e- forturilor generale menite să ducă la instaurarea unei păci drepte și trainice în Orientul Apropiat.
MfîXÎClîl extinde controlul a- supra societăților străine din țară. Președintele Mexicului, Luis Echeverria, a semnat un decret prin care se anunță „mexicanizarea" societății nord-americane „The Telecommunication Industry", subsidiară a companiei „International Telephone and Telegraph" (I.T.T.).
Miîing studențesc la Phe

nian. La plienian a avut loc un mare miting studențesc. Participanții au condamnat politica de represiune promovată, de clica Pak Cijan Hi împotriva. studențimii democrate' sud- coreene, eerînd eliberarea din închisoare a colegilor lor din Sud.arestați și crearea de condiții pentru libera afirmare a drepturilor democratice ale poporului sud-coreean.
Foamete în Etiopia. Un- sprezece din cele paisprezece provincii ale Etiopiei sînt încă amenințate de flagelul foametei, iar 3—4 milioane de oameni se pot afla într-un viitor apropiat în pericolul de a muri de subnutriție — au anunțat oficialități etiopiene. Acestea speră ca penuria de alimente să poată fi eliminată sau cel puțin limitată prin inițierea unui program de dezvoltare pe termen lung.
Noi incidente 

în Irlanda de NordLONDRA 19 (Agerpres). — Climatul de tensiune care s-a instaurat în ultimele zile în Irlanda de Nord s-a menținut vineri, cînd au fost semnalate noi Incidente. Astfel, un număr de 12 persoane, majoritatea copii, au fost rănite de explozia unei bombe plasate într-un automobil părăsit în fața unei școli din cartierul catolic New • Lodge din Belfast. Alte două persoane au fost rănite, vineri dimineață, în cartierul catolic Falls Road din capitala provinciei.Incidente violente au fost semnalate, in noaptea de joi spre vineri, și în localitatea Ballymoney (comitatul Antrim), unde șapte autobuze au fost incendiate, și in orașul Armagh.

• CĂDERI MASIVE DE 
ZĂPADĂ. Zece trecatori din Munții Alpi au fost închise ca urmare a căderilor intense de zăpadă din ultimele zile, în timp ce a unsprezecea — St. Gothard — va fi deschisă numai în timpul zilei. Au fost închise tre- cătorile Albula, Furka. Grimsel, Grand St. Bernard, Klausen, Marchairuz, Nufenen, San Ber- nadino, Susten și Weissenstain. Pentru alte trecători alpine, au- tomobiliștii elvețieni au fost sfătuiți să monteze lanțuri antiderapante la roțile vehiculelor.

• VIN ALB DIN ZER. Cercetătorii în domeniul alimentației de la Universitatea din Maryland au reușit să pună la punct un procedeu de producere a vinului și vodcii din... zer. Ei afirmă că băuturile obținute pe această cale sînt gustoase și conțin toate vitaminele necesare. „Din zer se obține un foarte bun „Martini" — a declarat dr. Jbseph Mattick, care face parte din colectivul de cercetători.' Producătorii americani de brînzeturi obțin, anual, aproximativ 12 miliarde litri de zer, care conține proteine, lactoză, zahăr, substanțe minerale și riboflavin. Expertul american a declarat că băuturile alcoolice fabricate din zer vor putea fi livrate pe piață imediat ce conținutul lor în alcool va fi sporit de la 9 la sută — cît se obține în prezent — la 12—13 la sută.
• UȘA CU GHINION. O bandă de hoți din Roma a folosit toate tehnicile moderne de spargere pentru a distruge ușa masivă a unei clădiri din „cetatea eternă", unde aveau interes să pătrundă, bineînțeles, nu cu intenții curate. Dar, în zadar, Ușa a rezistat tuturor încercărilor. Resemnați, hoții s-au grăbit să dispară. Mare trebuie să le fi fost mirarea aflînd c61e declarate de un inspector de poliție, venit dimineața la_ fața locului, care a constatat că ușa era de fant... deschisă. în loc să împingă, hoții trebuiau să tragă spre ei, de clanță.
•AUTOMOBIL..; CU 

APĂ. „De. peste 20 de ani, Jean Chambrin, mecanic de garaj din Rouen (Franța), studiază un procedeu de electroliză care să permită funcționarea unui motor de automobil fără benzină, ci cu... apă. El este pe cale de a-și vedea visul realizat. Mecanicul a pus la punct un motor care funcționează cu un amestec apă- alcool (66 la sută apă). De altfel, motorul nu consumă alcoolul, energia fiind furnizată de hidrogenul provenit din electroliza apei. Procedeul a șl fost experimentat. Autoturisme vechi, echipate cu acest motor, au străbătut circa 3 000 de kilometri. La sfirșitul lunii octombrie, Automobil-Clubul la care Chambrin este societar, va face un nou experiment : un „Renault 16", avînd montat motorul respectiv, va parcurge timp de 12 ore un circuit stabilit, studiindu-se cu acest prilej viteza, randamentul etc.
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