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A TOVARĂȘULUI 
iON GEEORGHE MAURER

Miercuri dimineață a pără
sit Capitala, plecînd la Atena, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, care, răspunzînd in
vitației primului ministru al 
Regatului Greciei, va face o 
vizită oficială în Grecia.

împreună cu președintele

Consiliului de Miniștri a ple
cat, de asemenea, Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, precum și un 
grup de consilieri și experți.

Pe aeroportul Băneasa erau 
prezenți tovarășii Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Iosif Banc,

Petre Blajovicl, Florian Dă- 
nălache, Janos Fazekas, Con
stanța Crăciun, Gheorghe Gas
ton Marin, Roman Moldovan, 
miniștri.

Au fost de față Spyros Ada- 
mopoulos, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Greciei Ia 
București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
Sosirea la Atena
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PRikATUL
Primirea 
de către

președintele 
Consiliului 
de StiU

COMPETENTEI
Chivu Stoica 
a amhasa 

dorului 
Tunisiei

în linii 
modali-

Ecouri la proiectele 
de Statut al unităților 

și detașamentelor 
de pionieri 

și de Regulament al 
consiliilor organizației 

pionierilor

La bază a ceea 
ce voi spune stă 
lectura celor două 
documente — pro
iectele de Statut și 
de Regulament — 
care concep munca 
viitoare cu copiii.

Aceste documente 
care vor sta la te
melia muncii cu 
pionierii definesc 
stadiul pe care l-a 
atins în țara noa
stră și pe care tre- 
bue să-1 atingă în 
viitor, organizația 
pionierilor — orga
nizație în care co
piii își desăvîrșesc 
formația intelec
tuală și morală rea
lizată 
școală.

Vor fi 
convins, 
tivi, 
cestor 
Acesta este și scopul 
în care partidul — 
consecvent în stilul 
său de muncă co
munist — ne în
deamnă să dezbatem 
proiectele stabilite, 
să investigăm pro
pria noastră expe
riență, să facem 
propuneri, să alătu
răm competențele

Prof. dr. docent
Anatolie 
Chircev

de către

aduse, sînt 
îmbunătă- 

perfectări, a- 
documente.

pentru desăvîrșirea 
actelor constitutive 
ale organizației ca
re face începutul, 
împreună cu școala, 
în educația patrio
tică, morală a ge
nerației de mîine.

Citind documen
tele amintite am 
avut limpede în 
față copilul. De la 
el s-a pornit atunci 
cînd s-au conceput 
proiectele de Statut 
și Regulament, de 
la năzuințele pe 
care le avem noi 
în ceea ce privește 
formarea lui ca om, 
ca cetățean al pa
triei socialiste.

Proiectul de Sta
tut rezumă, ca o 
carte de căpătîi, 
scopul organizației 
pionierilor, obiecti
vele muncii educa
tive pe care o va 
desfășura aceasta în 
deplină îmbinare cu 
procesul instructiv. 
Proiectul de Regu
lament concretizea-

ză, firește, 
directoare, 
tățile de realizare 
a sarcinilor cuprin
se în proiectul de 
Statut.

Erau necesare 
schimbările calita
tive în munca or
ganizației pionieri
lor, ele se înteme
iază pe o experien
ța de valoare, acu
mulată în 
muncă și 
acum cu 
mandamente 
muncii i 
educative, 
cu mare limpezime 
din documentele 
Congresului al IX- 
lea al partidului.

Pe ce-mi înteme
iez afirmația. în or
ganizația pionierilor 
sînt cuprinși copiii 
într-o etapă parțială 
a vîrstei școlare 
mici și parțială a 
vîrstei școlare mari. 
Așadar, munca de 
pionierat ocupă 
două perioade în
semnate ale copilă
riei, ceea ce face de 
la sine înțeles com
plexitatea procesu
lui instructiv și edu
cativ pe care o des
fășurăm cu copiii. 
Or, cum bine știm 
și am sesizat cu toții 
existența de pa
ralelisme pe linie 
instructivă și educa
tivă, dublarea acțiu
nilor școlii cu acțiuni 
insuficient elaborate 
și închegate de că
tre organizația de 
pionieri, diminua u- 
neori realizarea sco
purilor propuse, cu 
toate bunele inten
ții.

anii de 
corelate 

noile co
aie 

instructiv- 
, reieșite

(Continuare 
tn pag. a II-a)

Thalia, alege I Tomiță Elena Dana a trecut cu bine prelimina
riile probelor practice ale concursului de admitere la Institutul 

și cinematografie din București 
Foto: ION MARCOVICl

de artă teatrală

De ce fac cale întoarsă
RADIO

produsele Fabricii• 9 GRAFIA
CA

de confecții LI-
V

TA
din Focșani ȚII

cu o evidentă le- 
ele, ni s-au im- 

cu prilejul unei

Miercuri, 31 august 
a.c., președintele Con
siliului de Stat, Chivu 
Stoica, a primit pe 
ambasadorul Tunisiei 
la București, Mah
moud Maamouri, Ia 
cererea acestuia.

Cu acest prilej am
basadorul tunisian a 
înmînat președintelui 
Consiliului de Stat un 
mesaj din partea pre
ședintelui Tunisiei, 
Habib Bourguiba.

Pe aeroportul Helenikon din Atena, tovarășul Ion Gheorghe 
phanos Stephanopoulos, primul ministru

Maurer e întimpinat de Ste
al Greciei

Teleioto: AGERPRES
(Agerpres)

Peste plan i
întreprinderile in

dustriale și unitățile 
economice ale regiu
nii Ploiești au anun
țat îndeplinirea pla
nului de producție 
pe primele 8 luni 
ale anului, cu trei 
zile mai devreme.

Prin reducerea 
I prețului de cost, co- 
1 Iectivele industriale 
I din această regiune i 

au obținut în prime
le 7 luni economii și ) 
beneficii suplimenta- i 
re de aproape 200 ; 
milioane Iei.

(Agerpres)

i

I

începerea convorbirilor oficiale
Miercuri după-amiază, la 

Atena au început convorbirile 
oficiale între președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul 
ministru al Regatului Greciei, 
Stephanos Stephanopoulos.

Din partea română au parti
cipat Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, 
Mircea Bălănescu, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia în Grecia, Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al Co-

mitetulul de Stat pentru Cul
tură și Artă.

Din partea greacă au parti
cipat Ioannis Toumbas, mi
nistru de externe, T. Rentis, 
adjunct al ministrului de ex
terne, E. Gouras, ambasador, 
A. Argyropoulo, ambasadorul 
Greciei la București.

Au luat parte, de asemenea, 
consilieri și experți ai ambelor 
delegații.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă sinceră, 
cordială.

PROLOG LA RECOLTATUL STUFULUI

O ultimă verifi
care a mașinilor 
șl Împărăția stu
fului (Delta Du
nării) !și va da 
tributul. Aici va 
Începe recoltarea 

«tulului 
Foto :

O. PLEC AN

ELECTRIFICAREA SATELOR
In acest an vor fi electrificate peste 1 000 din cele 

5 000 de sate prevăzute a fi electrificate în cincinal, 
încă 20 000 de gospodării sătești individuale vor bene
ficia de alimentarea cu energie electrică.

Prin grija sfaturilor populare și sprijinul Ministe
rului Energiei Electrice, în regiunile Banat și Dobro- 
gea electrificarea rurali se apropie de sfîrșit, iar în 
regiunile București, Oltenia, Iași și altele au fost cre
ate condiții pentru a se electrifica anual aproximativ 
160 de sate.

ATENA. — Trimișii speciali 
Agerpres, Gh. Secuiu și C. Ale- 
xandroaie, transmit: Miercuri 
la amiază, delegația guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a sosit în capitala Greciei, 
împreună cu președintele Con
siliului de Miniștri au sosit 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, precum și un 
grup de consilieri și experți.

Pe aeroportul Helenikon, 
pavoazat cu drapele de stat 
ale României și Greciei, oas
peții români au fost întîmpi- 
nați de Stephanos Stephano
poulos, prttnul ministru al Re
gatului 
umbas, 
externe, 
adjunct 
ropoulo, 
la București, și de alte per
soane oficiale.

în întîmpinare au venit, de 
asemenea, Mircea Bălănescu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Atena, 
membri ai Ambasadei și 
agenției noastre economice.

După prezentarea persoane
lor oficiale aflate pe aeroport, 
premierul român a primit 
raportul comandantului gărzii 
de onoare. Fanfara militară 
a intonat imnurile de stat ale 
României și Greciei.

Premierul Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu primul 
ministru al Greciei, Stephanos 
Stephanopoulos, au trecut în 
revistă garda de onoare.

Adresînd tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și celorlalți 
oaspeți români un cuvînt de 
bun sosit, premierul Stepha
nos Stephanopoulos a spus : 
„Cu mare plăcere vă asigur, 
Excelență, că vizita domniei 
voastre și a domnului minis
tru al afacerilor externe se 
va desfășura sub semnul celei 
mai mari bunăvoințe. Sîntem

Șiephanos Stephano- 
iffinul ministru al Re- 
Greciei, Ioannis To- 
ministrul afacerilor 
T. Rentis, ministrul 
de externe, A. Argy- 

ambasadorul Greciei

(Continuare fn pag. a Vl-a)

PROVERBIALUL „VINEEEL.
Trei fapte, 

gătură intre 
pus atenției 
recente vizite la Focșani. Pri
mul : Fabrica de confecții din 
localitate este una din cele 
mai moderne unități de acest 
gen din țară : clădire nouă, a- 
teliere mari, spațioase, înzes
trate cu utilaje după ultimul 
cuvînt al tehnicii. A] doilea : 
în 
la 
40 
cu 
țină examenul 
calificat. în sfîrșit, al treilea 
fapt ne este furnizat de o dis
cuție pe care am purtat-o cu 
șeful serviciului C.T.C., tova
rășul Vasile Vasiu.

— Bilanțul celor 7 luni care 
au trecut din acest an — ne 
spune dînsul — nu este cîtuși 
de puțin satisfăcător în ce

ziua vizitei, într-o sală de 
etajul II erau adunați 30— 
de băieți tineri ce așteptau, 
firească emoție, să-și sus- 

de muncitor

privește calitatea produselor 
noastre. Valoarea produselor 
returnate de la beneficiari se 
ridică la aproape 1 300 000 lei 
la care se mai adaugă un ma
re număr de refuzuri.

Vizitînd fabrica, luînd cu
noștință cu înzestrarea tehni
că de care dispune, rămîi sur
prins cum o unitate modernă 
nu realizează toate produsele 
la nivelul calitativ al dotării 
de care dispune. în fața acestei 
observații, specialiștii fabricii 
și chiar șeful serviciului 
C.T.C., se întrec în a exprima 
păreri de rău și regrete, ca și 
cum acestea ar schimba cum
va situația.

— Beneficiarii — continuă 
tovarășul Vasile Vasiu — 
ne reproșează tot felul de mă
runțișuri (și bine fac — adău
găm noi) ca : schimbări de e- 
tichete. expedierea altor nuan-

țe de culori decît cele cerute, 
cusături asimetrice. îmi amin
tesc cu părere de rău de fap
tul că 1 000 de paltoane băr
bătești și 1 500 pantaloni au 
fost refuzați pentru că nu s-au 
respectat normele de confec
ționare indicate în STAS, sau 
au fost lucrate inestetic.

încercăm să aflăm explica
țiile acestei stări de lucruri. 
Realizarea unor produse de 
calitate superioară este condi
ționată, în cadrul oricărei în
treprinderi, de mai mulți fac
tori. Cel puțin doi dintre ei 
sînt însă determinanți: gradul 
de înzestrare tehnică a între-

VASILE MOINEAGU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Galați

(Continuare în pag. a V-a)

Patru luni pe an litoralul românesc, cunoaște o viață in
tensă. Zilnic, 28 de trenuri aduc la odihnă mii de oameni. 
La Mamaia sau Mangalia, Eforie sau Techirghiol, 4 luni 
pe an se dau mii de examene. Un juriu deosebit acordă ca
lificative superioare ospătarilor, cofetarilor, bucătarilor care 
dovedesc măiestrie, pricepere, conștiinciozitate. Eforturile 
care se fac de către cei ce lucrează în rețeaua comercială 
sînt de-a dreptul impresionante. Ei trebuie să facă fața 
unor cereri mereu sporite. Pentru că o zi pe litoral înseamnă 
un consum de 150 000—160 000 de sticle de suc (in afară de 
alte băuturi răcoritoare), peste 100 000 de sticle de bere și 
4 vagoane de bere Ia halbă, 40 vagoane de fructe, legume, 
peste 5 vagoane de băuturi spirtoase, 20 de vagoane de 
pîine etc. Un „amănunt" nu lipsit de semnificație: in trei 
luni pe litoral se consumă 40 de vagoane de înghețată sau 
mai exact 40 de milioane de porții. Firește, lista produselor 
care se consumă intr-o singură zi în unitățile comerciale 
poate fi îndelung continuată. Acest lucru exprimă pe deo
parte grija cu care sînt înconjurați oamenii muncii, asigu
rarea celor mai bune condiții pentru sănătate, odihnă și dis
tracție, iar, pe de altă parte, sînt in strînsă legătură cu creș
terea continuă a nivelului de trai al poporului nostru. In 
acest context cresc cerințele și exigențele celor ce vin să 
petreacă in stațiunile de pe litoral. Față de asemenea cerințe, 
personalul din rețeaua comercială se străduiește să valori
fice măiestria și experiența dobindită.

Erată la.,. 1965
Un an reprezintă în viața 

litoralului schimbări care cer 
corectarea datelor. Sîntem 
deci obligați să dăm o erată 
la anul 1965. Notăm în drep
tul celor 40 de tonete pentru 
desfacerea înghețatei încă o

cifră — 20 — și mențiunea „în
zestrate cu mijloace speciali
zate, astfel că nu mal este ne
voie de gheață..." Continuăm 
să notăm: T.A.P.L. Constanța 
are în acest 
cu aproape 
mese dintre 
în grădinile

an 197 de unități 
20 000 locuri la

care peste 10 000
de vară, 10 res-

taurante cu pensiune, 34 de 
tonete pentru desfacerea al
tor produse, un restaurant-te- 
rasă nou la Costinești 
1 000 de locuri, 
noi, magazine 
„Turist", pentru 
pentru tineret etc.
gîndim că în zilele de vîrf pe 
litoral sînt 500 000 de oameni

cu
7 chioșcuri 
specializate 
adolescenți, 

Dacă ne

mai primitor, mai plin de 
personalitate. Hotelurile care 
vor fi date în folosință pînă 
în anul 1970 vor însuma 32 000 
de locuri, ceea ce înseamnă de 
două ori spațiul existent în 
acest an la Mamaia.

Elogii meritate în 
„Cartea de sugestii 

și reclamații“

trebuie să apreciem măsura 
de înființare a două noi linii 
de autoservire la restaurantul 
„Pescăruș" din Eforie nord și 
Cazinoul din Eforie sud, ex
presie a grijii pentru asigura
rea unor condiții optime celor 
veniți pe litoral.

An de an litoralul româ
nesc devine tot mai frumos,

Cîteva rîndurî așternute tn 
cartea de impresii a restau
rantului „Albatros" din Ma
maia : „Serviciul excelent și 
prompt caracterizează colec
tivul acestei unități. Sîntem 
foarte mulțumiți de felul cum

LIDIA POPESCU 
V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a I1-«J
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în învățămîntul 
din facultățile de 

și arte

ȘANTIER
(Agerpres)

Rafinăria Brazi. Aspect din parcul de gaze licheliate
Foto: AGERPRES

Practica studenților
f

Cei 22 000 studenți din facultă
țile și institutele tehnice din 
țară își încheie zilele acestea sta
giul practicii de vară desfășurate 
în mari fabrici și uzine, șantiere 
de construcții și instituții econo
mice. Sub îndrumarea cadrelor 
didactice universitare și a specia
liștilor din întreprinderile respec
tive, tinerii s-au familiarizat cu 
procesele tehnologice și-au însu
șit noile procedee de lucru, au 
participat direct la montarea uti
lajelor și agregatelor, precum și 
la elaborarea tehnologiei de fa-

bricație. Paralel cu activitatea 
practică, ei au strîns și o parte 
din datele ce le vor servi la ela
borarea proiectelor de diplomă 
și la realizarea lucrărilor științi
fice în cadrul cercurilor studep- 
țești.

O dată cu viitorii ingineri, ter
mină practica de vară și tinerii 
care studiază 
universitar : 
chimie, fizică, geografie 
plastice.

PRIMATUL COMPETENTEI
(Urmare din pag. I)

început cele 
prefigurează

liuctările de extindere 
Complexului studențesc din 
Timișoara au început în mai 
1965. Noul obiectiv, aflat încă 
în construcție, va întregi „o- 
rășelul universitar" timișo
rean cu încă 7 cămine a cîte 
396 locuri fiecare, un dispen
sar și o cantină modernă de 
mare capacitate, la care vor 
putea lua zilnic masa 3 000 de 
studenți.

Primele trei cămine au tre
cut examenul recepției provi
zorii la 1 iulie 1966, adică după 
13 luni de la ’ îaugurarea lu
crărilor. Normativele existente 
prevăd însă executarea unui a- 
semenea obiectiv în circa 7 
luni de zile. Cele trei cămine 
ar fi trebuit deci să fie gata la 
1 ianuarie 1966 ! Prin contract, 
constructorul — Trustul regio
nal de construcții Banat — se 
angaja în fața beneficiarului — 
Institutul politehnic Timișoara, 
ca reprezentant al Ministerului 
învățămîntului — să respecte 
asemenea prevederi, să execute 
lucrări de calitate. Invocînd di
ferite pretexte — cauzele reale 
fiind lipsa unei riguroase orga
nizări în folosirea utilajelor și 
forței de muncă pe acest șan
tier cît și neglijarea de către 
constructor a lucrării contrac
tate — TRC Banat a trebuit 
să-șt ceară scuze și să amîne 
darea în folosință a căminelor 
pînă după vacanța de iarnă a 
studenților.

în strădania de a-și îndepli
ni cît mai curînd promisiunea,

SCUZE CARE
NU MAI AU DE MULT

NICI O SCUZĂ
constructorii au 
foarte ușor peste 
esențiale pentru 
crărilor executate. Conducerea 
Trustului regional de construc
ții Banat a considerat lucrările 
terminate și, în consecință, la 
sfîrșitul lunii februarie solicita 
Institutul politehnic, printr-o 
adresă semnată de directorul 
general Gheorge Ciulea, pen
tru recepția lucrării. La înce
putul lunii martie căminele au 
fost însă vizitate și de repre
zentanți ai Comitetului de Stat 
al Planificării și ai Ministerului 
învățămîntului. Nota adresată 
de Comitetul de Stat al Pla
nificării — nr. 107 254 — Mi
nisterului învățămîntului ține 
loc de orice comentariu. Pen
tru edificarea cititorilor re
producem din ea : „La cămi-

trecut tnsă . 
amănunte... 

calitatea lu

nele 4, S, 6, de pe șantie
rul complexului social stu
dențesc s-au executat fini
saje sub orice critică. Tencuie- 
lile sînt necorespunzătoare, 
prezentînd denivelări grosiere, 
iar muchiile nu sînt în linie 
dreaptă, din care cauză s-au 
creat goluri între pervazuri și 
pereți la uși și la dulapurile zi
dite în perete. Numeroase por
țiuni sînt insuficient drișcuite. 
Vopseiile și zugrăveala au fost 
aplicate pe suport umed și au 
ipărut numeroase pete. La ten
cuieli există degradări provo
cate de folosirea unui var in
suficient stins.

Mozaicul de pe coridoare și 
din grupurile sanitare este de 
slabă calitate, iar materialele 
care înlocuiesc faianța au fost 
montate neîngrijit".

Cum, pe lîngă acestea, se 
constatase că și alte lucrări sînt 
de calitate necorespunzătoare, 
C.S.P. recomanda beneficiaru
lui să analizeze împreună cu 
constructorul ce lucrări trebuie 
refăcute și să nu accepte decît 
lucrări de calitate, corespun
zătoare normativelor. în nota 
amintită, situația calității lu
crărilor este calificată ca 
„deosebit de serioasă" și, ca 
urmare, se arată că în cazul 
în care remedierile nu vor fi 
executate la termen, este indi
cat ca beneficiarul să se adre
seze Arbitrajului de Stat, după 
ce în prealabil lucrările vor 
fi examinate de Inspecția de 
stat pentru construcții a Comi
tetului de Stat pentru Cons
trucții, Arhitectură și Sistema
tizare.

PROVER

BIAUJL
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(Urmare din pag. I)

am fost serviți, în special de 
tovarășul Stoenescu Filip. A- 
ducem mulțumiri întregului 
colectiv al resturantului...".

însemnări asemănătoare am 
găsit și la restaurantul „Pes
căruș" din Eforie sud. Intr-a
devăr merită laude acest co
lectiv.

Din cine este format ? In 
majoritate tineri, cei 
mulți veniți de la i 
tineretului din Baia 
și unitățile comerciale 
Satu Mare. Ținuta ireproșa
bilă, 
față 
bute 
ține 
menea atitudine plină de res
pect este un îndemn de a mai 
reveni la acest restaurant. 
Prețuind timpul celor veniți pe 
litoral, făcînd din meseria lor 
o artă, tinerii și-au.cîștigat un 
meritat prestigiu. Acesta este 
secretul pentru care mulți 
preferă restaurantul 
ruș" din Eforie sud, 
este cauza pentru care cu greu 
poți găsi masă liberă. Să vă 
prezentăm cîțiva tineri: soții 
Inceu Silvia și Ioan, Vasile 
Condu și colegul lor loan Ni- 
naci venit de la un curs de 
specializare de la Praga, tînă- 
rul șef de sală Teczeș Iosif, 
Keskeș Iosif și ceilalți asigură 
un serviciu ireproșabil celor 
peste 2 500 de consumatori cîți 
vin aici zilnic. Responsabilul 
restaurantului ne-a povestit 
un fapt semnificativ. Intr-o zi 
au venit la restaurant mai 
mulți oameni cu valizele. îna
inte de a părăsi litoralul^ au 
vrut să mulțumească tânăru
lui ospătar Andrei Mureșan 
pentru modul cum i-a primit 
și servit.

Atitudinea civilizată, res
pectuoasă față de consumatori 
este O cerință firească care 
ține de etica muncii. Ea este 
rodul educației primite de ti
neri în organizațiile unde-și 
desfășoară activitatea, de dez
voltarea atitudinii noi, socia
liste față de muncă. In re
țeaua comercială de pe lito
ral întîlnești mii de tineri 
care și-au făcut din meseria 
lor un titlu de onoare.

mai 
Barul 
Mare 

i din

serviciul prompt, grija 
de consumator sînt atri- 
care dovedesc că fiecare 
la demnitatea sa. O ase-

„Pescă- 
aceasta

Firma afirmă: 
categoria 1! Dar 

convingătoare 
firma?

e

Așezat
Cazinoul 
tuie un

în apropierea tnării, 
din Mangalia consti- 
punct de atracție.

îndată ce iei loc la masă, 
simți însă contrastul dintre 
arhitectura maiestuoasă a con
strucțiilor, frumusețea naturii 
și modul cum ești primit la 
restaurant. încerci chiar pă
rerea de rău pentru că nu ai 
ales un alt loc. Constați astfel 
că fețele de mese nu au fost 
schimbate la timp, persona
lul manifestă puțin respect 
în raport 
șervețelele, 
paradoxal, 
schimb ți se oferă praf, 
ritabil, în cantități suficiente, 
deoarece măturatul începe 
înainte de terminarea progra
mului. Surprizele nu s-au ter
minat. Cafea ? Ești privit cu 
mirare 1 „N-avem zahăr 1“ Si
fon rece ? „N-avem gheață 
etc., etc., plus (adăugăm noi) 
restaurantul este încadrat la 
categoria I.

O bună servire constituie 
una din condițiile principale 
datorită cărora restaurantele 
pot fi clasificate în categoria 
I. Pentru aceasta este necesar 
să se ia măsuri 
toare: curățenie desăvîrșită, 
personal de înaltă calificare, 
un bogat sortiment de mîn
căruri și băuturi, etc. etc. Cu 
ochi și mină de gospodar nu 
ar fi fost greu ca terasa „Con
stanța", Cazinoul din Manga
lia, restaurantul de pe insula 
Ovidiu să fie numai prin de
cizie de categoria I. Există 
norme care se cer respectate 
și acest lucru trebuie să stea 
în permanență în atenția fo
rurilor care răspund de asi
gurarea confortului pe litoral.

Intr-una din zile am trecut 
și pe la restaurantul „Marea 
Neagră". Aici decorul se 
schimbă. Interiorul este puțin 
primitor ca și personalul care 
servește. O parte din perso
nalul de aici servește fără 
cămăși sau cu bluze ne
glijent îngrijite. In plus, vrei 
un pahar cu sifon ? Trebuie 
să aștepți... Ceri o dată, de 
două ori, și aștepți asigurat 
de acel „vinee 1" rostit neutru, 
profesional. In cele din urmă 
te scoli de la masă, faci rînd 
după ospătarii care „se ospă
tează" și cu mari eforturi 
primești siropul. Cum își poa
te atrage clienții un asemenea 
restaurant ? Situat în plin 
centru al orașului nimeni nu 
a intervenit pentru a se pune 
capăt unei asemenea situații, 
pentru ca meseria de ospătar, 
meserie căreia îi este proprie 
politețea, să fie îndeplinită 
după normele civilizației.

Iată-ne și la elegantul res
taurant de pe insula Ovidiu. 
Curios, deși profilat pentru

cu consumatorii: 
scobitorile 
o raritate.

suft-

sînt,
In 

ve-
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Recepția căminelor n-a pu
tut avea loc prea Curînd, așa 
cum se grăbise să ceară con
structorul. La semnalele bene
ficiarului, constructorii s-au 
scuzat și au trecut la lucrări 
de refacere și remedieri. In 
sfîrșit, la începutul lunii mai, 
pentru a-i sprijini pe cons
tructori, se întrunește o comi
sie de specialiști pentru o așa- 
numită „recepție de dare în 
folosință". Și cu acest prilej 
s-au înregistrat numeroase de
ficiențe de calitate la finisaje. 
Calificativul acordat lucrării 
vorbește de la sine : „satisfă
cător". Reprezentanții TRC Ba
nat au fost din nou de acord 
cu reproșurile beneficiarului. 
Și-au cerut iarăși scuze și au 
făcut din nou promisiuni că 
vor trece imediat la executa
rea remedierilor. Termen fi
nal : 30 septembrie. Recepția 
provizorie oficială din 1 iulie 
1966 găsește însă lucrările de 
finisaj interior în aceeași si
tuație. Mai cuprjnzătpare^re- 
cepția aceasta.semș8i«Bgr:«»^' 
structorului, și ifece'snatffli altor 
categorii de remedieri și lu
crări de refacere (la acoperiș, 
corpurile de intrare, subsolul 
tehnic). Din nou, scuze din 
partea construcU»ului.-Ts»me-. 
nul final de executare a reme-

dierilor este fixat pentru data 
de 20 august 1966. La 20 au
gust constatăm însă că n-au 
fost executate nici jumătate 
din aceste lucrări...

Conform contractului, la 
sfîrșitul acestui an, urmează să 
fie dată în folosință cantina 
complexului. Stadiul lucrărilor 
i-a îngrijorat însă pe benefi
ciari în privința respectării ter
menului de către constructor. 
Ca urmare, de acord cu cons
tructorul, s-a întocmit un 
grafic lunar de lucru, prin res
pectarea căruia să se asigure 
darea în folosință la timp a o- 
biectlvului. Rezultatul : în luna 
iulie valoarea lucrărilor a fost 
sub grafic cu 30 000 lei ; la 
20 august se executaseră lu
crări în valoare de 400 000 lei, 
pentru toată luna fiind planifi
cată suma de 737 000 lei, la 
care se adaugă restanța din iu
lie... Solicitat de noi în legă
tură cu aceste rămîneri în 
urmă, inginerul Scheidnes Ca
rol, conducătorul lucrărilor la 
acest obiectiv, ne spunea că to
tuși cantina va fi gata la 1 ia
nuarie 1967. Pentru întîrzierile 
actuale ne-a oferit doar... 
scuze.

Cu TRC Banat, Institutul po
litehnic a contractat și o lu
crare de reparații capitale în 
valoare de 99 000 lei la labora
torul - de mașini hidraulice. 
Deși termenul executării ei era 
15 septembrie, Ia 20 august lu
crarea încă nu fusese începută.

într-o analiză recentă, re
prezentantul TRC Banat s-a 
scuzat și a promis solemn că 
lucrarea va fi terminată la... 
30 septembrie.

N-a fost ceva nou de-a lun
gul acestui șir de, 
de pront'Kiuni și-1 
Se pare că tovarășii __
TRC Banat se complac liniștiți 
în‘această situație. De fiecare 
dată, cu ocazia analizelor fă
cute, au venit cu scuze și pro
misiuni. Scuze, scuze, dar pînă 
cînd ? !

rășd dVla

ION TRONAC
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corespunză-

preparate din pește, acestea 
lipsesc. Pentru că ai venit să 
mănînci, comanzi altceva, dar 
constați că nu sînt chifle. 
Uneori, la insistențe repetate 
ți se aduce chiar și pește. De 
unde ? Acest lucru îl știu os
pătarii. Ar trebui să-l știe însă 
și organele de control. Un 
serviciu sub semnul întrebă
rii ți se oferă și la restauran
tul „Pescarul" din Constanța. 
Piinea ți se aduce după ce 
mîncarea s-a răcit, apă mine
rală e o raritate aici, deoarece 
ospătarii au sistemul lor de a 
„vinde vinul", indiferent de 
preferințele consumatorilor. 
Restaurantul este foarte 
citat pentru preparatele 
de pescărie. Din păcate 
de control a conducerii 
taurantului și T.A.P.L.-ului 
permite unor ospătari să fri
zeze nepolitețea. Ignorînd fap
tul că oamenii vin la odihnă, 
că vor să mănînce în condiții 
civilizate, serviciul este de
parte de a satisface. Dacă nu 
consumi băuturi spirtoase ești 
servit ca și cum ți s-ar da 
să consumi pe gratis.

In cartierul Smirodava din 
orașul Roman, unde recent 
s-au încheiat lucrările la un 
microraion cu 600 de aparta
mente, a început construcția 
unui nou microraion, prevă
zut cu 1 300 de apartamente, 
un complex comercial, cine
matograf, dispensar medical 
și o centrală termică.

In vederea accelerării ridi
cării noilor obiective, a fost 
asigurată documentația nece
sară tuturor lucrărilor prevă
zute a se executa aici pînă la 
sfîrșitul acestui an.

soli- 
sale 

lipsa 
res-

Rezolvafî acest rebus! 
Noi vă ajutăm...

autoservire 
„Per- 

format din 60 de 
mai mulți tineri 
mare parte din 
sînt de meserie 

au fost luați la

In raidul întreprins pe lito
ral am fost puși în situația 
de a rezolva un rebus ciudat. 
La Direcția comercială a Sfa
tului popular al orașului Con
stanța am fost asigurați că : 
„Anul acesta au fost trimise 
cadrele cele mai calificate și 
în număr suficient. Regiunile 
s-au achitat de sarcini". Rea
litatea infirmă însă asemenea 
aprecieri. Să dăm deci cuvîn- 
tul unor responsabili care se 
pare că sînt mai în temă :

Ene Gheorghe, responsabi
lul bufetului cu
Complex Eforie nord : 
sonalul este 
oameni, cei 
detașați. O 
aceștia nu 
ospătari — 
întâmplare — lucru care ne 
creează mari greutăți".

Azat Surmenian, director 
comercial al întreprinderii de 
hoteluri și restaurante Ma
maia : „Realizarea planului 
depinde în final de doi fac
tori : dotare corespunzătoare și 
personal de înaltă calificare, 
în general, T.A.P.L.-urile din 
țară au trimis oameni cu mul
tă experiență. Dar nu în toa
te cazurile. De la Galați și 
Cluj am primit și personal de 
slabă calificare. E explicabil 
de ce avem neajunsuri la 
„Delta" și „Flora". Nici ca-

drele trimise nu 
ciente la număr".

Selectarea cadrelor trebuie 
făcută din vreme cu mult mai 
mare simț de răspundere. Re
staurantele de pe litoral și-ar 
ciștiga un plus de profit dacă 
ar fi servite de colective com
pacte care să nu se schimbe 
de la an la an, formate din oa
meni care să nu vină pe litoral 
doar pentru a profita de soare 
și apă, ci din cadre fruntașe 
în unitățile unde muncesc în 
mod curent, care să-și iubeas
că meseria, să lucreze cu su
flet. Intr-o discuție cu tovară
șul Aurel Crișan, directorul
T. A.P.L. din Satu Mare, care 
se afla în concediu la Eforie 
sud, acesta propunea speciali
zarea restaurantelor prin asi
gurarea personalului cu oa
meni detașați din aceleași re
giuni și pe profilarea cu bu
cătărie specifică. Dacă s-ar 
anunța „Aici servește colecti
vul de la unitatea X din lo
calitatea Y“ oamenii și-ar face 
un titlu de mîndrie din buna 
servire, iar consumatorii ar 
găsi cu ușurință colectivele și 
preparatele preferate. Ideea 
ni s-a părut extrem de preți
oasă și din alt punct de ve
dere. Colectivele fiind omoge
ne, organizațiile U.T.C. ar avea 
posibilitatea să desfășoare o 
activitate continuă. Ori cît ar 
părea de ciudat trebuie spus 
că în multe unități 
tinerii nu participă 
de organizație. Or, 
instanță atitudinea 
este o problemă de 
sarcină de seamă a organizației
U. T.C. Mergînd mai departe, a- 
sigurarea colectivelor compacte 
dă posibilitatea sesizării unor 
minusuri în concepția unor ti
neri existînd cadrul propice 
pentru a se face sugestii utile . 
organizațiilor U.T.C. din uni
tățile din care au fost selec
ționați cei detașați pentru 
cîteva luni p' litoral.

Un alt careu din 
toralului cuprinde 
provizionare". „Nu avem gre
utăți din acest 
vedere", ne-au asigurat tova
rășii de la Direcția comercia
lă. „Avem mașini suficiente". 
Realitatea, însă, ne-a pus în 
fața altor date. Autoservirea 
din Complexul Eforie nord, 
unitățile din stațiune și cele 
de la Techtrghiol sînt aprovi
zionate cu o singură mașină. 
Alimentele — spunea tovară
șul Ene Gheorghe — ni se 
aduc în „rate", întîi legume, 
apoi carne, pîine, pește etc. De 
multe ori, zarzavaturile ne vin 
la ora 12, la diferență de 5 
ore de la deschiderea unității. 
In acest fel nu putem asigura 
sortimentul de salată solicitat 
de consumatori. Iată deci o 
altă problemă care se cere re
zolvată cu mai multă atenție.

Toate aceste „amănunte", 
la care se adaugă vesela in
suficientă din unele restau
rante-pensiuni produc iritări, 
îndelungi așteptări stricînd ar
monia zilei de odihnă de 
litoral.

sezoniere 
la viața 
în ultima 
în muncă 

educație,

Dintr-un bun 
două documente 
realizarea unității necesare în 
acțiune între școală și Organi
zația pionierilor. Este foarte 
important că s-a pornit de la 
școală. Aceasta, prin structura 
sa, realizează procesul instruc- 
tiv-educativ, sub îndrumarea 
permanentă a partidului. Or
ganizația pionierilor îmbogă
țește, prin forme specifice, a- 
ceastă activitate —, n-o du
blează, n-o repetă — bucu- 
rîndu-se de conducerea di
rectă a partidului și, prin a- 
ceasta, de întreaga sa înțelep
ciune, de tezaurul experienței 
sale comuniste.

Unitatea instructiv-educa- 
tivă se realizează, așa cum se 
preconizează acum, prin con
ferirea învățătorilor și profe
sorilor a sarcinii de a conduce 
detașamentele și unitățile de 
pionieri. învățătorul și profe
sorul diriginte trăiesc zi de zi 
viața școlii, știu în profunzime 
ce realizează procesul de în- 
vățămînt. E firesc, deci, ca 
ei să știe ce să nu repete, ce 
să completeze, ce să între
gească prin activitatea pionie
rească. Mă gîndesc chiar la 
amănuntul, de loc nesemnifi
cativ, că directorul adjunct al 
școlii va fi conducător de uni
tate și că, prin aceasta, planu
rile activității educative ale 
organizației de pionieri nu vor 
mai fi o anexă a planului ge
neral al școlii, ci vor forma un 
tot cu acesta, se vor integra în 
el.

Și pentru că m-am referit 
Ia realizarea corelației perfecte 
între procesul instructiv-edu- 
cativ — mă gîndesc dacă n-ar 
fi poate necesar ca, în Statut 
să apară mai amplu conturat 
rolul învățăturii în dobîndirea 
titlului de pionier și in păstra
rea acestuia cu demnitatea cu
venită. E firească ponderea 
care s'e acordă factorului edu
cativ dar, mi se pare, va fi ne
cesar să echilibrăm raportul. 
Acum o seamă de sarcini in
structive apar la cele educati
ve ; bunăoară, dezvoltarea 
curiozității, a interesului pen
tru știință, care de fapt se în
cadrează în procesul forma
tiv, în proiectul de Statut a- 
pare ca sarcină educativă.

Putem afirma că documen
tele organizației de pioneri, cu 
îmbunătățirile care, fără în
doială, vor fi aduse în urma 
dezbaterilor ce au avut loc, 
crează cadrul cel mai bun, de 
conținut și de forme, pentru 
desfășurarea unui complex 
-----educativ. Ele dau ca- 

?răj, ' dar nicidecum
_ „ imnă că cei care vor

lu'cra cu- pionierii se vor măr
gini la aceri cadru. Nu e vorba 
de a căuta cu orice preț forme 
— așa cum s-a mai întîmplat 
în trecut — care să disperseze 

■■ lentei -de la scopul urmărit,

punzătoare, gîndite, pe par
cursul întregii etape de pionie
rat.

E foarte important să ela
borăm mai mult ceea ce inten
ționăm să întreprindem cu co
piii. Sînt sigur că învățătorul 
și dirigintele vor ști mai bine 
să facă acest lucru, ei stăpî- 
nind cunoașterea mijloacelor 
pedagogice.

Mă refer, spre exemplu, la 
realizarea unei sarcini fun
damentale a educației : «culti
varea la copii a sentimente
lor patriotice, a respectului 
față de trecutul de luptă al 
poporului, al eroicului nostru 
partid, al sentimentului mîn- 
driei naționale. Aceasta pre
supune un larg proces edu
cativ, o înlănțuire de acțiuni, 
care cresc, gradat, de la an la 
an, pe măsură ce copilul își 
îmbogățește orizontul de cu
noștințe, gama sentimentelor. 
Nu putem să nu ținem seama 
de această creștere, să nu di- 
ferențiem sensibil activitatea, 
să n-o nuanțăm, pentru a înăl
ța, științific, ca un constructor, 
pe măsura vîrstei, zidirea sen
timentelor trainice la copiii 
noștri.

Diferențiere și nuanțare 
cere întreaga activitatea cu 
pionierii : să-l avem în fată pe 
copil permanent și să-l pregă
tim psihologic pentru a face 
următorul pas în viața pe de
plin conștientă în organizația 
U.T.C.

Sîntem la începutul 
noi etape, aș spune, 
activitatea organizației 
nierilor ; avem la 
o experiență care va
hui sintetizată, modelată, în
tregită pe măsura noilor ce
rințe. Cred, de aceea, că e ne
voie de o largă activitate pu
blicistică în presa de speciali
tate și în presă în general, 
încă de la începutul anului 
școlar. Să dăm cuvîntul, 
ales, 
direct cu pionierii, desehizînd, 
poate, tribuna comandanților 
de detașament și unitate.

Forurile competente din 
Ministerul învățămîntului să 
aibă și ele în vedere ca lectu
rile pedagogice, discuțiile 
care au Ioc între cadrele di
dactice să abordeze frecvent o 
tematică în strînsă legătură 
cu munca pionierească, iar 
consfătuirile cadrelor didactice 
să-și înscrie la ordinea zilei 
neapărat asemenea dezbateri.

Cum fiecare student de as
tăzi care se pregătește pentru 
cariera de dascăl este în pers
pectivă un viitor comandant 
de unitate sau detașament, în
noirile din,.activitatea pionie
rească au în mod necesar im- 
pljcțții ^i în .cursul de peda
gogie și în practica pedago
gică. E foarte important să 
nu se întîrzie realizarea aces
tui deziderat. Așa cum nu pu
tem întîrzia în a înscrie în 
cercetările noastre, în lucră
rile de diplomă ale studenților 
o tematică izvorîtă din cerin
țele perfectării muncii cu pio
nierii.

unei 
în 

pio- 
bază 
tre-

ci să se aleagă cu discernămînt 
politic și pedagogic cîteva sar
cini fundamentale care să fie 
realizate cu mijloace cores-

mai 
celor care vor lucra

Construcții la Bacău

Muntele de sare de la Slănic Prahova
Foto: AGERPRES

rebusul li- 
tema „a-

punct de

pe

Fantezie scrisă 
și contrariul ei 
preparat în foi 

de viță
Răsfoim ultima Carte 

bucate editată în 1965. Peste 
2 000 de preparate. Un ade
vărat tezaur culinar. Consul
tăm și listele din restaurante. 
Și aici găsești multe titluri de 
preparate, dar... numai titluri. 
Sortimentul real este foarte 
restrîns. Aproape peste tot 
aceleași mîncăruri: sărmă
luțe în foi de viță, antricot 
etc. La prînz bătrînele ciorbe 
de perișoare, ciorba de vacă 
țărănească, supă de roșii. Rar 
cîte un afiș te informează că 
poți găsi renumita ciorbă de 
burtă sau alte preparate.

de

La începutul sezonului, la 
restaurantul „Pescăruș" de la 
Eforie sud a existat o bună 
inițiativă. Colectivul de la 
Baia Mare și Satu Mare, en
tuziast, și-a pus în evidență 
măiestria servind consumato
rilor specialitățile „bucătaru
lui șef" mult apreciate : șnițel 
de Palermo, șnițel de Brati
slava etc. Cînd a crescut nu
mărul consumatorilor s-a 
trecut la mîncăruri obișnuite 
pe care le poți găsi de la 
Mamaia la Mangalia. Cauza ? 
De ce să ne complicăm? In vir
tutea aceluiași principiu seara 
găsești la toate unitățile gră
tar. Ar trebuie extinsă expe
riența restaurantul „Modern", 
a bufetului „Nazarcea" ca și 
a unității lacto „Doina" din 
Constanța care în fiecare zi 
servesc specialitatea „bucăta
rului șef".

Arta de a pierde 
timpul

Aflat la odihnă, deci cu 
disponibilități numai pentru 
aceasta, omul caută să-și fo
losească 
Deseori 
bufete 
plexul de la Mamaia, restau
rantul pensiune Modern, mul
te bufete expres din Con
stanța etc.) încep servitul me
sei la o oră tîrzie. In fața 
unităților respective se adu
nă lume multă, se pierd ore 
prețioase, iar străzile capătă 
un aspect neplăcut. La ora 
primului cele mai solicitate 
sînt restaurantele-pensiune. 
La Complexul din Eforie 
nord, de pildă, vin zilnic cir
ca 5 000 de persoane. Cam tot 
atâtea servesc masa și la li
nia nouă cu autoservire de la 
restauantul „Pescăruș" din a- 
ceeași stațiune. Existența ca
selor automate ușurează 
munca, dar se întîmplă un

cit mai bine timpul, 
da. Alteori... Unele 

cu autoservire (Com-

lucru ciudat. Nota ți se în
tocmește de mină, și apoi se 
bate la mașină. Din această 
pricină ești nevoit să aștepți 
multă vreme. Cînd ai ajuns 
în sfîrșit la casă constați cu 
regret că mîncarea s-a răcit. 
In alte locuri supraaglomera
te există o singură casă. Sînt 
ce-i drept și unități înzestra
te cu două asemenea case 
dar... funcționează numai una. 
De asemenea T.A.P.L. Con
stanța nu folosește întregul 
spațiu comercial corespunză
tor pentru pensiunea de prînz 
și seara.

Plecînd la odihnă fiecare 
este interesat să urmărească 
presa, să trimită ilustrate fa
miliilor, cunoscuților. Numai 
că pentru un ziar, un timbru 
sau o ilustrată ești nevoit să 
pierzi multă vreme la rînd. 
Numărul insuficient de 
chioșcuri specializate pentru 
aceste articole creează timpi 
morți, răpește ore prețioase. 
Dar nu numai atât. Ești, să 
zicem la Eforie nord. Stațiu
nea cu construcții moderne te 
incintă, dar ea nu și-a găsit 
locul meritat pe ilustratele 
realizate de Editura Meridia
ne. Editura și-a îndreptat 
atenția mai mult spre Ma
maia, explicabil într-un fel,

i

Examenul care durează

dar a 
țiuni. 
alergi 
unde 
exclusivitate vederi din... Ma
maia, la alte debite, la libră
rie pînă cînd constați că 
timpul a trecut fără folos. Ai 
de ales două căi, sau renunți 
să trimiți „Salutări din Efo
rie nord" sau trimiți ilustrate 
reprezentând ■ Mamaia ori 
Constanța. Aduni orele petre
cute la rînd și observi că ai 
rămas deficitar la capitolul 
„timp".

In acest sens te „ajută" și 
cofetăriile (cea mai mare 
parte din ele) datorită siste
mului care a fost introdus. 
In vreme ce personalul și nu 
puțin la număr, se ocupă cu 
„strîngerea paharelor de pe 
mese" sau cu stropitul peri
metrului din fața unității, tu 
consumator ești nevoit să faci 
un rînd la casă pentru ca să 
primești bonul, apoi un alt 
rînd ca să primești prăj'tura, 
sitronada sau înghețata. O 
asemenea organizare ni se 
pare în contradicție cu dorin
ța omului venit pe litoral cu 
intenția de a folosi cu maxi
mum de eficacitate fiecare 
minut.

vitregit
Așa că 

de la 
se găsesc aproape

celelalte sta- 
ești nevoit să 
Unitatea 139, 

în

4
toral se apropie de sfîrșit. ... ____  __ ___
sale rețeaua comercială a litoralului a răspuns prompt, 
pozitiv. In curind factorii care au colaborat la buna 
funcționare a „sufrageriei" litoralului vor analiza fe
lul în care au trecut acest sever, dar nu fără satisfac
ții, examen. Acestui bilanț îi sînt destinate și rîndu- 
rile de față. Căci terminind actuala stagiune — incepe 
pregătirea asiduă a celei viitoare. Și aceste pregătiri 
nu pot fi puse decît sub semnul unor exigențe su
perioare, adică în sincronizare cu reputație ascen
dentă a litoralului românesc.

luni în stațiunile de pe li- 
La multe din solicitările

»
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EFICIENȚA

Piuă nu de mult, despre automatică, disciplină modernă 
cu o predominantă dezvoltare in rîndurile științelor tehnice 
contemporane — se spunea că este „știința viitorului". Ideea 
a rămas pe deplin valabilă, dar numai ca definire a unei 
tendințe azi unanim recunoscută în ceea ce privește căile 
perfecționării tehnicii în deceniile următoare : într.adevăr. 
revoluția tehnico-științifică și industrială din epoca noastră 
anunța automatizarea ca trăsătură principală, caracteristică 
a producției viitorului. Dar, automatica, ansamblu al cerce
tărilor avînd un atare obiect este de pe acum nu doar o 
știință a viitorului ci și a prezentului.

Spre a informa cititorii noștri asupra cîtorva aspecte ale 
aplicației economice a cercetărilor din domeniul automati
zărilor am solicitat unora dintre specialiștii de frunte ai 
Grupului de uzine de automatizări să analizeze prin prizma 
activității lor această problemă de deosebită actualitate și 
însemnătate. Iată ce ne-au declarat interlocutorii noștri.

• Știința viitorului
și a prezentului

• Mărturia legăturii 
dintre teorie și practică

• o „complicare ‘ aparentă

• Etimologia a două 
noțiuni noi

• „Magnetofonul” strungului
• Cercetătorul - răspunzător 

de execuția instalației?

DINA MI CA POPA PAUL „Automatizare"
(Din Expoziția de fotografii de presă „România pe treptele cincinalului — 1966")
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AUTOMATICII
Ing.<■>... -ii •

N1COLAE (îlllțA
director general al Grupului 

de uzine de automatizări

CRITERIUL CREAȚIEI PRODUSELE

Complexul nostru de cer
cetare, proiectare și producție 
— constituie o experiență, 
deja consolidată și verificată 
pe calea creării legăturilor 
organizatorice directe între 
studiile teoretice și aplicațiile 
lor practice.

înainte de a ne referi la îm
pletirea cercetărilor cu aplica
țiile productive, cîteva date 
despre grupul nostru. El a 
fost conceput astfel îneît să 
asigure instalații de automa
tizare pentru cele mai dife
rite obiective industriale: 
uzine de utilaje sau chimice, 
furnale și exploatări petro
liere, fabrici de încălțăminte 
sau ciment etc., de la concep
ția acestor instalații și pînă 
la montaj și darea în func
țiune. în consecință, în com
ponența grupului au intrat: 
„Institutul de proiectări de 
automatizare". 4 uzine de
aparataj (Electromagnetica, 
Electroaparataj, Electrotehnic 
și Automatica) și una aflată în 
curs de construcție la care se 
mai adaugă o întreprindere 
specializată în montajul insta
lațiilor de automatizare.

Se înțelege că unirea în ca
drul aceluiași grup a unită

Ing.
VICTOR CRACIIN01U
inginer șef Ia Institutul de 
proiectare pentru aparataj 
electro-tehnio și instalații de 

automatizări.

Dacă grupul nostru în an
samblu prezintă o mare com
plexitate — înainte de toate 
prin specificul lui de împle
tire a cercetării, proiectării și 
producției — trebuie spus că 
și I.P.A. prezintă, de asemenea 
o mare complexitate. Ea de
curge mai ales din tipurile 
extrem de variate de tehnolo
gii cărora le furnizăm in
stalații de automatizare.

Sectorul I din cadrul Insti
tutului nostru cel mai direct 
legat de unitățile beneficiare, 
este profilat pe probleme pri
vind introducerea automati
zărilor în industrie. Din preo
cupările și realizările acestui 
sector se pot cita : automati
zarea exploatărilor petroliere 
și uzinelor chimice, a fabrici
lor de bunuri de larg con
sum, instalații de automatiza
re în siderurgie, climatizări 
de sere, complexe frigorifice, 
hale textile, mori, silozuri, 
automatizări complexe, inclu
siv introducerea mașinilor de 
calcul în industrie, irigații etc. 
Obiectivul acestui sector este 
ca în strînsă legătură cu cer
cetările diferitelor ramuri de 
producție, să rezolve proble
mele automatizării în condi- 

ților de cercetare, producție și 
montaj — și totodată colabo
rarea cu un mare număr de 
uzine și șantiere beneficiare 
au pus probleme complicate 
de coordonare a activității. 
Centrala grupului de automa
tizări reprezintă organul de 
coordonare a planului de cer
cetare cu cel de producție, a 
livrărilor între uzinele grupu
lui și ca ansamblu de fur
nituri către beneficiari. Apa
renta complicare a sistemului 
realizează totuși în ansamblu 
o mare reducere de cheltuieli 
neproductive întrucît servi
ciile de la nivelul centralei 
înlocuiesc pe cele care altfel 
ar fi trebuit să funcționeze la 
nivelul fiecărei întreprinderi 
din grup.

GRUPUL NOSTRU — SIN
GURUL DE ACEST TIP DIN 
TARĂ — NI SE PARE A FI 
O EXPRESIE A MODALITĂ
ȚILOR MODERNE DE ÎNSU
FLEȚIRE A CERCETĂRII, 
PROIECTĂRII ȘI EXECU
ȚIEI ÎN MARI COMPLEXE 
CU O PUTERNICA SPECIA
LIZARE, TENDINȚĂ DOVE
DITĂ RODNICĂ PRIN EX
PERIENȚA ȚĂRILOR CU O 
MARCANTĂ DEZVOLTARE 
INDUSTRIALĂ.

Esențial-cerințele producției
țiile specifice diferitelor tipuri 
de producție. Existența unui 
institut unic de proiectare în 
locul unor ateliere pentru 
proiectările de automatizare 
fără unitate în diferite unități 
de producție reprezintă in 
mod evident un plus de efici
ență, de calitate și economie 
în același timp.

începute paralel cu cercetările efectuate de mari 
firme de produse pentru automatizare, cercetările unui 
grup de ingineri de la Institutul de cercetări electro
tehnice de prin 1958—1959 au continuat în cadrul 
I.P.A. Prin 1960, Ia Automatica iar din 1963 Ia Electro
magnetica s-au realizat diferite asimilări, experimen
tări etc. omologarea seriei O a ONIDIN fiind realizată 
în 1964. Aparatura electronică tranzistorizată pentru 
acționarea mașinilor electrice denumită UNIDIN (uni
ficat dinamic) este un sistem unificat de reglare a ac
ționărilor electrice cn variate aplicații la generatoare 
și motoare mari. Printre aplicații se pot aminti cele 
trei instalații UNIDIN folosite la blumingul 1000 de 
la Hunedoara încă de doi ani. Instalația e folosită, de 
asemenea, Ia Fabrica de țevi sudate sau la Institutul 
de Cercetări Construcții, pentru instalațiile de verifi
care a clădirilor la seismicitate.

UNILOG, sistem tranzistorizat realizat în atelierul 
de elemente electronice al I.P.A. și-a găsit, de ase
menea, numeroase aplicații la Hunedoara sau ascen- 
soarele antrenate. Ia programatoare pentru tabăcării 
sau benzi transportoare în fabricile de încălțăminte.

Să ne oprim acum mal amă
nunțit la problemele eficien
ței cercetărilor științifice. Fie
care instalație de automa
tizare presupune existența în 
fabricație a unei mari diver
sități de elemente de automa
tizare și gruparea acestora în 
blocuri funcționale și panouri 
capabile să realizeze anumite 
comenzi, preluări de informa
ții, decizii în cadrul procesu
lui tehnologic automatizat. 
Realizarea acestora impune 
elaborarea nu prin simplă 
proiectare ci prin cercetare și 
proiectare a elementelor fie
cărei instalații, respectiv prin 
realizarea în atelierele proprii 
ale institutului și măsurarea 
în laboratoarele noastre a per
formanțelor elementelor sau 
blocului funcțional și apoi in
cluderea lui în proiect.

Bineînțeles o atare cerce
tare este sistematic corelată 
cu nevoile concrete de ele
mente de automatizare. Pe 
de altă parte, nu s-a lucrat 1a. 
întîmplare cîte un bloc pentru 
fiecare cerere, ci s-a căutat să 
se elaboreze sisteme unitare 
pentru categorii asemănătoare 
de regimuri de automatizare. 
Astfel s-au născut și ulterior

Mă voi opri mai amănunțit 
la cel de-al doilea sector 
de activitatea căruia mă ocup 
în mod direct. Este vorba de 
sectorul de asimilări în cadrul 
căruia se creează aparate, se 
pregătesc și se realizează asi
milări de aparate sau instala
ții reproductibile.

. Sectorul nostru cuprinde un 

s-au perfecționat Unidin și 
Unilog. Aceasta a reprezentat 
o metodă în mod evident su
perioară, prin orientarea e- 
forturilor științifice spre un 
singur obiectiv, așadar, prin 
găsirea unor soluții calitativ 
superioare și mai economice.

în timp ce la înființarea 
grupului nostru nu existau în 
țară nici un fel de elemente 
sau blocuri de automatizare 
astăzi am ajuns ca din pro
ducția internă să acoperim 
25—30°'o din necesarul de 
instalații de automatizare al 
fabricilor în construcție. La 
finele cincinalului în curs, 
cînd creșterea producției gru
pului nostru de uzine va fi 
de 2,5 ori față de 1960 — vom 
acoperi peste 75 la sută din 
acest necesar, aducînd atît 
prin producția directă cît și 
prin reducerea corespunză
toare a cheltuielilor de impo
zit, o contribuție importantă 
la dezvoltarea economică a 
țării.

Să lăsăm însă faptele să 
„vorbească". Iată cîteva exem
ple — desigur incomplete - - 
ale eficienței unora dintre 
cercetările din I.P.A. : 

I
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I 
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atelier de construcții de ma
șini în cadrul căruia se re
zolvă probleme privind au
tomatizarea mașinilor-unelte.

Atelierul de centrale ter
mice a omologat prototipurile 
cazanelor automatizate de 101 
abur/h, 50 t abur/h, 100 G. cal; 
în curs de experimentare se 
află instalații de același tip 
pentru cazane de 120 și 420 
tone, precum și pentru turbi
ne de 6, 12, 50 M. W.

Atelierul pentru automati
zarea hidrocentralelor execută 
instalații de mare amploare 
pentru turbinele, generatoa
rele și echipamentul hidrome
canic al centralei de la Porțile 
de Fier.

în sfîrșit, pe lingă alte ate
liere mai amintim atelierul 
de elemente electro-mecanice 
care are în studiu problemele 
aparaturii pneumatice pentru 
automatizări de injector la 
centralele termice etc.

Cel de-al treilea sector al 
I.P.A. are un caracter direct 
de cercetare științifică și de 
aceea cred că date mai carac
teristice vă poate relata în 
această privință ing. E. Deatcu.

I 
I 
I
I
I 
I 
!
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• în urma introducerii in

stalației de comandă automată 
prin înscrierea programului 
pe bandă de magnetofon, la 
strungul automat SNA 400 de 
la Arad se mărește producti
vitatea muncii cu cca. 200 la 
sută întrucît strungul nu mai 
e reglat lă fiecare operațiune, 
iar însăși programarea se 
realizează cu relativă obiș
nuință.

• Instalația de automatizare 
a cazanelor cu aburi care se 
livrează Uzinei „Vulcan", de 
către „Automatica" reglează 
presiunea, temperatura, nive
lul de apă în tambur, depre
siunea în focar.

• La Fabrica.de geam tras 
și laminat de la Scăieni, prin 
aplicarea instalației de auto
matizare la cuptoarele de 
geam tras, geam turnat și 
recoacere . s-a mărit procentul

I)r.
DEATCU EUGEN

șeful sectorului cercetări 
Ia I.P.A.

Este limpede că atît cele
lalte sectoare ale I.P.A. cît și 
uzinele din cadrul grupului 
nostru, prin specificul lor ca 
instrumente decisive pentru 
promovarea celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii 
în domeniul automatizărilor — 
includ cu o pondere variabilă 
preocupări din domeniul cer
cetărilor. în mod deosebit însă 
sectorului nostru îi revine 
obligația să asigure proiecte 
pentru lucrările reprezentînd 
livrări' complete de instalații 
de automatizare și proiecte 
pentru automatizarea proce
selor de producție indiferent 
de ramură.

în lumina obiectivelor sta
bilite de Congresul al IX-lea 
al P.C.R., de' obiectivele pla
nului cincinal, crește foarte 
mult amploarea sarcinilor 
noastre privind atît elabora
rea de elemente și echipamen
te de înaltă tehnicitate de au
tomatizare (cercetările avînd 
așa cum se vede un caracter 
direct aplicativ) cît și apro
fundarea unui număr tot mai 
mare de probleme teoretice și 
de perspectivă ale automatiză
rii.

Preocupările noastre merg 
astfel în două direcții princi
pale : pe de o parte, perfecțio
narea aparaturii existente, pe 
de altă Darte, elaborarea de 
aparatură modernă la nivelul 
tehnicii mondiale.

în mod deosebit, cercetăto
rii noștri studiază probleme 
cum sint : crearea sau perfec
ționarea unor regulatoare au
tomate cu caracteristici spe
ciale : numerice, neliniare, cu 

de geam de calitate de la 6 
la sută la 8 la sută și s-a redus 
consumul combustibilului cu 
5 la sută. Economiile calculate 
anual la cele trei secții sînt de 
circa 500 000 lei.

• La Hunedoara este în 
curs de realizare poziționarea 
numerică, prin automatizare 
a nimbului de presare la lami
norul bluming 1 000 cu apli
carea Unilog și Unidin. So
luție originală românească, 
această importantă aplicație 
va duce la creșterea produc
tivității de laminare cu 30—40 
la sută.

• Tot Ia Hunedoara se stu
diază posibilitatea de aplicare 
a unor alte' cercetări impor
tante privind motoarele asin
crone.

Aceste cîteva exemple ara
tă că reușitele cercetătorilor 
noștri — apreciate și pe plan 

eșantionare ș.a. ; crearea unui 
sistem unificat pentru transmi
sia și prelucrarea datelor 
(informații numerice), ținerea 
la curent, perfecționarea și 
completarea aparaturii de au
tomatizare care se asimilează 
în țară pe bază de licențe. O 
atenție specială dăm proble
melor îmbunătățirii calității 
aparatelor și instalațiilor de 
automatizare urmărind indi
catori cum sînt: caracterul 
adecvat proceselor și utilaje
lor la care se afla automati
zarea, cerințele de producti
vitate economică și calitate a 
produselor respective, sigu
ranța în funcționare, siguran
ță la perturbații în transmisie, 
îmbunătățirea tehnologiei apa
raturii de automatizare, de
terminarea științifică a con
dițiilor și eficacității automa
tizărilor, elaborarea programe
lor de automatizare ve ramuri 
etc.

Legătura strînsă dintre cer
cetările teoretice și aplicațiile 
lor practice reiese limpede din 
structura și activitatea la
boratoarelor legate de activi
tatea sectorului nostru: cel 
de regulatoare electronice se 
ocupă cu integrarea aparaturii 
de automatizare pe bază de li
cențe și dezvoltarea ei în strîn
să colaborare cu F.M.U.A.B.

Din activitatea elaboratoru
lui care elaborează aparatura 
de telemecanică aș putea cita 
următoarele aplicații :

— dispecerizarea cîmpurilor 
de extracție a petrolului și 
gazelor : prin aplicarea la cca. 
450 sonde a aparaturii tele- 

Internațional — pentru ela
borarea simultană a sisteme
lor Unidin și Unilog cu cele 
mai mari firme de specialitate 
din străinătate sau pentru stu
diile privind motoarele asin
crone — se bucură imediat de 
aplicare în condițiile produc
ției.

Nu e mai puțin adevărat, 
însă că nevoile industriei 
noastre socialiste pun în fața 
sectorului nostru de cerce
tare și -proiectare cerințe și 
mai mari.

Nu o dată, in Consiliul de 
coordonare al grupului nostru 
s-a cerut o mai mare opera
tivitate mai ales în finalizarea 
cercetărilor nu numai la ni
velul ideii ci și la nivel rc- 
productibil, adică al concreti
zării ideii- în proiect și mai 
departe al realizării și verifi
cării prototipului și predării 
instalației în mod efectiv.

Noi am criticat și criticăm 

mecanice A. F. 300 (aflată în 
producție de serie la Electro
magnetica), se depistează ope
rativ defecțiunile și se mic
șorează cu mult pierderile de 
petrol și gaze.

— la macaraua portuară 
din Constanța este aplicată 
radiotelecomanda mașinilor de 
ridicat.

— se lucrează în prezent la 
telemecanizarea transporturi
lor în comun din București 
(s-au și instalat experimen
tal sesizoarele de trecere a 
vehiculelor), ceea ce va asi
gura o mai mare ritmicitate a 
circulației, precum și înlătu
rarea mai operativă a defec
țiunilor.

— Anul viitor va fi realizat 
modelul de laborator al apa
ratului pentru telemecanizarea 
stațiilor de tracțiune electri
că, necesar pentru centrali
zarea rețelei T.T.B.

Cît privește cel de-al trei
lea laborator, cel de elemente 
cu siguranța mărită, și acesta 
își concentrează activitatea 
spre probleme cerute de eco
nomia națională.

Menționez, de asemenea, 
faptul că pentru alegerea so
luțiilor optime folosim cal
culatorul electronic analogic 
al institutului. Se pare de alt
fel că ținînd seama de rolul 
însemnat al calculatoarelor e- 
lectronice în automatizări, în 
viitor tot institutului nostru 
îi vor reveni sarcini însemna
te în această direcție.

Cele de mai sus «(prezintă 
desigur doar o succintă tre
cere în revistă a cîtorva din
tre realizările cercetărilor ști

intervalele prea lungi între 
începerea cercetărilor și fi
nalizarea lor.

Cerem elaborarea proiecte
lor cît mai detaliat, cît mai 
aproape de execuție, pentru a 
înlătura dificultățile de șan
taj și a reduce la minimul 
cesar asistența tehnică. Fără' 
a considera I.P.A. ca un servi
ciu de concepție dintr-o uzină 

noi socotim că cercetătorii 
și proiectanții grupului nostru 
trebuie să se considere răs
punzători nu numai pentru 
soluțiile generale și pentru 
proiect ci pină la execuția in
stalației de. către uzinele 
grupului.

Eficiența institutului nu 
poate fi apreciată după un 
număr de proiecte ci după nu
mărul și calitatea instalațiilor 
livrate de grupul nostru uzi
nelor și șantierelor, întru
chipată așadar nu în hîrtie de 
ozolit ci în produse finite.

ințifice întreprinse în cadrul 
I.P.A. și al unora dintre apli
cațiile lor în producție.

Apărute din nevoile ur
gente ale diferitelor ramuri 
ale economiei care, treptat și 
în funcție de condiții și efici
ență — trec la automatizări 
parțiale, sau complexe — a- 
ceste preocupări s-au carac
terizat întotdeauna prin strîn
să împletire a teoriei cu prac
tica, prin grija pentru finali
zarea în obiect finit a efortu
lui de gîndire, studiu și pro
iectare. Sîntem convinși că 
rezultatelor de pînă acum tre
buie să le adăugăm altele mai 
mari în viitor. O MAI MARE 
GRIJĂ IN SELECȚIONAREA 
TEMELOR MAJORE DE STU
DIU—STRÎNS CORELAT CU 
SARCINILE DE PLAN, IN
TENSIFICAREA CERCETĂ
RILOR TEORETICE PE LI
NIILE DEZVOLTĂRII ÎN 
PERSPECTIVA A AUTOMA
TICII. O MAI MARE OPE
RATIVITATE ÎN FAZA DE 
EXPERIMENTARE ȘI ÎN
CERCĂRI, LEGĂTURA MAI 
STRÎNSĂ CU UNITĂȚILE 
GRUPULUI ȘI CU CELE BE
NEFICIARE, APROFUNDA
REA PROBLEMELOR SPE
CIFICE DIFERITELOR RA
MURI ÎN CARE APLICĂM 
AUTOMATIZĂRILE — IATĂ 
CERINȚE PE CARE SARCI
NILE MARI ALE CINCINA
LULUI ȘI PLANULUI UNI
TAR AL CERCETĂRII ȘTI
INȚIFICE NI LE PUN PEN
TRU VIITOR.

Fabrica.de
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Masa rotundă a „Scinteii tineretului"
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Se compară adeseori parcurile cu un Ine
puizabil rezervor de aer, veritabili „plă- 
mînî“ ai orașelor. Este adevărat, influența 
sănătoasă și liniștitoare a oazelor de na
tură plantate in peisajul de beton urban 
nu este de neglijat oa și contribuția pe care 
o aduc la crearea unui microclimat echili

brat. Plecindu-se insă de la funcția strict 
utilitară a purificării atmosferei, noțiunea 
de parc a început de la o vreme să se 
confunde cu cea de spațiu verde, acordin- 
du-se prioritate capacității de a oxigena 
atmosfera (proprietate de altfel comnnă 
pădurilor, livezilor, pajiștilor). De aici, o

oarecare tendință de a considera parcul 
numai „spațiu verde" și mai puțin un spa
țiu natural organizat după criterii ale fru
mosului. Pentru a reactualiza legile este
tice care trebuie să stea la baza organiză
rii și întreținerii unui parc, pentru a pro
pune cîteva sugestii de îmbogățire și e-

ventuală corectare a aspectelor unor 
parcuri în anotimpurile anilor ce vor ur
ma, am invitat in redacție specialiști pe 
care i-am rugat să-și exprime opiniile în 
acest domeniu puțin străbătut: estetica 
parcurilor.

*
*
*

PARCURILOR
Arh. DONOSE VA

LENTIN (Proiect-Bucu- 
rești).

Nu știu dacă ați tre
cut în zilele de dumini
că prin Cișmigiu să ve
deți răspîndite acolo 
lăzi, butoaie, hîrtii. în 
fundul grădinii era 
cîndva un loc pitoresc, 
cu ochiul acela de apă, 
un colț de liniște și fru
musețe desăvîrșită. S-a 
făcut acum un țarc ma
re cu gard de plasă, 
s-au pus niște păsări. 
S-a stricat cu această 
intenție de colț zoolo
gic, tot ce a fost gîndit 
cu mult bun simț îna
inte.

Au apărut totodată 
fel de fel de construcții 
cu caracter comercial : 
panouri decorative, alt
fel de panouri etc. care, 
după părerea mea, stri
că aspectul pe care tre
buie să-l aibă o grădi
nă. în peisajul acesta 
imitînd oazele recrea
tive ale naturii orice 
element nou introdus 
cere un spirit de dis- 
cernămînt. Să ne ui
tăm, de pildă, la par
cul Herăstrău, unde au 
fost așezate o serie de 
statui, pe socluri la 
care bănuiesc că au par
ticipat din nefericire și 
arhitecți. Ba, se mai gă
sesc la intrare patru 
bucăți de tencuială care 
nu știu ce vor să spună. 
Cred că toată treaba a- 
ceasta este legată de un 
mod de organizare de
fectuos al administrației 
parcurilor și grădinilor, 
care se preocupă de un 
singur aspect al parcuri
lor : îngrijirea plantații
lor, a arborilor, arbuști
lor, florilor etc. Și apoi 
de ce I.C.A.B.-ul trebuie 
să se ocupe în parcuri 
de partea de lacuri și 
să-și vopsească lemnăria 
într-un albastru stri
dent, cînd de fapt toate 
lucrările trebuie să se 
subordoneze unei vi
ziuni unice ? I.R.E.D.-ul 
are și el partea lui cu 
luminile, și de aceea 
vopsește stîlpii după o 
inspirație nefericită. Ca 
să nu mai vorbim de 
partea artistică a par
cului, prezentată prin 
statui, busturi, unde 
sînt alți beneficiari, 
(poate Comitetul de 
Stat pentru Cultură și 
Artă). Iată de ce cred 
că ar trebui creat un 
for unic, care să ia toa
te aceste probleme în 
mină și să le diriguiască 
cu competență.

Există și o altă pro
blemă. De parcuri și 
grădini se ocupă un per
sonal cu o calificare 
abia adiacentă speciali
tății respective. După 
cite cunosc, în unele 
țări există institute de 
învățămînt mediu și su
perior, care pregătesc 
specialiști în probleme 
de parcuri. La noi, deo
camdată, nu există o 
pregătire specializată 
prin școlarizare, așa 
că oamenii care răs
pund de funcționalita
tea parcurilor sînt foar
te diferiți ca pregătire : 
arhitecți, ingineri hor
ticoli, silvicultori, me
canici etc. Arhitectul 
însă concepe organiza
rea teritoriului cunos- 
cînd mai puțin sau de
loc problemele de teh
nică a grădinăritului, 
în același timp de par
tea horticolă a unui parc, 
se ocupă ingineri agro
nomi sau silvicultori 
care cunosc suficient de 
bine aspectele tehnice 
ale problemelor dendro- 
logice, însă prin pregăti
rea lor sînt total lipsiți 

de cunoașterea proble
melor de compoziție, de 
organizare generală a 
teritoriului.

Asupra personalității 
parcurilor noastre sînt 
multe de spus. Au fost 
în istorie cîteva mari 
idei de realizare a 
parcurilor. Un asemenea 
sistem îl reprezintă 
modul de tratare geo
metrică, cu o desfășu
rare amplă de planuri, 
de volume, riguros tra
tate, în care elementul 
decorativ și sculptural 
se îmbină armonios. A 
existat apoi un contra- 
curent englezesc, de 
distribuție liberă a ve
getației, cu mari supra
fețe de peluze, cu inten
ția de a aduce natu
ralul în cadrul unei a- 
semenea piese organiza
te. A existat și un sis
tem mixt de compozi
ție atît cu elemente 
geometrice cît și cu 
suprafețe tratate li
ber, (exemplu Cișmi
giu). Chiar și parcul 
Herăstrău își menține o 
serie de elemente geo
metrice șl o îmbinare 
liberă. Cred că se poate 
faee mult pe linia per
sonalizării parcurilor la 
noi prin adoptarea unor 
elemente tradiționale 
românești. De asemenea, 
mi se pare că ideea unui 
parc de distracție în 
București — la alte di
mensiuni și cu alte idei 
decît colțul nostru de 
distracții din parcul He
răstrău — este o idee 
demnă de luat în dis
cuție cu toată seriozita
tea.

Ce ar trebui pus în
tr-un asemenea parc, 
cum ar trebui el rezol
vat, este o problemă 
ceva mai complicată. 
Un ghid de preț în a- 
ceastă privință ar pă
rea să fie folclorul. 
Pentru un asemenea 
parc ar trebui cerceta
tă intenția, modul de 
comportare și dorințe
le vizitatorilor. Pe mă
sura vîrstei, a gusturi
lor, ar trebui rezervate 
posibilități de distrac
ție variate din care nu 
trebuie să lipsească 
jocurile mecanice. în 
toate locurile unde am 
construit parcuri mi s-a 
părut ca un element 
specific al nostru, for
mele de relief. Aces
tea ne-au condus la i- 
deea realizării unor de
nivelări, a unor forme 
expresive. Deci, profi- 
tînd de unele forme de 
relief le-am amplificat 
și cite o dată le-am lă
sat în opoziție cu mari 
suprafețe de gazon ver
de. Cînd am avut po
sibilitatea, am folosit 
oglinzi de apă, mici 
lacuri. Aceste lacuri, pe 
lîngă aspectul variat 
pe care-1 dau parcuri
lor, contribuie la ame
liorarea microclimatu
lui bucureștean.

în legătură cu aceas
ta mi se pare că aproa
pe toate parcurile noas
tre duc lipsă de fîn- 
tîni, de bazine decora
tive, care nu numai că 
îmbogățesc arhitectu
ra și creează puncte de 
interes, dar contribuie, 
cum mai spuneam, la 
crearea unui microcli
mat în zona corespun
zătoare.

Ing. MILESCU BER
TA (Sfatul popular al 
Capitalei).

Parcurile au nu nu
mai caracteristici națio
nale ci și amprenta e- 
pocilor în care au fost 
realizate. Dar pentru a 
crea aceste elemente 
specifice trebuie să gîn- 

dim și să lucrăm într- 
un colectiv larg. Pentru 
a realiza un parc cu 
arbori seculari, trebuie 
să așteptăm decenii. El 
trebuie să fie de aceea 
împodobit și cu elemen
te arhitecturale. în mo
mentul de față lipsesc 
din spațiile verzi ele
mentele arhitecturale, 
cum ar fi colonadele 
etc. La noi, dacă cău
tăm bine, în afară de 
parcul Libertății, nu 
avem asemenea elemen
te construite.

Arh. DONOSE VA
LENTIN.

Iar eu consider că este 
nevoie numai de anu
mite elemente de utili
tate (adăposturi de 
ploaie etc) și că nu tre
buie să se exagereze în 
această privință. Con
strucțiile într-un parc 
trebuie drămuite, pen
tru că de cele mai multe 
ori acestea au stricat 
peisajul. Au apărut în 
parcuri tot felul de zi
duri. Pe insula tranda
firilor, de exemplu, au 
apărut pilaștrii de pia
tră și beton care au 
stricat tot farmecul a- 
cestui loc.

Ing. MILESCU BER
TA.

întreținerea parcuri
lor este foarte impor
tantă. Din păcate însă 
unii specialiști în acest 
domeniu nu sînt sufi
cient pregătiți : grădi
narii nu cunosc plan
tele, nu cunosc caracte
risticile lor.

De exemplu, în fostul 
parc „Coșbuc" a existat 
un material dendrolo- 
gic interesant care a 
fost desființat, cu toa
te că a trebuit să aștep
tăm vreo 15 ani pînâ a 
crescut. Foarte frumoa
se au fost unele parcuri 
cum ar fi parcul „Ioa- 
nid“ care se deterio
rează, grădina „Icoa
nei", Cișmlgiul. Aceste 
parcuri au fost frumoa
se, dar încet, am im
presia că se deterio
rează.

în ultimii ani am 
construit totuși spații 
verzi care se impun 
prin echilibrul și fru
musețea lor, un exem
plu îl constituie parcul 
din vecinătatea Circului 
de Stat. A fost îmbună
tățit, aspectul Parcului 
de cultură și odihnă, s-a 
refăcut în totalitate 
parcul Libertății. S-au 
creat spații verzi In 
jurul construcțiilor noi. 
Trebuie însă să semna
lez că avem în mod 
permanent spații verzi 
expuse la nesfîrșite să
pături (telefoanele, 
I.R.E.B., I.C.A.B., ter-
mofiearea etc. etc.).
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In Porcul Libertății
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Ing. TOPOR MIHAI 
— (Institutul de eeree- 
tări hortiviticole).

Fiecare parc a repre
zentat în momentul 
cînd a fost creat speci
ficul epocii. în decursul 
timpului parcurile au 
suferit însă o serie de 
transformări. Multe s-au 
făcut în dauna aspec
tului estetic. Dacă Ciș- 
migiul a reprezentat un 
monument al arhitectu
rii mixte, pe măsură 
ce înaintează în timp, 
părerea mea este că 
personalitatea sa începe 
să scadă. Mă gîndesc la 
elementele decorative, 
cît și la materialul viu.

Consider că estetica 
parcului este reprezen
tată mai ales prin e- 
lementul viu, care este 
elementul principal al 
parcului, și este asigu
rat de materialul ve
getativ, gazon, arbuști, 

arbori. Deci elementul 
vegetativ este cel care 
pune omul în apropie
rea frumosului, creează 
momente de odihnă. 
Vreau să atrag atenția 
că un parc atunci cînd 
este frumos, devine a- 
trăgător și este respec
tat. Cînd un gazon nu 
este frumos, omul nu-1 
mai respectă.

O altă problemă im
portantă o constituie 
proiectarea unui parc și 
totuși de cele mai mul
te ori se ajunge ca pro
iectul să fie făcut de 
oameni care nu au nici 
o tangență cu amenaja
rea respectivă. O frînă 
importantă în ce pri
vește îmbogățirea unui 
parc cu material viu, 
este lipsa unor pepiniere 
specializate.

Țara noastră este re
cunoscută ca o țară a 
florilor, dar cu toate a- 
cestea producerea ma
terialului horticol lasă 
de dorit. în unele țări 

Din mulțimea opiniilor exprimate de specialiștii in
vitați, desprindem cîteva sugestii a căror realizare 
se impune :

1. Să existe un singur for pentru concepția și 
întreținerea parcurilor. Sfaturile populare în al căror 
teritoriu se află parcuri să ia hotărîri în privința mo- 
dificărilor aduse în aspectul acestora, al plantărilor, 
construcțiilor etc. numai ținînd seama de opiniile ex
primate de specialiști.

2. Construcțiile comerciale și anexele lor (magazii, 
pentru lăzi, sticle, butoaie etc.), să fie plasate in așa 
fel incit să nu spargă unitatea arhitecturală a unui 
parc. Dacă se poate, să existe o zonă, periferică, special 
destinată acestui scop.

3. Parcurile vechi să fie menținute în limitele sti
lului originar, să nu fie aduse „la zi“ ci conservate 
și eventual restaurate (Istoria artei grădinilor trebuie 
păstrată în componentele ei și pe „viu").

4. Drumurile, potecile în parcuri să țină seama de 
nevoile firești de deplasare ale vizitatorilor (acces spre 
mijloace de transport etc.).

5. Pentru a se evita jocul eu mingea pe gazonul

parcurilor să se prevadă terenuri de sport, terenuri 
pentru joaca copiilor etc.

6. Să se realizeze în București și în alte mari orașe 
ale țării parcuri moderne de distracții atit pentru co
pii cît mai ales pentru tineret.

7. Să se oreeze pepiniere cu plante perene din flora 
spontană a țării.

8. Să se evite abuzul floral care adeseori se traduce 
printr-o adevărată „beție inexpresivă de culori".

9. Studierea posibilității înființării unei școli de ni
vel mediu care să pregătească tehnicieni horticultori 
cu specialitate în domeniul îngrijirii parcurilor.

10. Folosirea mai îndrăzneață a unor elemente tra. 
diționale românești în concepția organizării și ame
najării parcurilor.

11. Să existe o concepție unitară și calificată în 
privința decorării parcurilor eu lucrări de artă. Să se 
creeze sculpturi pentru un loc anume dintr-un parc 
anume și nu lucrări de serie care să fie așezate unde 
s-ar găsi vreun loc.

12. Instituirea unor concursuri pentru proiectarea 
noilor parcuri.

există pepiniere regio
nale care au sarcina de 
a produce flori frumoa
se, de calitate superioară. 
Institutul nostru, prin 
specificul său are rolul 
de a introduce specii 
noi de flori și arbuști. 
Sînt de părere ca pe 
lingă marile orașe din 
țară să fie organizate 
pepiniere specializate 
care să aibă două obiec
tive : pe de o parte, de 
a exploata fondul de 
specii din țară, de a 
aduce flori din alte țări, 
dar și să selecționeze 
plante din flora spon
tană, dintre care multe 
au un deosebit aspect 
decorativ.

Și acum o propunere. 
Proiectele de parcuri să 
fie scoase la concurs, 
iar colectivele de arhi- 
tecți și horticultori să 
colaboreze în acest 
S6ns.

MAITEC OVIDIU. — 
sculptor.

Sînt de acord că 
parcul trebuie definit 
operă de artă. Prin 
aceasta înțeleg în pri
mul rind eliminarea di
letantismului In con
cepție. Aș sublinia că 
în ansamblul preocupă
rilor și al evoluției de 
concepție care se re
marcă în toate dome
niile în viața noastră, 
în care apare ele
mentul exigență și a- 
cesta este semnul cel 
mai îmbucurător — nu 
mai putem continua cu 
practici meșteșugărești. 
Nu există decît marea 
specialitate care poate 
rezolva orice problemă. 
Fără o mare și profun
dă specializare, stu
diu, talent și dăruire nu 
se poate rezolva nimic. 
Există condiții ca 
Bucureștiul să devină 
un parc splendid, dar 
trebuie ca aceasta să 

nu fie numai o simplă 
dorință. în mentalitatea 
diletantă Orice floare 
este frumoasă și de ce 
atîtea pretenții și atîtea 
probleme ? în presa 
noastră au apărut opi
nii care critică cu exi
gență lucrurile care ră- 
mîn în urrhă, lucrurile 
care se cramponează de 
mentalitatea retrogra
dă. Cred că și aici 
„Scînteia tineretului" 
ar putea accentua asu
pra unor măsuri. Adică 
omul de specialitate să 
aibă cuvîntul hotărîtor. 
După părerea mea, 
parcurile noastre suferă 
de lipsa unei concepții 
unitare. După părerea 
mea, trebuie luptat îm
potriva uniformizării 
parcurilor. Acolo unde 
se știe că vin pensionari 
să citească ziarul, să se 
odihnească, să li se ofe
re ce le trebuie ; acolo 
unde se duce însă tine
retul, să i se dea aces
tuia ce-i trebuie. Cre- 

Indu-1 cadrul necesar 
îl obligi să se poarte sa 
atare. De ce cetățeanul 
merge peste gazon ? 
Fă-i o alee care merge 
spre tramvai și nu va 
mâi trece peste gazon. 
Deci proiectantul tre
buie Să albă în vedere 
căile de acces.

Se mai poate face îh- 
că mult pentru realiza*  
rea unei ambianțe dife
rite în parcuri, după 
anotimpul anului. Ș-a 
gîndit oare pînă atiim 
cineva la aspectul de 
iarnă al unui parc ?

Am văzut recent un 
proiect al parcului He
răstrău. Are multe as
pecte bombastice: trans
plantarea coloanei lui 
Brâncuși, crearea unei 
zone a muzicienilor etc. 
Mai există o racila, du
pă părerea mea : prea 
multe moașe. Asta se 
pare că este problema 
cea mai dificilă.

Și, în sfîrșit aș vrea 
să mă răfuiesc cu con
cepția aceasta a parcu
lui compus din flori, 
flori și iar flori. Ml se 
pare o concepție în
gustă, primitivă. Este 
nevoie de a se declanșa 
o mentalitate mai ele
vată despre parc.

ANCHETA

realizată de

ATANASIE TOMA
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INFORMAȚII
în zilele de 30 și 31 august 

a avut loc la București ședin
ța lărgită a Consiliului Supe
rior al Agriculturii, în care 
— pe baza referatului prezen
tat de prof. Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii — au 
fost analizate rezultatele ob
ținute în cultura griului în 
perioada 1962—1966, precum 
și măsurile pentru creșterea 
producției în anul 1967 și în 
anii următori.

Au participat membrii Con
siliului Superior al Agricul
turii, cadre de conducere de 
la Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Pro
ducție, secretarii pentru pro
blemele agrare ai comitetelor 
regionale de partid, specia
liști ai consiliilor agricole re
gionale și raionale, ai uniuni
lor regionale și raionale ale 
cooperativelor agricole, ingi
neri agronomi din gospodării 
de stat și cooperative agrico
le, oameni de știință și cer
cetători din stațiuni experi
mentale.

La lucrări au luat parte 
tovarășii Vasile Vîlcu, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Virgil Trofin, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La discuții au participat: 
Marin Constantin, președin
tele Consiliului agricol regio
nal Ploiești; Ion Burcea, di
rectorul trustului G.A.S. Ur- 
ziceni; Dumitru Geambazu, 
inginer Ia cooperativa agrico
lă Biled, regiunea Banat ; Ion 
Uciu, inginer la cooperativa 
agricolă Dragosloveni, regiu
nea Oltenia ; Petre Tomoro- 
ga, directorul stațiunii expe
rimentale Dobrogea ; ing. 
Constantin Anderca, pre
ședintele Consiliului agricol 
regional Banat; ing. Gh. Da
vid, directorul G.A.S. Urieas- 
ca, regiunea Galați; Vasile 
Vîlcu, președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție; prof.Vizita unei delegații a sindicatelor

•Ș ■<* * K - ■ < • în ziua a doua a campiona
telor europene de atletism de la 
Budapesta s-a înregistrat prima 
mare surpriză : recordmanul mon
dial la disc L, Danek (Cehoslova
cia), marele favorit al probei, s-a 
clasat doar pa locul cinci, meda
lia de aur revenind concurentului 
fborith (R. D. Germană) cu 
57,42 m.

în proba de săritură In lungi
me, campionul olimpic de la To
kio, Lynn Davies (Anglia) șl-a 
confirmat valoarea, ocupînd pri
mul loc cu 7,98 m Medalia de ar
gint a fost obținută de Igor Ter 
Ovanesian (U.R.S.S.) — 7, 88 m, 
iar cea de bronz de francezul 
Jean Cochard — 7,88 m.

Finala probei de 100 m plat a 
prilejuit o sosire foarte strițtsă 
șl cîștigătorul a fost decis la fo
tografie, deoarece 4 concurenți au 
sosit în același timp 10" 5/10. 
Iată ordinea primilor sosiți : 1. _
Maniak (Polonia) 2. — Bambuck 
(Franța) 3. — Piguemal (Franța) 
4, — Knikenberg (R.F.G.). La fe
minin, proba de 100 m a fost do
minată de sprinterele poloneze 
care și-au adjudecat primele două 
locuri,

• Selecționata de fotbal a 
Iranului și-a început turneul în 
țara noastră jucînd ieri la Arad 
cu formația locală U. T. Arad. 
La capătul unui joc interesant, 
tntîlnirea a luat sfîrșit la egali
tate 2—2 (1—1).

• în cadrul turneului Internațio
nal de fotbal (juniori) din Bulga
ria, echipa României a jucat la 
Pazardjik cu selecționata Iugosla
viei cu care a terminat la egali
tate 1—1 (0—1). Scorul a fost 
deschis de tinerii fotbaliști iugo
slavi în minutul 26 prin Srok. în 
minutul 45 sportivii români au 
egalat prin Coman.

• Turneul internațional feminin 
de tenis de masă de la Pekin a 
fost cîștigat de reprezentativa 
R. P. Chineze. în ultimul meci, 
sportivele din R. P. Chineză au 
învins cu scorul de 3—1 puterni
ca selecționată a Japoniei.

ficați, e drept, cei care reali
zează produse de calitate sla
bă, sînt lăudați și cei care 
muncesc bine. Dar asta se face 
la modul general, constatativ 
și informativ, fără a se arăta 
și cauzele deficiențelor. Ar fi 
un prilej de a demonstra că ia 

baza obținerii unor produse de 
calitate stă, în primul rînd, un 
nivel ridicat de calificare pro
fesională, respectarea procese
lor tehnologice. Apoi, este, 
credem, necesar, să fie mai 
mult popularizată experiența 
fruntașilor întrucît există ti
neri care, chiar dacă rezulta
tele pe ansamblu sînt slabe, 
se remarcă prin calitatea 
muncii lor. De ce nu și-a pus 
comitetul U.T.C. întrebarea : 
cum, prin ce metode reușesc 
acești tineri să obțină produse 
de calitate, să se detașeze vi
zibil de o parte din tovarășii

poloneze
La Invitația Consiliului 

Central al Uniunii Gefierale a 
Sindicatelor din România o 
delegație a sindicatelor polo
neze, în frunte cu președin
tele Consiliului Central al 
Sindicatelor, Ignacy Loga- 
Sowinski, a făcut o vizită în 
țara noastră între 25—31 au
gust.

Delegația sindicală poloneză 
a vizitat Combinatul de in
dustrializarea lemnului din 
Pitești, uzina de aluminiu Sla
tina, Uzinele „Electroputere" 
Craiova, Șantierul sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier", stațiuni de 
odihnă de pe Valea Prahovei 
și litoralul Mării Negre, car
tiere noi de locuințe din ora
șele București, Constanța, Cra
iova, Pitești, Brașov și Turnu 
Severin.

în timpul vizitei a avut loc 
o întîlnire între delegațiile 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România și Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R. P. Polonă.

La această întîlnire din 
partea Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Republica So
cialistă România au participat 
tovarășii : Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Cen
tral, Larisa Munteanu și Ion 
Preoteasa, secretari ai Consi
liului Central, Ion Vîlsan, 
membru al Comitetului Exe- 
cțțțiv,. șeful secției organizato
rice, Ion Alexandru, membru 
al Comitetului Executiv, pre
ședintele Consiliului Regional 
Ploiești, Ion Tănăsoiu, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, prim-adjunct al

(Urmare din pag. I) 

prinderii și calificarea munci
torilor. Despre primul factor 
avem relații certe. S-au inves
tit aici zeci de milioane, și fa
brica din Focșani este înzes
trată cu utilaje dintre cele 
mai bune.

Dar calificarea T Cum stau 
lucrurile in această privință ?

Pornim de la exemplul a- 
mintit la început. în ziua în 
care am vizitat fabrica, exa
minarea și certificarea pregă
tirii celor 30—40 de tineri, de 
diverse meserii, o făcea un 
singur om: tehniciaîiul
Gheorghe Pieptea. Departe 
de noi gîndul de a sub
aprecia pregătirea examinato
rului. Dar este practic impo
sibil ca un singur om să poată 
să asigure o bună examinare a 
cunoștințelor profesionale mai 
ales atunci cînd examinează 
muncitori din toate meseriile 
ce se practică în fabrică. Iată, 
așadar, una din cauzele refu
zurilor : examenul de califica
re se desfășoară formal, fără 
grija cuvenită pentru eficien
ță. Și e normal ca repercusiu
nile acestui formalism să apa
ră în punctul cel mai nevral
gic al procesului de producție : 
CALITATEA EXECUȚIEI.

Am semnalat prin aceasta o 

Nicolae Hulpoi, director știin
țific al I.C.C.P.T. Fundulea ; 
ing. Gh. Danu, vicepreședinte 
al Consiliului agricol regional 
Iași; Ion Lupu, inginer la 
cooperativa agricolă Poiana, 
regiunea Cluj ; ing. Gh. Pre- 
descu, directorul S.M.T. Ru
pea, regiunea Brașov ; Leonte 
Răileanu, inginer șef al G.A.S. 
Amzacea, regiunea Dobrogea ; 
Vasile Ilia, inginer la coopera
tiva agricolă Luduș, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară ; 
Radu Vitan, inginer la coo
perativa agricolă Scornicești, 
regiunea Argeș ; ing. Boris 
Ceapalis, directorul S.M.T. 
Roman ; ing. Ilie Luca, di
rectorul Trustului G.A.S. Sîn- 
nicolau Mare ; Maria Suchov, 
inginer la cooperativa agri
colă Galda de Jos, regiunea 
Hunedoara, ing. Ion Toma, 
președintele Consiliului agri
col regional București; ing. 
Liviu Damian, cercetător la 
stațiunea experimentală a- 
gricolă Livada, regiunea Ma
ramureș ; ing. Emilian Giur
giu, vicepreședinte al Consi
liului agricol regional Crișa- 
na.

Ca urmare a înfăptuirii po
liticii partidului și statului de 
dezvoltare armonioasă, inten
sivă și multilaterală a agricul
turii, an de an unitățile 
agricole socialiste au ob
ținut rezultate bune în 
folosirea judicioasă a bazei 
tehnico-materiale și aplicarea 
recomandărilor izvorîte din ac
tivitatea de cercetare științi
fică și din practica unităților 
agricole fruntașe.

Suprafața cultivată cu grîu 
în anii 1962—1966 a fost în 
medie de circa 3 000 000 ha. 
Ca urmare a creșterii numă
rului de tractoare, combine și 
alte mașini moderne, asigură
rii semințelor din soiuri va
loroase, a sporirii suprafețe
lor fertilizate, producția to
tală în intervalul amintit a 
crescut cu 25 la sută compa
rativ cu media pe cinci ani 
anteriori. Potrivit datelor pre- 

șefului secției Relații Interna
ționale, Vasile Anghel, secre
tar al Comitetului Uniunii 
Sindicatelor din întreprinde
rile industriei metalurgice și 
construcțiilor de mașini.

Din partea sindicatelor po
loneze au luat parte tovarășii : 
Ignacy Loga-Sowinski, pre
ședintele C.C.S., Wisniewski 
Czeslaw, secretar al C.C.S.. 
Dominik Ryfka, membru al 
prezidiului C.C.S., șeful sec
ției organizatorice, Ceglowski 
Zdzislaw, președintele Consi
liului regional al sindicatelor 
din Potnan, Janina Bukowskă, 
secretară a C.C. al sindicatu
lui din transporturi, Slawomir 
Janec, adjunct al șefului sec
ției internaționale.

Delegațiile au făcut un 
schimb util de păreri și de 
experiență cu privire la acti
vitatea sindicatelor din cele 
două țări.

*
Miercuri dimineața delega

ția Consiliului Central al Sin
dicatelor din Republica Popu
lară Polonă, condusă de Ig
nacy Loga-Sowinski, pre
ședintele C.C.S.j a plecat spre 
patrie.

La aeroportul Băneasa 
oaspeții au fost conduși de to
varășii Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Ion Preoteasa, 
secretar al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor, de activiști ai Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

A fost de față Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R, P. 
Polon» la București.

deficiență întîlnită Ia capătul 
procesului de calificare. Difi
cultățile apar însă mult mai 
înainte. întregul proces de ca
lificare decurge de fapt în 
mod necorespunzător. Fabrica 
a făcut evidente eforturi pen
tru calificarea oamenilor, sur

De ce fac cale întoarsă produsele Fabricii

de confecții din Focșani
sa el de forță de muncă pro
venind în cea mai mare parte 
din mediul sătesc. Organizato
rii procesului de calificare și 
ridicare a calificării au privit 
însă acest proces mai mult 
prin latura sa cantitativă — a 
calificat peste 2 000 de oameni 
— fără a acorda aceeași aten
ție și laturii calitative : ce cu
noștințe asimilează muncitorii, 
cum le pun în practică, cum 
frecventează șt de ce nu frec
ventează — pentru că au fost 
dese asemenea cazuri — cursu
rile de calificare ? ■ Asemenea 
întrebări nu s-au pus însă cu 

liminate, în acest an produc
ția de grîu depășește preve
derile planului, ceea ce asi
gură aprovizionarea popu
lației, a industriei, creșterea 
rezervelor.

Din analiza făcută a reieșit 
că sînt gospodării de stat și 
cooperative agricole care ob
țin producții încă nesatisfăcă
toare față de posibilitățile de 
care dispun.

înfățișînd experiența dobîn- 
dită în sporirea producției de 
grîu, participants la ședință 
au dezbătut pe larg măsurile 
ce trebuie luate în scopul 
creșterii producției în anul 
1967 și în următorii ani ai pla
nului cincinal.

în scopul obținerii unor re
colte mari și constante în anii 
viitori a fost dezbătut și adop
tat un plan de măsuri care 
prevede, între altele, extin
derea suprafețelor cultivate cu 
soiuri intensive, alegerea co
respunzătoare a terenurilor 
destinate culturii griului, am
plasarea lui după cele mai 
potrivite plante premergă
toare, utilizarea îngrășăminte
lor chimice în doze eficiente, 
asigurarea unei densități op
time de plante la hectar și 
executarea însămînțărilor în 
cadrul epocii optime.

Au fost adoptate „Reco
mandările cu privire la cultu
ra griului în anul 1966— 
1967“, elaborate pe baza expe
rienței acumulate, a rezultate
lor științifice și de producție 
obținute în ultimii ani. Aceste 
recomandări urmează să fie 
adaptate condițiilor pedocli
matice din fiecare regiune.

După cum s-a apreciat în 
cadrul dezbaterilor, în această 
toamnă sînt întrunite condiții 
favorabile pentru executarea 
semănatului la timp și la un 
nivel superior. Este necesar ca 
în continuare să se acorde cea 
mai mare atenție pregătirii 
terenului, condiționării semin
țelor și efectuării însămînță
rilor în epoca optimă.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvintul tovarășul Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R.

(Agerpres)
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Popas pe Valea Oltului
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frecvența necesară la Fabrica 
din Focșani.

întrucît numeroși muncitori 
de aici sînt tineri, o altă în
trebare ne-a apărut firească • 
ce au făcut și ce fac organiza
țiile U.T.C. pentru a determi
na tinerii să aibă o atitudine 

activă față de calificare, să a- 
corde o mai mare atenție pre
gătirii profesionale, însușirii 
tehnicii noi cu care este înzes
trată fabrica ?

Stăm de vorbă cu mai mulți 
secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.C. Răspunsurile se 
aseamănă leit. Se discută des 
în adunările generale, eu alte 
prilejuri, despre calitatea pro
duselor. Ar trebui să dăm o 
notă bună acestui lucru. Dar 
faptul că nu se resimte în 
practică eficiența acestor ac
țiuni arată că ele nu merg la 
esența fenomenelor. Sînt cri-

Plecarea la Praga a unei TELEGRAME
delegații de activiști ai P.C.R.

La invitația C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
miercuri dimineața a plecat Ia 
Praga, în schimb de experiență, o 
delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
Teodor Haș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului regional Crișana al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost condusă

Vizita delegației 

guvernamentale 

din R. A. U.
Miercuri după-amiază, Petre 

Blajovici, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a primit pe 
Abdtel Mohsen Abul Nur, vice- 
premier al R.A.U. pentru agricul
tură și irigații, și pe experții care 
îl însoțesc în vizita oficială pe 
care o fac în tara noastră, la in
vitația guvernului Republicii So
cialiste România.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că, au participat Dumitru Bejan, 
prim-adjunct ai ministrului co
merțului exterior, Angelo Micu- 
lescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, 
Eugen Alexe. prim-vicepreședinte 
al Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Alexandru Al- 
bescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și Ion Morega, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini. (Agerpres)

de Matei Ștefan, membru al C.C. 
al P.C.R., Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace la 
București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

A fost de față Mohamed Fah
my Hamad, ambasadorul Republi
cii Arabe Unite la București.I

In aceeași zi, Petre Blajovici, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a oferit un dineu în 
cinstea delegației guvernamentale 
a Republicii Arabe Unite.

★
După vizita făcută în orașul și 

regiunea Brașov, delegația guver
namentală a Republicii Arabe 
Unite, condusă de Abdel Mohsen 
Abul Nur, vice-premier al R.A.U, 
pentru agricultură și irigații, s-a 
înapoiat miercuri după-amiază în 
Capitală. Delegația a fost însoți
tă de Alexandru Albescu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior.

în drum spre București oaspeții 
au vizitat Muzeul Peleș și stațiuni 
de pe Valea Prahovei.

Steaua — Politehnica: 3-2... 
și cîteva reflexii amare

Programat „7a ora 
siestei", meciul Stea
ua — Politehnica, 
desfășurat pe stadio
nul Republicii, în ul
tima 2j a verii, ne-a 
prilejuit un lanț de 
reflexii amare — mai 
puține în ce privește 
calitatea fotbalului 
practicat de cele două 
ecțiipe (în repriza a 
doua, timișorenii, ri
sipind fantezie cit în 
patru meciuri, au în- 
cîntat tribunele) și 
mai multe în ceea ce 
privește ținuta, etica 
arbitrului Pop Gavrilă 
din Brașov.

Dar, puțină ordine.
Steaua a cîștigat 

două puncte și a tre
cut în fruntea clasa
mentului datorită por
tarului Popa care a 
degajat o minge In 
picioarele lui Cons
tantin, aflat pe linia 
de 16 m, (Constantin 
a trimis-o, bineînțeles 
în plasă) și care a 
primit un alt gol din- 
tr-un șut expediat de 
Dumitru Popescu de 
undeva din largul 
cîmp bătut de soare 
și de vini. Bun, go
lurile (3) țnscrise de 
învingători, nu pot fi 
puse la îndoială, in
diferent că au jucat 
foarte slab, mai cu 
seamă în repriza a 
doua — ceea ce e

Fănuț Necgu
nemulțumit p» toatâ 
lumea e faptul că ei 
au tost ocrotiți (și 
cuvintul nu spune to
tul) de către arbitru 
Intr-un mod neper, 
mis. Pop Gavrilă a 
refuzat timișorenilor 
două lovituri de pe
deapsă comise intr-un 
singur minut II! Deci
ziile lui — ploaie de 
greșeli. Și, culmea, 
cei care se răsteau Ia 
el erau tot jucătorii 
bucureștenl. Asta, de 
altfel, mi s-a părut o 
chestie plină de haz... 
în sfîrșit, cred că 
dacă Steaua mai are 
norocul să fie arbitra
tă de Pop Gavrilă 
incă trei meciuri se 
poate considera vir
tuală campioană și 
de toamnă și de pri
măvară...

Învingătorii au avut 
cei mai buni oameni 
în Sătmăreanu, Cons
tantin și Racksi — 
atit cit a jucat — 
Pantea șl Negrea, 
cum să vă spun, au 
jucat așa de-fi făcea 
impresia că el doi 
sînt spectatori, și nu 
noi, cei din tribune. 
Iar colegul lor Voinea 
a Izbutit performanta 
rară de a nu face un 
stop ca lumea și de

lor de muncă? Ar fi ajuns la 
concluzia că aceștia dispun de 
o experiență interesantă, cu 
metode care ar putea fi gene
ralizate, și care, evident, i-ar 
ajuta și pe ceilalți tineri să 
facă pasul dorit în creșterea 
calității produselor.

— Să nu uit — ne-a spus 
la plecare tovarășul Vasile 
Vasiu — un motiv al refu
zurilor este, după părerea mea, 
și faptul că beneficiarii noștri 
fac exces de exigență.

Fraza auzită din partea ce
lui chemat să pună o adevă
rată barieră în calea produse
lor de calitate slabă este și ea 
o explicație a cauzelor pentru 
care pe poarta fabricii mai ies 
produse care nu satisfac bene
ficiarii. Cumpărătorul este pe 
bună dreptate pretențios și 
ni-I putem ușor imagina în a- 
ceastă postură pe însuși șeful

Comitetul Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania a trimis Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român următoarea tele
gramă :

„în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului gene
ral de armată Leontin Sălă- 
jan, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, ministrul forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, Comitetul Central 
al Partidului Socialist Unit 
din Germania vă transmite 
sincere condoleanțe.

Prin moartea tovarășului 
Sălăjan, Partidul Comunist 
Român și poporul român au 
pierdut un luptător devotat 
pentru cauza socialismului și 
păcii".

Pe adresa Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român a sosit o telegramă 
din partea Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam în care 
se spune :

„Am aflat cu profund re
gret despre decesul tovarășu
lui Leontin Sălăjan, membru 
al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, mi
nistrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
încetarea sa din viață este o 
mare pierdere pentru parti
dul, armata și poporul român 
frate.

în numele Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam și al 
poporului vietnamez vă adre
săm Dumneavoastră și fa
miliei regretatului tovarăș 
Leontin Sălăjan condoleanțe 
profunde".

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România au 
primit următoarea telegramă 
din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Re
voluționar Mongol și a Consi-

a rata de Ia 4 m sin
gur cu portarul.

Învinșii (prin voința 
arbitrului) au excelat 
In jocul de cîmp, în 
repriza a doua. Apă
rarea e puțin cam șu
bredă — cred că Ra- 
celescu ar trebui pus 
din nou pe postul lui, 
acela de fundaș cen
tral. In schimb, atacul 
acționează extrem de 
periculos. Purtătorul 
tricoului cu numărul 
9, Regep, a lost cel 
mai bun om de pe te
ren (urmat imediat 
de Grizea). El a fost 
prezent in aproape 
toate fazele și a În
scris un gol formida
bil — șut din viteză 
de la 25 m așa cum 
numai o dată pe an se 
vede pe stadionul Re
publicii, și anume a- 
tunci cinci joacă na
ționala noastră cu 
vreo echipă de club 
străină și arbitrează 
un arbitru de la noi. 
Dacă nu mi-ar fl tea
mă (de atilea ori au 
pățit-o unii și alții 1) 
că și Regep e in sta
re să ne dezamăgeas
că, asemenea multor 
colegi al săi, aș spu
ne : iată, avem, în 
sfîrșit atacantul cen
tral pe care-1 visam.

Sper Intr-un septem
brie cu plot curate.

C.T.C.-ului (atunci cînd ar 
îmbrăca o haină cu cusături 
asimetrice sau cu nuanțe de 
culori diferite).

Adevărul este că beneficiarii 
sînt exigenți — și aceasta tre
buie să fie atitudinea lor fată 
de industrie pentru a bara ca
lea produselor necorespunză
toare. Pe cînd controlorii de 
calitate ai Fabricii de confec
ții din Focșani sînt, cîteodată, 
prea indulgenți cu produsele 
pe care pun ștampila C.T.C.

Exigența are însă și ea un 
suport: buna pregătire profe
sională. Dar o parte din per
sonalul C.T.C. nu are califi
carea necesară, iar specializă
rii sale nu i se acordă atenție. 
Aici sînt 52 de oameni din 
care doar cîțiva au o pregătire 
teoretică și practică corespun
zătoare.

Iată cum, sub masca exigen
tei beneficiarilor, este trecută 
cu vederea propria lipsă de 
exigență fată de calitatea pro
duselor. De ce Direcția genera
lă tutelară din Ministerul In
dustriei Ușoare admite o ase
menea stare de lucru, într-una 
din cele mai noi și mai mo
derne fabrici de confecții din 
țară ? Răspunsul îl așteptăm și 
noi și miile de beneficiari ai 
produselor fabricii 

liului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole :

„Comitetul Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare 
Mongole vă exprimă sincere 
condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a tovară
șului Leontin Sălăjan, mem
bru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
general de armată, ministrul 
forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România".

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a primit o 
telegramă semnată de Mehmet 
Shehu, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Albania, în care se 
spune :

„Cu îndurerare am aflat des
pre moartea prematură a mem
brului Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân și ministru al forțelor 
armate ale Republicii Socia
liste România, tovarășul Leon
tin Sălăjan. în numele guver
nului Republicii Populare Al
bania și al meu personal vă 
exprim dv. și prin dv. Forțe
lor Armate ale Republicii So
cialiste România, precum și 
familiei defunctului Leontin 
Sălăjan, sincere condoleanțe 
pentru această grea pierdere".

Secretariatul Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Francez a trimis pe 
adresa Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
următoarea telegramă :

„Partidul Comunist Francez 
cinstește memoria tovarășului 
Leontin Sălăjan, membru al 
Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român, și pre
zintă condoleanțele sale fră
țești partidului dv. și familiei 
defunctului".

Pe adresa Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân a sosit o telegramă din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian, 
în care se spune :

„Vă exprimăm profunde 
condoleanțe și solidaritate 
frățească pentru greaua pier
dere a tovarășului Leontin 
Sălăjan, membru al Comite
tului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și ministrul For
țelor Armate".

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român a pri
mit din partea Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Spania următoarea 
telegramă :

„Profund îndurerați de știrea 
morții tovarășului Leontin 
Sălăjan, ministrul Forțelor 
Armate, personalitate emi
nentă a Partidului Comunist 
Român și a Statului socialist 
român, vă trimitem condo

Plecarea unor delegații militare 
care au participat la funeraliile 

tovarășului leontin Sălăjan
în cursul zilei de miercuri au 

părăsit Capitala, delegația mili
tară a Uniunii Sovietice, condusă 
de mareșalul Uniunii Sovietice, 
Rodion Malinovski, ministrul a- 
părării a U.R.S.S. ; delegația mili
tară a R. P. Ungare, condusă de 
general-colonel Lajos Czinege, 
ministrul apărării naționale a 
R. P. Ungare ; delegația militară 
a R. S. F. Iugoslavia, condusă de 
general-colonel Sașiei Jefta, ad
junct al secretarului de stat pen
tru apărarea națională a R. S. F. 
Iugoslavia, delegația militară a 
R. D. Germane, condusă de gene
ral de armată Heinz Hoffmann, 
ministrul apărării naționale a

SCURTE ȘTIRI
Membrii delegației Asociației de 

prietenie sovieto-române, conduși 
de V. I. Konotop, care face o vizi
tă in țara noastră, au fost miercuri 
dimineața oaspeții muncitorilor și 
tehnicienilor de la G.A.S. Căză- 
nești, regiunea București.

In aceeași zi, oaspeții au vizitat 
Muzeul de Artă al Republicii So
cialiste România.

Seara, Consiliul General ARLUS 
a oferit o masă tovărășească tn 
cinstea membrilor delegației. Au 
luat parte Gheorghe Necula, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional București 
»1 P.C.R., Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului Ge
neral ARLUS.

A participat, de asemenea, A.

Concurs pentru proiectarea

unui club sindical
Comitetul de Stat pentru 

Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare organizează un 
concurs în proiectare cu parti
cipare nelimitată, cu tema 
„Club sindical cu sală de spec
tacole de 800 locuri Oradea".

Vor fi acordate următoarele 
premii și mențiuni : premiul I 
— 15 000 lei ; premiul II — 
12 000 lei; premiul III — 

leanțele noastre cale mal sin
cere".

în telegrama adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, de către 
Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Grecia se 
spune :

„Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Grecia ex
primă sincere condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Leontin Sălăjan, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, general de armată, mi
nistrul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România.

Prin încetarea din viață a 
tovarășului Leontin Sălăjan, 
Partidul Comunist Român și 
întregul popor român pierd 
un militant de seamă, care 
și-a închinat întreaga sa viață 
cauzei socialismului și înflori
rii Republicii Socialiste Româ
nia".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., a primit următoarea 
telegramă semnată de Aly 
Sabry, secretar general al 
Uniunii Socialiste Arabe din 
Republica Arabă Unită :

„Membrii Secretariatului Ge
neral al Uniunii Socialiste 
Arabe împărtășesc împreună 
cu mine simțămintele de 
adîncă tristețe în legătură cu 
încetarea din viață a Excelen
tei Sale Domnului Leontin 
Sălăjan, ministrul Forțelor Ar
mate ale României și membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist 
Român.

Folosesc această ocazie pen
tru a exprima Excelenței 
Voastre sincerele noastre con
doleanțe".

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit o telegramă 
de la Zakaria Mohieddin. pri
mul ministru al Republicii 
Arabe Unite, în care se 
spune :

„în numele guvernului și al 
meu personal, doresc să ex
prim Excelenței Voastre șl 
membrilor guvernului sincere 
condoleanțe și adîncă tristețe 
cu prilejul încetării din viață 
a Excelenței Sale Domnului 
Leontin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate ale României".

Pe adresa tovarășului Ale
xandru Drăghici, președintele 
Comisiei pentru organizarea 
funeraliilor tovarășului Leon
tin Sălăjan a sosit o telegramă 
de condoleanțe din partea mi
nistrului Apărării Naționale 
a Republicii Populare Demo
crate Coreene, general de 
armată Kim Cean Bon.

Au mai trimis telegrame de 
condoleanțe general-colonel 
J. Lhagvasuren, ministrul 
apărării al Republicii Popu
lare Mongole, și S. Costopou- 
los, ministrul Apărării Națio
nale a Greciei.

R. D. Germane, care au par
ticipat la funeraliile tovarășului 
Leontin Sălăjan.

La plecare, pe aeroportul Bâ- 
neasa, delegațiile au fost condu
se de general-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, gene- 
ral-locotenent Ion Gheorghe, ad
junct al ministrului, generali și 
ofițeri superiori.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice ale Uniunii Sovietice, 
R.P, Ungare, R.S.F. Iugoslavia, 
R.D, Germane acreditați la Bucu
rești, precum și alți membri ai 
ambasadelor.

(Agerpres)

V. Basov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

★
Miercuri, după-amiază. la Uzinele 

„Electroputere" din Craiova, nu
meroși muncitori, ingineri și teh
nicieni din această mare uzină 
constructoare de mașini și apa
rate electrice au participat la o 
adunare festivă organizată aici In 
Sntîmpinarea celei de-a 21-a ani
versări a proclamării independen
tei R. D. Vietnam. Despre aceas
tă aniversare au vorbit Nicolae 
Pădureanu, secretarul comitetului 
de partid al uzinei, și Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam in 
țara noastră.

(Agerpres)

10 000 lei ; 5 mențiuni a 4 000 
lei fiecare.

Proiectele vor fi depuse pînă 
la 14 noiembrie a.c., ora 20 la 
C.S.C.A.S.

Tema-program poate fi ridi
cată de la C.S.C.A.S. și insti
tutele centrale de proiectare, 
începînd de la data de 1 sep
tembrie a.c. și de la D.S.A.P.C., 
la 3 septembrie a.c.

(Agerpres)



Vizita in Grecia a președintelui Jești din R.D. Vietnam

Consiliului do Miniștri->

(Urmare din pag. I)

bucuroși de faptul că vom 
putea deveni împreună cu 
Excelențele Voastre fondatorii 
unei noi ere în relațiile greco- 
române.

în numele poporului grec 
și al guvernului regal, urez 
Excelenței Voastre, domnule 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, și Excelenței 
Voastre, domnule ministru al 
afacerilor externe, bun venit 
în Grecia".

în cuvîntarea de răspuns, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, după ce a 
mulțumit gazdelor pentru 
amabila invitație de a vizita 
Grecia a spus :

..Venind în țara dv. aducem 
poporului grec mesajul de 
prietenie al poporului român, 
animați de dorința sinceră de 
a căuta împreună cu Excelența 
Voastră, domnule prim-minis- 
tru, și cu distinșii dv. colabo
ratori, căile și mijloacele de 
promovare a relațiilor tradi
ționale de bună vecinătate 
dintre țările noastre.

Așteptăm cu interes convor-

birile pe care le vom avea cu 
Excelența Voastră și vizitele 
care ne vor oferi posibilitatea 
să admirăm vestigiile trecu
tului legendar al eroicului 
popor elen și să cunoaștem 
preocupările și activitatea sa 
prezentă, consacrată progresu
lui și prosperității patriei".

In încheiere, premierul ro
mân a mulțumit pentru pri
mirea prietenească făcută.

Șefii guvernelor celor două 
țări s-au întreținut cordial în 
salonul oficial aț aerogării.

Răspunzînd la întrebările 
ziariștilor, premierul român a 
arătat că a venit în Grecia 
cu dorința sinceră de a strînge 
legăturile 
cooperare 
țări, ceea ce corespunde 

intereselor
ci

de prietenie și 
dintre cele două 

nu 
numai intereselor ambelor 
popoare, ci și îmbunătățirii 
continue a atmosferei în re
giunea balcanică. Exemplul 
colaborării dintre țările noas
tre, a adăugat șeful guvernu
lui român, poate servi și la 
îmbunătățirea climatului in
ternațional.

De la aeroport, oaspeții 
români, însoțiți de persoanele 
oficiale venite în întîmpinare. 
s-au îndreptat' spre reședința 
ce le-a fost rezervată.

primul mi- 
a oferit un 
președinte- 
Miniștri al 

Româ-

Miercuri seara, 
nistru al Greciei 
dineu în onoarea 
lui Consiliului de 
Republicii Socialiste 
nia.

La dineu au participat 
persoanele care însoțesc pe 
șeful guvernului român, pre
cum și membri ai Ambasadei 
române Ia Atena.

Din partea greacă au luat 
parte D. Papaspyru, președin
tele Parlamentului, 1. Toum- 
bas, ministru al afacerilor ex
terne, T. Papathanasiadis, ma
reșalul palatului, K. Mitsota- 
kis, ministrul coordonării eco
nomiei, E. Kothris, ministrul 
comerțului, I. Yamas, minis
trul comunicațiilor, T. Rentis, 
ministrul adjunct al afaceri
lor externe, P. Canelopoulos, 
președintele partidului E.R.E., 
S. Markezinis, președintele 
Partidului progresist, J. Tsiri- 
mokos, fost premier, I. Iliou, 
șeful grupului parlamentar al 
Partidului E.D.A., E. Gouras, 
ambasador, A. Argyropoulo, 
ambasadorul Greciei la Bucu
rești, și alte persoane oficiale.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate, premierul 
grec, Stephanos Stephanopou
los, și premierul român Ion 
Gheorghe Maurer au rostit 
toasturi.

Adresînd o urare de bun 
venit președintelui Consiliului 
de Miniștri al României și 
persoanelor oficiale române 
care îl însoțesc, premierul 
grec, Stephanos Stephanopou
los a spus :

Cu mare bucurie vă primim 
în această seară printre noi.

Dumneavoastră reprezentați, 
cu noblețe și demnitate, o 
țară cu care Grecia nu a avut 
decît legături fericite. Se vor
bește frecvent de prietenia 
tradițională greco-română și 
nimic nu ar putea fi mai ade
vărat.

Cele două popoare ale noas
tre au legături ale căror 
izvoare urcă din primele se
cole de istorie ale civilizației 
umane. Țara Dv., avînd în ve
dere poziția sa geografică, a 
cunoscut vitregia timpurilor și 
a triumfat. In secolul trecut, 
evenimente de o importanță 
primordială pentru istoria con
temporană a țărilor noastre 
ne-au apropiat și mai mult. 
Intr-adevăr, noi ne amintim 
cu recunoștință că revoluția 
noastră pentru independență 
a putut găsi în repetate rîn- 
duri un hobil refugiu în Româ
nia, iar mai tîrziu, chiar le
gături de alianță au venit să 
se adauge la acest patrimoniu 
de comunitate și afinități.

Am dorit ca numai în cîteva 
cuvinte să dau imaginea ma
relui trecut al relațiilor greco- 
române. Astăzi țările noastre 
aparțin unor orinduiri sociale 
diferite. între Regatul Greciei 
și Republica Socialistă Româ
nia nu poate fi și nu trebuie 
să fie vorba numai de pro
blema continuării legăturilor 
de prietenie tradițională în
tre cele două popoare ale 
noastre. Grecia a suferit prea 
mult, pentru a nu fi dobîn- 
dit experiența a ceea ce în
seamnă războiul, de orice fel 
ar fi el. Ea sț, declară pentru 
pace cu justiție, destindere 
internațională, înțelegere re
ciprocă și cooperarea tuturor 

bunăstareațărilor, pentru 
omenirii.

Credincioasă
Cartei

principiilor 
O.N.U. și alianțelor 

sale. Grecia este gata să dez
volte pe bază de avantaj re
ciproc relațiile economice, co-

merciale, științifice, culturale 
etc., cu toate țările, oricare ar 
fi sistemul lor social, cu con
diția ca principiul neinterven
ției în afacerile altuia să fie 
observat cu strictețe.

Am urmărit îndeaproape 
succesele Republicii Socia
liste România în domeniile 
economic și social, precum și 
aspirațiile sale spre un viitor 
strălucit.

Grecia și România puțind 
să dea și să ia în mod reciproc, 
fie în domeniul material, fie 
în acel spiritual, sînt 
sură să contribuie la 
darea păcii în această 
a lumii.

Sînt convins că
Excelenței Voastre va marca 
o mare etapă în relațiile 
greco-române și va constitui 
un sprijin din cele mai pozi
tive pentru rezolvarea pro
blemelor bilaterale în suspen
sie, pentru ca noi să putem 
deveni fondatorii unei noi ere 
în relațiile dintre cele două 
țări ale noastre.

Cu această arzătoare spe
ranță, ridic paharul pentru 
progresul și prosperitatea po
porului român ; în sănătatea 
Excelenței Sale, domnul Pre
ședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia ; pentru sănătatea și feri
cirea Dv. personală domnule 
președinte și domnule mi
nistru.

Mulțumind premierului grec 
Stephanopoulos pentru cuvin
tele adresate. președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a spus :

Vă rog să primiți expresiu- 
nea sentimentelor noastre 
adîncă mulțumire pentru 
vintele calde, prietenești, 
care le-ați rostit la adresa 
porului român, precum și pen
tru primirea ce ne-ați făcut 
Vă sîntem recunoscători pen
tru prilejul ce ne-ați oferit 
de a ne afla aici, în mijlocul 
Dv., pe pămîntul străvechii E- 
lade, unde s-a născut și a în
florit una din primele civili
zații ale continentului euro
pean.

Legăturile dintre popoarele 
noastre au rădăcini în 
trecutul îndepărtat al istoriei. 
Cu milenii în urmă, strămoșii 
noștri au avut intense contacte 
și schimburi economice și cul
turale care au făcut ca vechea 
cultură elenă, ajunsă pînă la 
Dunăre și în partea de apus 
a Mării Negre, prin vestitele 
orașe Tomis, Callatis, Histria, 
să răspîndească lumina sa și 
pe pămîntul geto-dac.

în decursul timpului, între 
popoarele noastre s-au stator
nicit relații de prietenie, ci
mentate printr-o permanentă 
circulație de valori materiale 
și spirituale.

Strînsele legături istorice din - 
tre poporul român și poporul 
grec constituie, după părerea 
noastră, un puternic imbold 
pentru dezvoltarea colaborării 
de astăzi dintre România și 
Grecia.

Ați avut amabilitatea, 
Domnule prim-ministru. să 
rostiți cuvinte de prețuire a 
succeselor României socialiste 
în dezvoltarea sa economică și 
socială. Timp de peste două 
decenii, poporul român a depus 
eforturi perseverente pentru 
înfăptuirea 
dezvoltare 
țării, avînd 
lizarea ca 
pentru asigurarea progresului 
economic, științific, cultural și 
social, pentru consolidarea 
Independenței șl suveranității

în mă- 
consoli- 
regiune

vizita

de 
cu
pe 

po-

unui program de 
multilaterală a 

la bază industria- 
factor hotărîtor

Depunerea unei 
tirane de flori
la Monumentul

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, însoțit de Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mircea Bălănescu, am
basadorul României la Atena, 
și de ceilalți membri ai dele
gației, a depus miercuri după- 
amiază o coroană de flori la 
Monumentul eroului necunos
cut din Atena.

Pe platoul din fața monu
mentului, fanfara militară a 
intonat imnurile de stat ale 
celor două țări.

După depunerea coroanei de 
flori, premierul român a trecut 
în revistă garda de onoare.

țării. Datorită acestor eforturi. 
România are astăzi posibili
tăți care îi permit să satisfacă 
nevoile sale interne și să 
participe tot mai activ la 
schimbul de valori materiale 
și spirituale între țări.

Ne sînt cunoscute și urmă
rim cu interes eforturile făcu
te și progresele obținute de 
Grecia pe calea dezvoltării 
sale.,, multilaterale, a realizării 
unor obiective industriale și 
economice care să valorifice 
resursele de materii prime ale 
țării. în modernizarea turis
mului și utilizarea din plin a 
mărturiilor trecutului și a fru
museților Greciei contempo
rane.

Nutrim convingerea că, pu- 
nînd la baza relațiilor noas
tre respectul mutual al suve
ranității și independenței, ega
litatea în drepturi și neames
tecul în treburile interne, 
avem posibilități din cele mai 
largi ca, prin eforturi co
mune. să dezvoltăm legăturile 
și schimburile în toate dome
niile în interesul ambelor țări, 
contribuind astfel la întărirea 
păcii și colaborării în regiu
nea Balcanilor și în întreaga 
lume.

Pacea preocupă astăzi, mai 
mult ca oricînd, popoarele 
lumii. Alături de multe alte 
țări, hotărîtă să-și aducă con
tribuția sa demnă la nobila 
cauză a păcii, România depune 
eforturi consecvente pentru 
promovarea înțelegerii și co
laborării între state, prin res
pectarea strictă a dreptului 
popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta fără amestec din 
afară, în conformitate cu nor
mele unanim admise ale drep
tului internațional și cu prin
cipiile Cartei O.N.U.

Situația internațională ac
tuală, care îngrijorează tot 
mai mult popoarele, așează pe 
prim plan dreptul și răspun
derea fiecărui stat, fie el mare 
sau mic. pentru rezolvarea 
problemelor lumii contempo
rane.

încredințat că întărirea păcii 
și asigurarea unui climat de 
înțelegere și cooperare în 
Balcani sînt strîns legate de 
lărgirea și consolidarea rela
țiilor bilaterale dintre țări, 
guvernul român acționează 
perseverent pentru dezvol
tarea colaborării cu fiecare 
țară din această regiune și 
este bucuros să vină in întîm- 
pinarea tuturor eforturilor ce 
se fac în această direcție.

Cu aceste gînduri propun să 
ridicăm paharul pentru feri
cirea și bunăstarea poporului 
grec ; pentru sănătatea Maies
tății Sale Regelui Constantin ; 
pentru sănătatea dv„ Domnu
le prim-ministru, pentru feri
cirea tuturor celor prezenți.

★

Cu prilejul vizitei oficiale 
în Grecia a președintelui Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, primul mi
nistru al Greciei a oferit o 
recepție în saloanele hotelului 
„Grande Bretagne".

La recepție au luat parte 
membrii delegației române, 
membri ai guvernului grec, 
șefi ai partidelor politice, de- 
putați, oameni de artă și cul
tură.

Au participat, de asemenea 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Atena și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială,- prie
tenească.

IN POFIDA reorganizării producției în raport cu necesi
tățile luptei împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A., indus
tria locală din R. D. Vietnam continuă să se dezvolte.

In primul semestru a.c., producția globală a rămas apro
ximativ la același nivel ca anul trecut, dar la numeroase 
produse din sectoarele agricol, industrial, transporturi și co
municații, volumul producției a crescut de Ia 5 la sută la peste 
37 la sută, în comparație cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

Intr-o serie de provincii, frecvent bombardate de aviația 
americană, ca Quang Binh, Thanh Hoa, Ha Tinh, precum și 
în provincii din regiuni de munte, ca Hao Binh și Yen Bai, 
întreprinderile industriei locale au obținut totuși o producție 
sporită La Hanoi, Haifong, Nam Ha și Thanh Hoa, industria 
locală a fost readaptată pentru a face față nevoilor cres- 
cînde, atît locale cît și ale altor regiuni din Vietnamul de nord.

I R. P. UNGARA
Luneta mișcată indemînatic se rotește în jurul axei 

sale, încercînd parcă să cuprindă printr-o singură îm
brățișare a ochiului său miraculos întreaga boltă ce
rească. Pe o hartă a cerului, o mină notează de zor un 
nou meteorit ce alunecă luminos pe ecranul nopții bătut 
parcă în smaragde. Sînt 
stelele apropiate...

trecute coordonatele cerești,

IN ULTIMII cinci ani, peste un milion de oameni ai muncii 
au participat la mișcarea pentru dezvoltarea raioanelor de 
munte; suprafața terenurilor însămînțate a crescut cu 350 000 
ha; au luat ființă numeroase baze și centre economice care 
s-au specializat in diferite culturi agricole. In unele districte 
a luat o mare dezvoltare cultivarea bumbacului. în ajutorul 
raioanelor de munte au venit peste 630 000 de țărani, membri 
ai cooperativelor agricole de producție din diferite regiuni.

ÎN ULTIMII ANI, în provincia Hun Yei, una din principa
lele producătoare de orez din țară, au fost valorificate o se
rie de terenuri aride. în acest scop au fost construite nume
roase canale de irigație. Ca rezultat, producția de orez a spo
rit considerabil. Fiecare cooperativă agricolă dispune în pre
zent de mașini pentru decorticarea orezului, cît și de mașini 
pentru pregătirea nutrețului pentru vite. Datorită folosirii pe 
scară largă a mașinilor de treierat, anul trecut lucrările agri
cole de toamnă 
Hiep Cuong din 
de treierat, pe o 
zile-muncă.

au fost terminate la timp. Numai în satul 
districtul Kim Dong, prin utilizarea mașinilor 
suprafață de 686 ha., s-au economisit 8 177 de

Colectivul Combinatului metalurgic din Kremikovțî se pre
gătește să întîmpine Ziua Națională a Bulgariei, 9 septem
brie, cu noi succese în producție. Noua secție de converti- 
zoare a și început să producă oțel. In fotografie : vedere din 

secția de convertizoare

Cel ce desfășoară activitatea 
de astronom cercetător nu este 
altcineva decît Zoltan îmre, un 
puști de 14—15 ani, elev în cla
sa a VIII-a a unui liceu buda- 
pestan. Și la fel ca el. în seri 
senine de vară ori toamnă, zeci 
și zeci de elevi și școlari din 
capitala ungară, bucurîndu-se 
de găzduirea primitoare a „Ob
servatorului astronomic popu
lar Urania", vin aici și-și pe
trec nenumărate ore plăcute, 
deosebit de utile.

La rîndul nostru am fost 
tentați să cunoaștem activita
tea acestui observator astrono
mic despre care am auzit că 
este vizitat anual de peste 
25 000 de persoane, majoritatea 
fiind tineri muncitori, elevi și 
școlari, studenți. Cel ce s-a o- 
ferit să ne fie ghid a fost aca
demicianul dr. Gyorgy Kulin, 
directorul observatorului. în 
1946, în dorința de a contribui 
Ia răspindirea organizată a 
unor cunoștințe de astronomie 
mai cu seamă în rîndul tinere
tului, acad, Kulin a luat ini
țiativa înființării observatoru
lui „Urania" care odată cu tre
cerea anilor a căpătat o tot 
mai marc popularitate printre 
tinerii budapestani și din în
treaga Ungarie.

— Evident, observatorul se 
află la dispoziția oricui do
rește să-l viziteze sau se inte
resează de vreo problemă le
gată de astronomie... Ascensiu
nea cea mai grea înspre stele o 
facem însă împreună cu sute 
de elevi și școlari din oraș, care 
participă în mod frecvent la

diferite cercetări și expuneri 
științifice, pe care le anunțăm 
din vreme.

Aflăm că observatorul între
ține legături cu zeci de cercuri 
de astronomie din școli medii. 
Anul trecut a fost organizat un 
curs în cadrul căruia s-au ți
nut 70 de expuneri pentru ti
nerii ce doresc să capete diplo
ma de „lector astronom popu
lar*'.  Aproape 100 de tineri do-

ceva : directorul observatoru
lui, doctor în științe astrono
mice, în cei 13 ani de activita
te științifică a descoperit 84 de 
asteroizi noi și două comete. De 
altfel rezultatele cercetărilor 
sale științifice au fost publica
te în străinătate în peste 250 
de lucrări.

într-o altă încăpere a obser
vatorului distingem o febrilă 
muncă editorială : cu șpalte. 
manuscrise, corectori... Aci se 
scoate publicația lunară ..Ce
rul și stelele", revistă de știință 
popularizată în domeniul as
tronomiei. Exemplarele frun
zărite sînt ispititoare : subiec
te atractive, multe desene și 
fotografii, articole iscălite de 
academicieni dar și de tineri 
cercetători, elevi și școlari.

tinerilor astronomi
vedind cunoștințe bogate au 
putut trece probele examenului 
de la sfîrșitul anului și au de
venit conducători ai unor 
cercuri astronomice din școli.

De pe cupola clădirii obser
vatorului se vede panorama 
Budapestei cuprinsă între Po
dul de lanțuri și Podul Elisa- 
beta. Aci sc află aparatul prin
cipal de observație — un te
lescop de dimensiuni aprecia
bile, protejat de o cupolă me
talică.

— De aici facem observații 
asupra corpurilor cerești...

— Inclusiv asupra cometei 
Kulin... completează un tinăr 
care intervine în discuție bi
nevoitor. Astfel aflăm încă

...Perspectivele observatoru
lui sînt dintre cele mai fericite. 
Ni se arată terenul viran din 
apropiere pe care, îneepind din 
1968, va începe construcția u- 
nui mare Planetarium ce va fi 
gata în 1970. Principalele apa
rate de observație au și fost 
comandate Ia Jena. Cupola 
Planetarium-ului va prezenta 
6 000 de stele într-o evoluție de 
mai multe mii de ani. cu aju
torul unor proiectoare de o 
construcție ingenioasă.

Pe drept cuvînt, printre ti
nerii din Budapesta observato
rul „Urania" poartă denumi
rea de „Casa tinerilor astro
nomi".

CAROL ROMAN

ÎN APROPIEREA CERCULUI POLAR

argentinieni
Greva studenților

SCURT

BH

statului cambori- 
Norodom Sianjțk 
dineu în cinstea 
Franței, Chafl’eS

în condițiile unei at- 
creatoare și a fost un 
al colaborării priete-

Potrivit relatărilor zia
rului argentinian „Razon", 
în orașele Rosario, La Pla
ta și Cordoba, continuă 
grevele și manifestațiile 
studențești în semn de pro
test împotriva amestecului 
autorităților în viața uni
versitară. Aproximativ 50 
de studenți de la Universi
tatea din Cordoba au intrat 
în cea de-a 13-a zi de gre
va foamei. Deși autorită- 
tățile intervin, silindu-i pe

participanții la mitin
guri să se împrăștie și ope- 
rînd arestări în rînduT stu
denților, pînă în prezent si
tuația din institutele de în- 
vățămînt superior argenti- 
niene nu a putut fi norma
lizată. Același ziar mențio
nează că 50 de studenți 
de la Universitatea din La 
Plata au fost arestați, ma
joritatea lor fiind condam
nați Ia cîte 30 de zile în
chisoare.

țLh 31 tiiț&ust, lînsărcinatul 
ca afaceri ăd-interim al Repu
blicii Socialiste România in 
U.R.S.S., Titus Sinu, a oferit 
o masă, cu prilejul încheierii 
vizitei pe care a făcut-o în 
Uniunea Sovietică delegația 
de cineaști români, în cadrul 
„Zilelor culturii românești". 
Au participat V. E. Baskakov, 
prim-vicepreședinte al comite
tului pentru cinematografie de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al V.R.S.S., V. N. Surin, direc
torul studiourilor „Mosfilm", 
membrii delegației de cineaști 
români și cineaști sovietici din 
echipa care a realizat copro
ducția româno-sovietică „Tu
nelul", colaboratori ai amba
sadei. Masa s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Agenția B.T.A. anunță că în 
seara zilei de 31 august, To
dor Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, a oferit o recepție 
în cinstea participanților la 
primul Congres Internațional 
de studii balcanice și sud-est 
europene. în toastul rostit la 
recepție, Todor Jivkov a su
bliniat că Congresul s-a des
fășurat 
mosfere 
congres 
nești.

> W
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In apropierea cercului polar, în apele Oceanului înghețat se găsește o mică așezare de pescari norvegieni — 150 
oameni, locuind în 50 de căsuțe. Ei prelucrează batogul trăind în mijlocul mirosului de pește, mîncînd pește, plim- 
bindu-se la umbra peștelui pus la uscat și folosind oasele de pește pentru a-și împodobi locuințele. In fotografie: 

Uscarea batogului.

Ieri, șeful 
gian, prințul 
a oferit un 
președintelui
de Gaulle, care întreprinde o 
vizită oficială în Cambogdia.

Tot ieri, generalul de Gaulle 
a avut o întrevedere cu Ngu
yen Thoung, reprezentantul 
R. D. Vietnam la Pnom Penh.

Uriașul tablou electric instalat în incinta bursei newyor- 
keze s-a aflat spre sfîrșitul ședinței de luni într-o întîr- 
ziere de peste zece minute în înregistrarea tranzacțiilor în
cheiate. Pachetele de acțiuni își schimbau proprietarii în- 
tr-un ritm amețitor. Prețurile valorilor industriale nego
ciate scădeau. La închiderea ședinței corespondentul finan
ciar al agenției U.P.I. relata : „Bursa a suferit cel mai pu
ternic recul din cursul anului iar valorile negociate au în
registrat o pierdere de peste 10 miliarde dolari'*.

AGITAȚIE LA BURSĂ

Fenomenul de „eroziune 
precipitată a valorii acțiuni
lor", dună cum se exprimă 
ziarul 
SCIENCE 
accentuat 
săptămîni 
festat o 
descendentă de Ia începutul 
acestui an. La mijlocul lunii 
februarie „boom-ul economie" 
din S.U.A. s-a reflectat la 
bursa din Wall Street prin a- 
tingerea cotei-rccord de 1090 
al indicelui valorilor indus
triale Dow Jones. Luni, ace
lași indice arăta numai 767,03 
puncte — cel mai coborît ni
vel de la 2 ianuarie 1964. Și

se
,THE CHRISTIAN 

MONITOR", s-a 
în ultimele două 

după ce s-a mani- 
curbă permanent

aceasta în condițiile în care, 
potrivit agenției U.P.I. „ne
gociatorii din Wall Street ma
nifestă nesiguranță privind 
data cînd această tendință va 
lua sfîrșit".

Cercurile economice ameri
cane sînt de acord în a apre
cia că ultimele scăderi de la 
bursa din New York reflectă 
o stare de confuzie în econo
mia S.U.A. Potrivit părerii 
unor specialiști, ..semnalul" 
vînzărilor precipitate a fost 
dat de fostul președinte ame
rican Truman care a averti
zat că sporirea dobînzilor 
bancare va duce la o nouă 
recesiune. încercările preșe-

dintelui Johnson de a „liniști 
spiritele" printr-o declarație, 
potrivit căreia, „sporirea do
bînzilor este mai curînd un 
semn de sănătate economică" 
nu a contribuit la redresarea 
situației. „Cele ce se intimplă 
în prezent la Wall Street — 
arată U.P.I. — reflectă nesi
guranța față de viitorul eco
nomiei în lunile următoare 
și, în particular în 1967. Wall 
Street-ul manifestă, de ase
menea, nervozitate față de ac
țiunile pe care intenționează 
să Ie întreprindă administra
ția Johnson pentru a pune 
capăt tendințelor inflaționiste 
în economie".

Există de acum unii indici 
care explică îngrijorarea cer
curilor economice americane. 
După cum scrie ziarul londo
nez „TIMES" împrumuturile

acordate de principalele bănci 
americane au scăzut. Indicele 
prețurilor de consum a cres
cut in luna iulie cu 0,4 punc
te, ajungînd la 113,3 față de 
100 în perioada 1957—1959. 
în regiunea New York prețu
rile la alimente și transpor
turi au crescut cu 5 la sută, 
în același timp, eforturile ad
ministrației Johnson de re
ducere a deficitului balanței 
de plăți nu au reușit să ducă 
Ia suprimarea deficitului co
merțului exterior. Dacă rit
mul actual se va menține — 
apreciază experții economici
— deficitul la sfîrșitul anului 
riscă să depășească două mi
liarde dolari. „Scopul nostru
— a declarat ministrul de fi
nanțe Henry Fowler — este 
de a ajunge Ia echilibru. Dar
— a recunoscut el — costul

face
extrem de di-

războiului (lin Vietnam 
această sarcină 
ficilă".

Cu toate că 
tudini asupra 
care intenționează să le pro
moveze guvernul — despre 
care se consideră că vor fi 
anunțate abia după alegerile 
pentru Congres din noiembrie 
— se crede că acestea vor 
prevedea o sporire a impozi
telor și instituirea unui con
trol asupra salariilor și pre
țurilor. Aceasta în condițiile 
în care, potrivit datelor pu
blicate de „TIMES" în cursul 
administrațiilor Kennedy și 
Johnson profiturile monopo
lurilor au crescut cu 83 la 
sută, în timp ce salariile cu 
numai 17 la sută.

există incerti- 
măsurilor pe

I. RETEGAN
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